inkludo
Frågor ur Inkludo
1. Du delar arbetsrum med tre kollegor. Kollegorna synkar vilka dagar de
ska ha matlåda respektive äta ute. Ingen synkar med dig. Hur känns det?
2. Din kollega Frida lever ensam. Alla andra i arbetsgruppen har barn och
på rasterna är det nästan alltid prat om barn, förskola och skola. Frida sitter
för det mesta tyst. Är det ett problem?
3. En av jobbarkompisarna himlar ofta med ögonen, suckar och viskar när
vissa personer säger något. Du tycker det känns olustigt. Vad gör du?
* 4. Ni har arbetsplatsträff och som vanligt diskuterar ni avdelningen på
plan 3. Enligt din avdelning är det alltid plan 3 som gör att det blir problem
i era leveranser. Du håller med om en del av kritiken, men tycker också att
den avdelningen får ta skit för allt möjligt som händer. Vad gör du?
* 5. Du har en jobbarkompis som i mångas ögon är lite speciell. Hen klär sig annorlunda och
pratar lite gammaldags. Du märker att några i arbetsgruppen ofta gör sig lustiga, oftast bakom
hens rygg, men inte alltid. Hur reagerar du?
6. Varje morgon när du kommer till jobbet sitter dina kollegor och pratar glatt i fikarummet.
Ingen tittar upp och säger hej när du kommer. Vad gör du?
7. En chef säger till dig: ”Vad snygg du är i läppstift!” Hur reagerar du?
* 8. Du har varit på din arbetsplats i ett par månader. Du märker att du måste hänga med i det
ständiga skitsnacket om chefen för att bli en i gänget. Vad gör du?
9. Det är julfest på jobbet. Du är glutenintolerant och därför får du en egen tallrik. Personen
bredvid frågar direkt: ”Det där med gluten – är inte det en myt?” Vad gör du?
10. Du jobbar i kontorslandskap och har väldigt nära till kollegerna. På väg till din plats råkar
du se ett internt Teamsmeddelande på en kollegas skärm. ”Vad sexig du är i klänning och högklackat.” Du vet vem avsändaren är, men känner honom inte. Hur reagerar du?
11. Du har länge irriterat dig på ett gäng som alltid håller låda på fikarasterna. De drar sexistiska
och rasistiska skämt och är de enda som skrattar. Vad gör du?
12. Du är ganska ny på jobbet och märker att dina kollegor ofta är på möten som även du borde
vara med på, men som du inte fått inbjudan till. Vad gör du?
* 13. Mats har jobbat länge på firman. Han har passerat pensionsåldern och vill gärna fortsätta
jobba. Han gillar jobbet, även om ny teknik och nya IT-system inte är hans grej. Han får alltid
gliringar när ni pratar om tekniska saker. ”Det var lättare på faxens tid” är det roligaste skämtet
bland kollegorna. Mats verkar inte bry sig, men du tänker att han kanske gör det ändå. Vad gör
du?
* betyder att frågan inte är obligatoriskt och bara dyker upp när man kör hela spelet
(inte i när man kör den korta varianten med bara 12 frågor)
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14. Jacques har bott länge i Sverige, men ändå skämtas det ständigt om hans
ursprung. Är han sen på morgonen säger ni glatt: ”God morgon Jacques, var
det kö i baguetteaffären?” Hur tänker du om det ni gör?
* 15. Många på ditt jobb har småbarn. Företagsledningen uppmuntrar föräldrar att dela på föräldraansvaret, men när männen vabbar kommenteras
det alltid av chefen. Vad gör du?
* 16. Du har fått en ny chef, och får en känsla av att hen gillar dig mer än bara
som en duktig medarbetare. Du får alltid roligare uppdrag än dina kollegor.
Det känns obekvämt. Vad gör du?
17. Du ser vid flera tillfällen att en arbetskamrat blir illa berörd när en annan
arbetskamrat är närgången. Vad gör du?
* 18. På din arbetsplats hålls utvecklingssamtal två gånger om året. Vid årets andra samtal
säger chefen till dig: ”Du har inte nått dina mål och det var samma sak vid vårt förra samtal.
Är det här jobbet verkligen något för dig?” Efter samtalet känner du dig nedslagen. Hur går du
vidare?
19. Du besöker ett av era regionkontor och lånar toaletten. På väggen hänger en kalender med
mycket lättklädda män. Hur reagerar du?
* 20. Du tog upp ett problem med din chef för ett halvår sedan. Efter det känns det som att chefens beteende har förändrats. Hen har slutat hälsa och flera av dina arbetsuppgifter har tagits
över av kollegor. Vad gör du?
* 21. Ni har arbetskläder på jobbet och det har länge funnits omklädningsrum för kvinnor och
män. Nyligen byggdes ytterligare ett omklädningsrum för ”Alla kön och inget kön”. Flera kollegor tycker att omklädningsrummet är löjligt och onödigt. Hur reagerar du?
* 22. Du äter lunch med jobbarkompisarna. I ögonvrån ser du din chef komma till bordet: ”Rapporten till kunden håller inte måttet, massor av saker saknas. Jag trodde att jag kunde lita på
dig”, säger chefen till dig inför jobbarkompisarna. Vad gör du?
* 23. Du är reumatiker och har väldigt ont periodvis. Fastän du jobbar lika mycket som alla andra på arbetsplatsen märker du att du utesluts från roliga projekt och utvecklingsmöjligheter.
Hur reagerar du?
* betyder att frågan inte är obligatoriskt och bara dyker upp när man kör hela spelet
(inte i när man kör den korta varianten med bara 12 frågor)
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