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Underlag till dialog kring uppförandekoden, SCI-skolan 

Uppförandekoden är viktig för att vi är varandras arbetsmiljö. Uppförandekoden omfattar alla 
verksamma och omfattar alla anställda (både chefer och medarbetare) samt andra verksamma med 
anknytning till KTH, såsom exempelvis professor emeriti, affilierad och adjungerad fakultet, 
stipendiater och konsulter. 

 Den har tagits fram för att klargöra allas vårt ansvar och vad som förväntas av varje enskild 
medarbetare och verksam på KTH. 

• (ur ett individ perspektiv): vi har alla rätt till en arbetsplats där vi bemöter och behandlar 
varandra väl. Vi ska trivas och känna oss trygga. 

• (ur ett KTH perspektiv): en god arbetsmiljö främjar god hälsa och förebygger ohälsa och 
KTHs viktigaste tillgång och främsta framgångsfaktor är medarbetarna och studenterna. KTH 
vill erbjuda kreativa och stimulerande arbetsmiljöer och främja lika villkor och möjligheter för 
alla, uppförandekoden är ett verktyg som främjar detta. 

• (ur ett Samhällsperspektiv): KTH ska som myndighet och utbildningsanordnare bidra till 
samhällsutvecklingen. Utbildning och forskning ska bidra till bättre levnadsbetingelser och till 
en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av samhället. För att uppnå detta 
behöver KTH vara en attraktiv arbetsgivare med välmående medarbetare.  

Nedan ges några konkreta exempel som kan användas i dialogen kring punkterna i uppförandekoden. 

 

Punkt 1. Jag föregår alltid … 

Vi ska argumentera utifrån kompetens och saklighet i alla former av verksamhet. 

Vi ska arbeta för en god miljö och en hållbar utveckling på vår arbetsplats och i samverkan med övriga 
samhället. 

Punkt 2. Jag förstår vikten … 

Vi ska ansvara för att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas på ett enkelt sätt. Vi 
ska även ansvara för att själva ta reda på tillgänglig information nödvändig för vår verksamhet. 

Vi ska sätta upp konkreta och tydliga och mål i alla former av arbete. 

Vi ska stimulera samverkan och samarbete över arbetsområden och ämnesgränser. 

Vi ska visa omsorg genom att ställa höga krav på laboratoriesäkerhet och ordning i gemensamma 
utrymmen. 



     
     
 
 
 

 2 (2) 
 

Punkt 3. Jag bidrar … 

Diskussion kring vad det innebär att bidra till ett gott arbetsklimat. Ex. Hälsa på varandra i korridoren, 
hur uttrycker man sig i e-mail. m.m. 

 

Punkt 4. Jag är medveten om … 

Vad inbegrips i ordet trakasseri? Synonyma ord är obehag, förföljelse, mobbning, provokation, bråk, 
diskriminering, övergrepp, bestraffning och plågande. Offret kan uppleva sig vara trakasserad utan att 
förövaren behöver vara medveten om det. 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Arbetsgivaren 
måste utreda och stoppa handlingarna genom aktiva åtgärder.  

Vad menas med sexuellt trakasseri? Diskrimineringsombudsmannen anger följande : oönskat verbal, 
icke verbal eller fysiskt beteende av sexuell natur , som syftar till eller leder till att personens psykiska 
eller fysiska integritet kränks. Sexuella trakasserier kan utgöras av gester, oförskämt tal, oanständiga 
skämt, pornografiskt material, fysisk beröring, förslag/krav på könsumgänge eller annat sexuellt 
umgänge, våldtäkt eller försök till desamma. 

Punkt 5. Jag respekterar … 

Vi respekterar att våra chefer som arbetsgivare bär ansvaret för att leda och fördela arbetet. 
Samtidigt baseras arbetet på KTH på den akademiska traditionen med frihet, kunskapssökande och 
kollegialitet och alla statligt anställda har meddelarfrihet enligt grundlagen (Diskussioner är viktigt, 
olika åsikter och kritik ska kunna framföras men hur det görs är viktigt.) 

Vi ska inom ramen för KTHs beslutsordning främja demokrati på arbetsplatsen och en öppen 
diskussion bl.a. genom att arrangera och delta i regelbundna arbetsplatsträffar.  Fattade beslut ska 
respekteras. 

En chef har personalansvar men det har oftast inte en forsknings-/gruppledare. 

 

  

 

 

 


