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tidningen för Manpowers medarbetare

SNABBA RYCK I VÅRGÅRDA
På Contage är tempot högt

VÅRA VÄRSTA JOBBTABBAR
Grodorna vi helst vill glömma

FIKASNACKETS HÖGA SKOLA
Konsten att slå dövörat till

Second Life

Manpowers debut i den virtuella världen

JOBBET & JAG

Gud så
pinsamt!
Toalettpapper i en lång ringlande svans under skon,
minneslucka från personalfesten. Alla gör vi bort oss
någon gång på jobbet, men precis som det ﬁnns grader
i helvetet ﬁnns det oskrivna regler om vad som kan
accepteras och vad som är det absolut mest förbjudna.
T E X T E L I S A B E T TAP I O NEUW I RTH IL L USTRATION J ENS MAGNUSSON

F

år man göra bort sig? I professionella sammanhang alltså? Det är
sannerligen inte kul, men ändå
mänskligt, tänker jag på väg
mot mitt möte med Carina Lätt,
stockholmsbaserad chefskonsult och coach
med en beteendevetenskaplig utbildning i
grunden.
Senast jag själv gjorde bort mig var när
jag klappade en ytlig bekant på hennes
runda mage och undrade när det var dags
för bebisen att komma.
– Jag har en tarmsjukdom, blev svaret.
Det finns svarta hål i rymden. Tyvärr existerar de inte här på jorden.
Men jag är definitivt inte ensam om att
klanta till det. Inför intervjun har jag pratat
med folk om deras egna och andras pinsamheter. Det saknas inte stoff, den saken
är säker. ”Grattis till graviditeten” har fler
än jag lyckats få till. Men vad sägs om att
försova sig och missa flyget till årets affärsmöte på andra sidan Atlanten? Eller skynda
sig ut ifrån toaletten och i hastigheten missa
gylfen alternativt stoppa en flik av kjolen i
strumpbyxorna?
”Kjolen-i-strumpbyxorna” är ett exempel
som Carina Lätt själv tar upp när vi träffas.
Hon berättar om en kvinna som var på väg
till en anställningsintervju och under hennes promenad dit märkte hon att många
tittade efter henne. Hon blev stärkt av upp-
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märksamheten och kände sig riktigt snygg.
I hissen upp speglar hon sig och märker sin
blunder. Hon har blottat sin bak för halva
stan.
– Det finns olika sätt att göra bort sig på.
Det pinsamma i den här situationen, som jag
ser det, är att ingen påpekade det hela. Vid
vissa tillfällen kan man och bör man rädda
personer från att göra bort sig. Har någon
spenat mellan tänderna kan man gott ge en
liten vink om det, och om någon klampar i
klaveret utan att vara medveten om det är
det bättre att prata direkt med personen i
fråga än att berätta om det för andra. Men
det handlar om personlig mognad förstås,
säger Carina Lätt.
De lite grövre tabbarna, när det hoppar
grodor ur munnen på en eller om man har
för vana att tjuva ur andras mjölkpaket och
blir påkommen – då kan ingen rädda dig.
Det är bara att erkänna sitt misstag för att
minimera skadan, ”göra en pudel” som våra
politiker är dresserade att göra.
Det allra bästa är att arbeta förebyggande,
det vill säga anstränga sig för att inte göra
bort sig överhuvudtaget, menar Carina Lätt.
– På jobbet måste man vara skärpt och
veta hur mycket som krävs av situationen.
När jag utbildar chefer brukar jag använda
två talesätt: Kom ihåg att du får vara vuxet
barnslig, inte barnsligt vuxen. Det andra är:
Tänk på vad du säger, så att du inte säger

vad du tänker.
Carina Lätts ordspråk får mig att tänka
på världens pinsammaste chef. Han heter
David Brent, jobbar för en papperstillverkare och håller tack och lov till i den brittiska teveserien The Office. Han missar aldrig
ett tillfälle att framhäva sin person och han
försätter sig ofta i olidliga situationer genom
att inte tänka efter innan han talar.
Hela konceptet med den penibla chefen
är plågsamt roligt.
Hur kommer det sig? Är det för att chefen under inga omständigheter får göra bort
sig?
Svaret från Carina kommer utan en
sekunds tvekan.

Våra värsta
jobbtabbar
Här bjuder några generösa
Manpower-medarbetare på sina
värsta jobbminnen. Håll till godo!

”

Det finns svarta
hål i rymden. Tyvärr
existerar de inte här
på jorden.

NAME-DROPPING
Jag var på kundbesök på EF och skulle inleda
med lite small talk. Jag kom på att en gammal
kollega hade en son som han jämt pratade om
och som tydligen var en ansedd person inom
EF och stationerad utomlands. Passade därför
på med lite name-dropping och tänkte säga att
jag kände till unge herr C. Men hur det nu blev
så lät det som om jag kände honom mycket väl
(det kan ju bli så ibland). Det funkade, kunden
sken upp och utbrast ”men vad bra, han råkar
vara på plats här i Stockholm, kom så går vi
förbi och hälsar”.
(Jag tvingades in i hans rum och självklart såg
han helt oförstående ut och visst skämdes jag
som en hund…)
Anna Svanberg

BRAKSKITEN
För några år sedan arbetade jag som personlig
assistent. Det var tidig vår och vi började planera
för semester och semestervikarier. Hade varit där
ett par år och fick äran att seriöst intervjua en tjej
tillsammans med brukaren. Året innan hade det
varit kaos med semestervikarierna och jag kände
pressen på mig, att nu skulle det bli rätt.
Tog på mig kavaj, byxor och vit blus, vinnlade mig
om frisyren för att göra rätt intryck. Det vill säga,
detta är allvar och här tar vi jobbet på allvar.
Kaffet var kokat, nymanglad duk, och bästa
porslinet med gräddsnipa och allt.
Tjejen kom, jag visade in henne, vi presenterade oss och satte oss till bords. Korrektheten
låg i luften och jag var helnöjd med min insats
så långt. Då får jag se att ingen mjölk finns i

börjar vi prata bakom ryggen på personen
i fråga och då har man problem.
Vad är det då som driver oss att diskutera,
eller för all del läsa, om just andras bravader?
– Det är flera olika behov som spelar in.
Om någon har gjort bort sig kan vi prata
om det för att det är normbildande. Vi får
exempelvis inte stjäla från varandra, inte
ens en skvätt mjölk. Blir någon påkommen
så pratar vi om det eftersom vi vill behålla
våra normer.
– Men pratar man hellre om andra människor än om sig själv kan det handla om att
man vill visa att man är bättre än andra, att
man vill stärka sig själv. Också det handlar
om personlig mognad, säger Carina Lätt. ■

snipan, så jag greppar den, reser mig upp och
släpper en riktig brakskit!! En sån som verkligen
hörs. Den gången fann jag mig inte alls. Jag
gjorde inte en min, skred, jag lovar er, skred
ut i köket. Hämtade mjölken, skred tillbaka in,
satte mig lugnt och sakligt för att fortsätta med
intervjun. Då börjar brukaren att skratta eller
rättare sagt asgarva, varpå hon dessutom tappar balansen och ramlar framåt. Jag inser att
jag inte hinner fram på annat sätt, så jag sätter
min fot i hennes bröstkorg för att hindra fallet,
då skrattar hon ändå mer, på den vägen var det.
Jag började också skratta. Tjejen började inte
hos oss, men sommaren blev bra ändå.
Anonym

▲

– Chefen får absolut inte göra bort sig, det
är det mest förbjudna. Vi pratar ofta om att
vi är jämlika på arbetsplatsen, men så är det
inte i praktiken, säger Carina Lätt.
Hon ger ett exempel ur levande livet. En
chef blev kraftigt berusad på personalfesten
och började kela med sin sekreterare. De
övriga festdeltagarna tyckte att situationen
var extremt obekväm, men än värre blev det
framåt småtimmarna när chefen frågade en
av sina anställda om skjuts – inte hem till fru
och barn – utan hem till kvällens passion.
– En chef som har gjort bort sig totalt
kan inte räkna med personalens förtroende
dagen efter och det kan ge långtgående konsekvenser: Kan vi inte acceptera vår chef
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TÅRTAN

något jag gärna bjöd på. Precis i början av min

Jag arbetade extra som värdinna på McDonald´s under min gymnasietid.
Min huvudsysselsättning var att hålla i barnkalas, som alltid avslutades med
glasstårta. Tänk dig 12 stycken glada barn i sjuårsåldern som sitter vid ett
bord och ser fram emot att få äta glasstårta. Restaurangen släcks ned, barnen ställer sig upp och sjunger ”Ja må han leva”. Föräldrarna står stolta i
bakgrunden och ler. Jag kommer fram till födelsedagsbarnet med glasstårtan på en bricka. Självklart är det tända ljus på tårtan. Jag snubblar, tippar
brickan och tårtan glider av i slowmotion och landar mitt på födelsedagsbarnets huvud. Behöver jag tillägga att tårtan var halvsmält?

”pengaräkna”-karriär så råkade mitt hår vara lite

Jenny Bourelius

SVENSKJENTAN
Två somrar jobbade jag i Oslo liksom många
svenskar födda på åttiotalet.
Mitt jobb bestod i att sitta och räkna pengar, man
kände sig som värsta Joakim von Anka, förutom
att man inte fick ta med sig pengarna hem. Ofta
blev vi svenskar det roliga inslaget på somrarna,

för långt. Jag lutade mig över pengaräknaren
som satte igång när man la pengar på den, denna
gången var det dock mitt hår, istället för pengar
som åkte in. Det fanns ingen stoppknapp så jag

på en bricka. Sen tog jag hissen ner till 2:a våning-

fick skrika i panik tills någon drog ur sladden.

en med fullastad bricka.

Högröd med ömmande hårbotten fick jag sedan

När jag kom ut ur hissen så skulle jag dra mitt

ta emot mina kollegors jubel över dagens bästa

kort för vi hade låsta dörrar in på varje avdelning.

svensktabbe.

Dörren är placerad nära trappan. Och istället för

När mina kompisar åkte tillbaka sommaren därpå,

att sätta ner brickan och öppna dörren så håller

gick fortfarande historierna om mig som ”svensk-

jag kvar brickan och försöker balansera. Det går så

jentan som fastnade med håret i maskinen”.

klart inte och en termos dyker ner i golvet, krasch

Marie Haraldsson

säger det och kaffet rinner ner i trappan. Svär lite
och ställer ifrån mig brickan, lagom stressad. Upp

”

Jag hade
suttit på en
chokladkaka
(tyvärr inte
av sorten vit
choklad)...

KAFFE-KATASTROFEN

i hissen för att hämta papper och mopp för att

Jag skulle fixa kaffe till ett möte som lednings-

torka upp allt, samt sätta på en ny kanna. Ner igen

gruppen skulle ha klockan åtta på morgonen. Jag

och börjar torka upp och samla ihop allt glaset

var lite sent ute och stressade rejält. Köket låg

som naturligtvis har gått i tusen bitar.

högst upp på femte våningen. Och konferensrum-

Lagom irriterad på mig själv för att jag inte tar det

met var på andra våningen. Jag kokade allt kaffet

lugnt. När allt är färdigt och ordningen återställd,

och hällde upp i termosar och satte fram koppar

satt in kaffet till mötet, så går jag nerför trapporna

denne inför resten av klassen. Intervjun gick jätte-

för att återgå till mitt ordinarie jobb i växeln. När

bra och vi båda gick längst fram i klassrummet för

jag kommer längst ner så upptäcker jag till min

att presentera varandra, vilket gick minst lika bra.

fasa att kaffet som runnit nerför trappan har run-

När jag senare skulle gå ner till matsalen kände

SYSTER BENGT

nit ner under trappan, alltså längs 1:a våningens

jag att jag hade suttit på en chokladkaka (tyvärr

Har en liten historia från min
tid på dataavdelningen på
Flextronics. Min närmaste kollega
och Europachefen på Flextronics,
Ronny Nilsson, hade väldigt lika
telefonnummer.
Jag och min kollega ringde säkert
varandra 50 gånger om dagen i
olika ärenden, chefen ringde aldrig
(i princip). Telefonen ringde och
jag tittade snabbt på displayen
och tyckte att det var min kollega
(för 35:e gången den dagen) så jag
svarade:
”Könspolikliniken, syster Bengt.
Har du varit ute och träffat dåliga
flickor?”
Det blev väldigt tyst i andra ändan
av luren, det var Ronny som ringde
och ville ha min hjälp. Fast inte i
det ärendet som jag svarade.
Sen dess så har jag aldrig använt
annat än mitt eget namn när jag
svarar i telefon.

vita trapp”tak”. Hämtar nytt papper och försöker

inte av sorten vit choklad) och jag dundrade in på

torka bort det, men det sitter som sten. Det går

toaletten för att försöka tvätta bort detta bruna

inte bort, det har hunnit torka in och blivit en del

kladd från baken av mina byxor. Frågan var ju så

av trappan. Detta var lite pinsamt att erkänna för

klart: när hände detta? Var det, gud förbjude,

chefen som bara skrattade åt mig. I veckor efteråt

redan på bussen på väg till skolan eller måtte det

så försökte vi med målartvätt och med klotterbort-

ha varit vid ett senare tillfälle.

tagningsmedel men inget funkade. Fläckarna syn-

Under ett helt läsår levde jag i ovisshet tills jag

tes tydligt varje gång man gick upp för trappan.

på avslutningsdagen kände att jag trivdes så med

Therese Morteus

alla klasskamrater att jag öppet kunde fråga vilka

Fredrik Frisk
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som på första skoldagen hade sett mig med en

KILLEN MED CHOKLAD I

chokladkaka på baken när vi gick upp för att pre-

Nu var det här i och för sig inte på ett nytt jobb

sentera en klasskamrat.

men snudd på lika illa - det handlar om första

Halva klassen sträckte upp handen… Av leendena

dagen på min eftergymnasiala utbildning till

att döma så kunde resten av klassen uppenbarli-

marknadsekonom. Vi fick som första uppdrag att

gen föreställa sig denna vy.

intervjua en klasskamrat för att sedan presentera

Magnus Norén

”

Så jag fick skrika i panik tills
någon drog ur sladden.

