
TRIVSELREGLER
Välkommen till oss och vårt fina kontor! Detta är vår gemensamma arbetsmiljö och 
det är viktigt att vi alla värnar om att det ska vara en trevlig och fungerande plats 
för alla. Detta är en sammanfattning av de trivselregler som vi tillsammans kommit 
överens om. Du hittar trivselreglerna i sin helhet i medarbetarpärmen och på vår 
Drive. Trivselreglerna uppdateras årligen.

Var snäll! Vår arbetsmiljö ska kännas omtänksam, 

empatisk och inkännande. Vi undviker hård jargong 

och tuffa skämt då det lätt kan spåra ur eller skrämma 

någon som lyssnar. Vi undviker även att prata 

generaliserande om grupper - särskilt om normbrytare 

men även andra. 

Vi uttrycker oss inkluderande och undviker att 

generalisera eller prata i termer av ”vi” och ”dom”.  

Ett tips är att istället säga ”de av oss som…”.

Tänk hela tiden att ”alla” finns i rummet kopplat 

till exempelvis etnicitet, funktionsförmåga, kön, 

könsidentitet, könsuttryck, religion, sexualitet, ålder, 

intressen och referensramar, och anpassa hur du pratar 

till detta. 

Utgå inte ifrån att du kan se någons sexualitet, 

funktionsförmåga, könsidentitet, etniska tillhörighet, 

religion, politiska tillhörighet eller liknande och inte 

heller ifrån att alla tillhör normen. Detta innebär t.ex. att 

vi försöker att använda ett könsneutralt språk och inte 

antar någons pronomen (hon, han, den) utan att fråga. 

Har du råkat säga fel? Gör ingen stor grej av det, be om 

ursäkt, rätta dig och gå vidare.

Förklara svåra begrepp, förkortningar eller referenser 

till gamla minnen så att alla förstår.

Vi är varandras arbetsmiljö och försöker vara positiva 

och peppande. Det är dock ALLTID okej att ha en dålig 

eller deppig dag. 

Vi tolkar varandra snällt och utgår från att andra vill väl. 

Vi frågar om något är oklart eller låter konstigt. 

Vi är medvetna om att det finns starka normer kopplat 

till exempelvis en lyckad helg, ett framgångsrikt liv eller 

hur en familj ska se ut. Vi funderar kring och undviker 

att prata och fråga saker på sätt som förstärker detta. 

Allmänt
Komplimanger och pepp är fint och uppskattas!  

Vi reflekterar dock kring när och hur vi ger sådant för 

att t.ex. undvika att vissa kollegor blir synliggjorda 

oftare än andra - bäst är oftast att ge komplimanger  

och pepp i enskilda situationer med den det riktar 

sig till. Komplimanger kring utseende används med 

särskild eftertanke. 

Vi vet att det kan finnas behov av att “snacka av sig”  

om man är frustrerad eller hamnat i ett samarbete som 

funkar dåligt eller liknande. Vi undviker dock att älta 

och att prata negativt i helgrupp. 

Vi ska ha ett bjussigt klimat där vi delar med oss och 

skapar trygga relationer. Om någon berättar något om 

sig själv som den inte vill prata mer om kan den säga 

det. Vi ser dock till att vara professionella på jobbet 

även när vi är personliga, oavsett om vi har relationer 

till våra kollegor utanför arbetsplatsen. 

Vi förutsätter inte att vi alla tycker lika, t.ex. är alla 

oavsett partitillhörighet välkomna - så länge partiet ej 

är rasistiskt. Undantaget är mänskliga rättigheter och 

Make Equals värdegrund som alla förväntas ställa sig 

bakom! 

Vi månar alla om att inte behandla andra illa. Om 

så ändå sker är det viktigt att alla vet vad som 

gäller. Diskriminering, trakasserier och kränkningar 

accepteras aldrig. Om något inte känns okej – säg till 

Make Equals VD som har det yttersta ansvaret. 



Ljudnivån är viktig för allas trivsel, vi tänker på att inte 

vara högljudda i onödan och att undvika längre icke-

jobbrelaterade samtal i de öppna ytorna. 

Det är ALLTID okej att säga till om ljudnivån är för hög 

så länge som det görs på ett schysst sätt. Använd gärna 

hörlurar om du behöver lugn och ro.

Eftersom vi har en öppen kontorsmiljö undviker vi 

att bara avbryta en kollega eller ställa frågor rakt ut. 

Istället mailar vi eller frågar någon ifall den har tid 

INNAN vi tar vårt ärende med den. Det är okej att säga 

nej om någon frågar om man har tid, men då kan det 

vara bra att fråga hur akut det är och ge förslag på ett 

annat tillfälle när det skulle passa att prata. 

Vi jobbar inte när vi är sjuka. Är vi krassliga, men 

arbetsföra, försöker vi i möjligaste mån att jobba från 

distans för att ej smitta. 

Vi pratar aldrig om våra kunder externt om det inte är 

saker som är bekräftat officiella. 

Vi visar respekt för både kunder och samarbetspartners 

genom att inte snacka skit eller lämna ut någon. Har vi 

kritik mot en part tar vi det direkt och enskilt med den 

det berör.

Har vi besök på kontoret är vi extra noga med hur vi 

pratar och om vad så att ingen råkar överhöra känslig 

information.

Genom att jobba aktivt med inkludering och 

främjartekniker bjuder vi in till, och skapar, trygga 

sammanhang där alla känner sig sedda. Detta innebär 

t.ex. att vi på möten varierar samtalsmetoder och i 

sociala sammanhang fördelar talutrymme oss emellan. 

Härskartekniker och exkludering accepteras inte och 

alla i rummet hjälps åt att markera om så ändå sker, 

inte enbart den som drabbas. 

Vi sätter guidelines på våra möten, särskilt de som sker 

regelbundet. 

Vi hjälps åt att hålla tider på möten och alla ser till att 

vara på plats en stund innan så att det går att börja 

mötet på den avtalade tiden. 

Kom ihåg och respektera att alla har olika behov. Till 

exempel planeras gemensamma aktiviteter med detta i 

åtanke, så att alla kan vara med på ett bra sätt.

Vi jobbar aktivt med att lämna talutrymme till andra 

när vi själva redan har pratat mycket. De av oss som är 

snackiga funderar extra kring detta och bjuder in andra 

att ta plats i samtal. Vi är också bra lyssnare när så sker 

och avbryter inte. 

Vi äter i första hand lunch i lokalen för att alla oavsett 

ekonomi ska kunna vara med. När vi äter undviker vi att 

kommentera varandras mat eller ätande.

På luncher och i pauser undviker vi att prata om 

jobbrelaterade saker och varierar samtalsämnen 

så att inte samma personer alltid känner sig 

ointresserade eller utanför. Detta gäller t.ex. prat om 

barn, fritidsintressen, stil, kändisar och akademiska 

frågeställningar. 

Kontoret

Kunder & samarbetspartners

Möten, sociala  
aktiviteter & luncher

Tar vi med oss mat och fika som alla ska kunna äta av 

försöker vi tänka på att alla oavsett allergier, dieter 

eller andra behov kan göra det. När det gäller fika 

försöker vi som ansvarar för det att köpa in varierat så 

att det så ofta som möjligt finns både frukt och sötsaker 

till exempel.  

Här i lokalen är det okej att fira eller inte fira vilka 

högtider som helst, detta är helt upp till var och en. Vi 

använder en multireligiös almanacka (som finns uppsatt 

i stora kontorsrummet samt inlagd i Google-kalendern). 

Regelbundna pauser planeras in inför möten. Korta 

micropauser och energizers kan komplettera vid behov. 

Vi utser någon som leder möten för effektivitet och 

tydlighet. Att alla får känna sig delaktiga och hörda 

är dock en ständig målsättning och en av ledarens 

uppgifter. 

På möten och i andra sammanhang är det uppmuntrat 

att provtänka, dvs att kunna lyfta en tanke som inte är 

färdigformulerad. På så sätt kan gruppen hjälpas åt att 

ta den vidare. 

Vi ser till att variera dagar och tider som vi har sociala 

aktiviteter på samt vilken typ av aktivitet som vi gör. Vi 

turas om att ta ansvar för att dra ihop sociala aktiviteter. 

Om vi inkluderar “+1” på sociala aktiviteter behöver 

detta inte innebära ens partner. Vi kommenterar inte om 

någon inte kommer på sociala aktiviteter. 

Vi tänker på att vi har olika behov av återhämtning och 

egen tid. 



VD har yttersta ansvaret för att stötta och hjälpa om 

någon bryter mot trivselreglerna, men vi alla kan 

hjälpa varandra genom att ge input och feedback. Inte 

sällan är beteendet omedvetet och då räcker det att bli 

uppmärksammad på problemet.

I stunden går det att markera genom att säga “Kom ihåg 

trivselreglerna!”. 

Vi använder oss även av metoden “aj-oj-aouch”. Den 

innebär att om någon säger något som sårar eller 

kränker mig säger jag “Aj!”. Den som sagt kränkningen 

säger då “Oj, förlåt” och så lämnar vi situationen. Om 

någon säger något som inte personligen drabbar mig, 

men som jag tycker är opassande utifrån någon annan 

persons eller grupps perspektiv säger jag istället 

“Aouch!”. Den som sagt kränkningen säger då “Oj, förlåt” 

och så lämnar vi situationen. Det går självfallet bra att 

prata om vad som hände i efterhand med berörda. . 

För den som får höra att den sagt/ gjort något som 

landat fel kan det vara lätt att själv bli sårad, gå i 

försvar eller fastna i att förklara sig under lång tid. Vi 

på Make Equal utgår från att alla som jobbar här vill väl. 

När vi får höra att något vi sagt kan upplevas kränkande 

försöker vi lära oss av situationen för att undvika att 

hamna där igen, men vi fastnar inte i det och förstorar 

inte det hela mer än nödvändigt. Vi använder inte de av 

oss som är normbrytare som uppslagsverk.

Om någon bryter mot trivselreglerna upprepade gånger 

eller på ett grovt sätt kan man om det känns okej 

själv ta ett samtal med personen, men man bör även 

informera VD (eller annan i ledningsgruppen) för att hen 

ska känna till och kunna agera på det som hänt.

Vad gör vi om någon bryter 
mot trivselreglerna? Förslag, idéer och annan input

Har du förslag, idéer eller annan input kopplat till 

arbetsmiljö, trivsel eller trygghet? Lyft gärna dessa med 

VD eller annan person i ledningsgruppen. Dina tankar 

kan ha med vad som helst att göra – från hur städningen 

sköts till att du inte känner dig trygg med jargongen 

under lunchen. Det kan göras via mail, telefon, på möte, 

i förslagslådan på låsta skåpet i stora rummet eller via 

den anonyma enkäten:  

https://sv.surveymonkey.com/r/anonymfeedback. 

TIPS: Se till att kunna diskrimineringsgrunderna  

(se nedan) och granska dig själv utifrån dem för att se 

om nåt du gör eller säger kan upplevas oschysst eller 

exkluderande.

Diskrimineringsgrunderna:  

Etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

kön, könsidentitet och könsuttryck, 

religion eller tro, sexualitet och ålder. 

Andra maktordningar som brukar spela 

roll på jobbet är geografi, privatliv, 

socioekonomi och politisk tillhörighet.


