Dilemman
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Dilemma

Långtidskonsulten
I ditt projekt arbetar du tillsammans med en
långtidskonsult. Konsulten är en uppskattad kollega
och känns som en i gänget.
• Hur ska du göra när konsulten vill ge dig kläder,
pennor och andra profilprodukter från sin
arbetsgivare?
• Kan du ta emot en julklapp från konsulten?
• Ni går ut och äter lunch regelbundet, och turas om
att betala. Vad tycker du om det?
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Dilemma

Gratis hotellnatt
Efter en period av många tjänsteresor där du
huvudsakligen bott på hotell i en och samma kedja, får
du ett erbjudande om en gratis hotellvistelse med spa
från hotellkedjan.
Erbjudandet kan bara utnyttjas under helger.
Bokar du en vistelse?
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Dilemma

Ny på jobbet
Den nyanställde medarbetaren Nisse har nyligen rekryterats
från ett av de stora konsultbolagen.
Den tidigare arbetsgivaren var mån om de anställdas hälsa
och uppmuntrade fysisk aktivitet bland annat genom att
tillhandahålla fjällstugor.
Nisses gamla arbetskamrater planerar nu för den årliga
resan och tycker att Nisse ska hänga med fast att han
numera har gått över till beställarsidan.
Vad bör Nisse tänka på?
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Dilemma

Nöjen på fritiden
Du är projektledare och har en konsult som biträdande projektledare. Ni arbetar
med ett långtidsprojekt. Inför sommaren skickar konsulten en inbjudan om ett
kostnadsfritt evenemang som den vill att ni åker på en helg. Det betonas att det
mest är trevligheter. Huvudsponsor av evenemanget visar sig vara konsultens
arbetsgivare.
•
•
•
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Hur agerar du?
Är det skillnad att göra något
”på fritiden”?
Hur tror du att ett annat konsultbolag skulle tänka om ditt deltagande?

PROGRAM
12.00 Inledning och lunch
13.00- 15.00 Föredrag av känd
föreläsare.
16.00 - 18.00 Nyheter inom
området.
19.00 – 22.00 Middag och
underhållning

Dilemma

Prioritera tågen
Som trafikledare kan du ställas inför svåra situationer,
särskilt vid trafikstörningar.
En vän och tidigare kollega som är lokförare ringer till
trafikledningen. Han ber dig prioritera tåget han kör
eftersom det ombord finns många passagerare som
riskerar att missa flygavgångar.
Hur ska du tänka och vad bör du göra?
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Dilemma

Studiebesök
Ett järnvägsföretag vill gärna ge Trafikverkets
representanter en inblick i deras verksamhet för att
Trafikverket ska bättre förstå vilka konsekvenser
ändringar i tågplanen får för järnvägsföretaget.
För att underlätta för Trafikverkets medarbetare har
järnvägsföretaget hyrt en buss och också ordnat med
en lättare lunch som kommer att intas när
rundvandringen har genomförts.
Hur ska man förhålla sig till inbjudan?
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Dilemma

Det envisa bolaget
Ett bolag envisas med att det inte finns några problem
med att skicka en bok till varje medarbetare på din
avdelning varje år. Det är viktigt att medarbetarna har
aktuella kunskaper tycker bolaget.
• Vad säger du till bolaget?
• Finns det någon situation där det kan vara
godtagbart att ta emot boken?
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Dilemma

Sponsorplatser
En av Trafikverkets projektledare har en fru som jobbar på ett
av de stora entreprenadföretagen.
Företaget sponsrar stadens stolthet hockeylaget i SHL, och
har därför sponsorplatser som är märkta med företagets
namn.
Till lördagens match har ni fått biljetter till
familjen och alla gör sig redo för en spännande
drabbning, eller?
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Dilemma

Överblivet material
I samband med ett vägbygge får entreprenören en liten
grushög kvar.
Högen kan inte lämnas på platsen, och att frakta den till
entreprenörens eget upplag kostar betydligt mer än vad
materialet är värt. Entreprenören frågar dig om det är ok för
dig att ta med dig högen hem? På så sätt slipper ju
Trafikverket en kostnad.
Går det bra?
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Dilemma

Dyr övernattning på tjänsteresan?
Du ska göra en tjänsteresa med övernattning i Stockholm. När
du ska boka hotell upptäcker du att det bara finns mycket dyra
rum att boka, det billigaste hotellet du hittar i Hotelzon kostar
3.400 kr. Du får veta att en stor konferens ska gå av stapeln
vid samma tid.
Din kollega tipsar om att man kan bo billigt och
bra för 700 kr på ett hotellfartyg mitt i stan.

Vad gör du?
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Dilemma

Inspirationsdag hos en leverantör
Du får en inbjudan från en leverantör att delta
på en inspirationsdag.
Vad bör du tänka på innan du bestämmer dig
för att tacka ja eller nej?
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Dilemma

Förhandla med gammal bekant?
Du är handläggare i ett ersättningsärende angående påverkan
på en restaurang med anledning av att Trafikverket stängt av
en gata. Restaurangen menar att avstängningen minskat
antalet besökare. Vid de inledande kontakterna står det klart
för dig att det är en gammal bekant till dig som företräder
restaurangen mot Trafikverket. Ni har varken umgåtts eller
överhuvudtaget träffats på 30 år.
Ska du representera Trafikverket i de direkta kontakterna med
restaurangen eller ska du låta någon annan sköta det?
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Dilemma

Handla upp konsulttjänst
Trafikverket ska handla upp en konsulttjänst. Du är inte direkt
ansvarig, men du blir ändå tillfrågad om din uppfattning och
erfarenhet kring de olika företag som kan bli aktuella för uppdraget.
Frågan ger dig dock lite huvudbry.
1. Du har själv arbetat på ett av företagen för fem år sedan innan du
började på Trafikverket.
2. Din fru, annan släkting eller nära vän arbetar på ett av företagen.
3. Din bror är delägare i ett av företagen.
I vilken/vilka av situationerna ovan kan det vara okej att säga vad du
tycker om kvalitén på företagets arbeten?
14

Dilemma

Chefen bestämmer?
Du arbetar som inköpare. En dag kontaktas du av en hög chef
på en av Trafikverkets verksamhetsområden. Chefen ber dig
att snabbt som ögat göra en direktupphandling av städtjänster
på några perronger.
När du tittar närmare på underlaget kan du konstatera att
förutsättningarna för att direktupphandla inte är uppfyllda, och
föreslår att det bör göras en ordinär upphandling. Men chefen
insisterar på att du måste genomföra upphandlingen.
Vad gör du?
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Dilemma

Hyra ut bilar på fritiden
En anställd på Trafikverket har vid sidan av sin anställning en
hyrbilsfirma. I en ramavtalsupphandling som Trafikverket
genomför erbjuder firman lägsta pris och rankas högst i
avtalet.
Kan personen både jobba på
Trafikverket och göra affärer med Trafikverket?
Spelar det någon roll om det är en
annan myndighet som gör upphandlingen?
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Dilemma

Grannens järnvägsslipers
Din granne berömmer en av dina kollegor som väldigt
tillmötesgående eftersom denne har hjälpt grannen att få tag
på en leverans träslipers som han ska använda i sin trädgård.
Du vet att Trafikverket inte får sälja
begagnade träslipers utan de ska gå till
destruktion enligt Trafikverkets styrande
dokument.
Vad bör du göra? Diskutera!
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Dilemma

Lunchseminarium
En stor biltillverkare bjuder in dig som Trafikverkare till ett
lunchseminarium. Inbjudan gäller för två personer. Mat och
dryck ingår.
Ämnen som ska tas upp är t.ex.
• Självkörande bilar – Automatisk körning gör bilarna ännu
säkrare och bekvämare.
• Smart hållbarhet – Utveckling av innovativa
elbilar för högvolymsproduktion.
Kan du delta?
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Dilemma

Idrottsklubben
En medarbetare har barn som är aktiva i den lokala
idrottsklubben. För att undvika att medlemsavgifterna ska
höjas uppmanas alla medlemmar i klubben att ragga
sponsorer.
Vad bör vår medarbetare tänka på?
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Dilemma

Den stressade förarprövaren
Stina arbetar på förarprov. Som för många i småbarnsåren är
morgonen en spännande historia, och det händer allt som oftast att
det blir väldigt bråttom. För att inte komma för sent till jobbet händer
det att hon….
1. ….regelbundet överskrider hastighetsbegränsningarna med bil.
2. …cyklar mot rött ljus.
3. ….struntar i cykelhjälmen.
Vad tänker ni om det?
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