
Att vara en 
schysst kollega 

Transtema är på en inkluderingsresa 

och genom att läsa, sprida och agera 

enligt detta dokument säkrar du din 

biljett! Som arbetsgivare ska Trans-

tema arbeta aktivt för att främja en 

företagskultur där alla medarbetare 

på Transtema får rätt förutsätt-

ningar för att vara en schysst kollega 

oavsett befattning i företaget. Detta 

dokument utgår från Transtemas 

gemensamma värdegrund och 

beskriver hur vi som medarbetare 

ska uppträda mot varandra för att 

främja en inkluderande och trygg 

företagskultur. – Kort och gott hur 

man är en schysst kollega! 

Visa respekt

• Vi hälsar på varandra och  

uppmärksammar varandra när 

vi träffas.

• Vi lyssnar på varandra och  

uppmuntrar varandra att dela 

med sig.

• Vi talar till varandra med  

en vänlig ton.

• Vi firar framgång tillsammans.

• Vi går igenom motgångar  

tillsammans.

• Vi skämtar inte på varandras 

bekostnad och talar inte om 

våra kollegor utan till dem  

på ett konstruktivt sätt.

• Vi ser oss som ett Transtema 

och samarbetar över företags- 

och avdelningsgränser.

Tänka nytt

• Vi uppskattar varandras olika 

bakgrund och erfarenhet 

och ser det som en tillgång i 

organisationen.

• Vi tar gemensamt ansvar för  

att skapa medvetenhet kring 

frågor som rör inkludering, 

diskriminering och kränkande 

särbehandling.

• Vi delar med oss av kunskap, 

erfarenheter och verktyg till  

varandra.

• Vi låter alla komma till tals 

och dela med sig av idéer, 

förbättringsförslag och 

konstruktiv kritik.

• Vi visar intresse för varandras 

arbetsuppgifter och ser vilken 

viktig del var och en av oss 

utgör i organisationen.

Ta ansvar

• Vi vågar stå upp mot 

kränkande och diskriminerande 

kommentarer och handlingar.

• Vi vågar be varandra om hjälp 

när vi behöver stöd.

• Vi tar emot hjälp och feedback 

från varandra.

• Vi ger varandra positiv och  

konstruktiv feedback.

• Vi hjälps åt –  inte minst med 

uppgifter som är gemensamma 

så som att plocka undan efter 

oss i köket.

• Vi vågar dela med oss av våra 

misslyckanden och lär oss från 

dessa.

• Vi hjälper till med att välkomna 

nya kollegor till Transtema och 

får de att känna sig som en del 

av gemenskapen.

Att vara en schysst kollega  

– din biljett till inkluderingsresan!


