Det här är vi!

Vår
värdegrund

Vår värdegrund beskriver den interna företagskultur vi vill ha i
vårt företag. Med företagskultur menar vi vårt sätt att vara och
arbeta tillsammans, det interna klimat vi har, det som finns i
atmosfären mellan oss.

Den inställning vi har till varandra och våra
kunder betyder oerhört mycket för våra möjligheter att nå våra mål. Det som finns inne
i ett företag speglas alltid utåt på något sätt
till kunder och andra. Grundförutsättningen
för att vi skall lyckas är därför att vi trivs tillsammans, litar på varandra och känner ett
gemensamt engagemang och stolthet över
vad vi presterar.
Vår värdegrund är budskap till alla som arbetar inom Skandinavisk Kommunalteknik.
Värdegrunden beskriver den inställning och
det synsätt vi vill att alla medarbetare skall
ha. Den är vår gemensamma spelplan och
tydliggör de förväntningar som finns
på varje medarbetare.

Mycket i vår värdegrund lever vi upp till redan i dag, annat behöver vi förbättra och
utveckla.
Vi måste vara medvetna om att vårt klimat
och vårt sätt att förhålla oss till varandra inte
är en separat intern sak, det är en del av
vem vi på SKT är och utstrålar. Vårt sätt att
förhålla oss till varandra internt bidrar till vår
externa image och påverkar helt klart möjligheten att nå våra mål.
Min ambition är att alla skall känna att vårt
arbete på SKT är en möjlighet till gemenskap, arbetsglädje, utveckling och därmed
långsiktig framgång, både för företaget och
för oss alla som individer.

Tomas Hörman, VD
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En företagskultur för framtiden
Vår företagskultur och sättet vi förhåller oss till varandra internt
och externt skall präglas av:
•

En lösningsorienterad attityd

•

Samverkan och teamwork

•

Ömsesidig respekt

•

Ansvar för helheten

•

Personligt engagemang
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En lösningsorienterad attityd
Våra kunders situation och problematik är sällan den andre lik. Och vår framgång
beror på vår förmåga att förstå kundens förhållanden och kunna föreslå den bästa
lösning. Vi behöver därför vara bra på att lyssna och ställa frågor som gör att vi får
en helhetssyn på kundens situation och de specifika förutsättningar som föreligger
i just detta fall.
Avgörande är vår nyfikna, öppna och positiva inställning liksom förmågan till kreativitet och nytänkande. Vi behöver ha ett rejält produktkunnande men också medvetenhet och kunskap om andra påverkande faktorer och myndighetskrav för att
uppfattas som erfarna och kompetenta rådgivare. Då vi
föreslår ovanliga eller kreativa lösningar behöver vi
vara extra noga med vår konsekvensanalys liksom
att förankra våra idéer internt i förväg.
Vi lever av våra kunder och deras uppfattning
om oss. En respektfull relation, att hålla vad vi
lovat och att vara ärliga om bästa kundlösning
är en grundförutsättning för vår fortsatta framtida framgång.
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Samverkan och teamwork
Det kunderna märker i sina kontakter med oss är vår interna förmåga till samverkan
och teamwork. Att ett lovat åtagande också levereras, även som det är någon
annan i vår organisation som genomför uppdraget. Vi är beroende av varandra för
att kunna uppfattas som ”Best in Class”.
Vad som kännetecknar ett bra teamwork är att alla verkar för företagets bästa och
där var och en ger sitt bidrag utifrån sin roll, sina erfarenheter och sin kompetens.
Därför är det av största vikt att vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter
till varandra, att vi inte sitter på information som andra behöver för att de skall
kunna göra sin del av laginsatsen.
Att samverka innebär också att vi är prestigelösa och har en öppenhet för att ta
in andras synpunkter, att vi bjuder in till diskussioner och frågar andra till råds. Vi
är varandras arbetsmiljö och behöver därför vara aktsamma och varsamma i våra
relationer och i vårt språkbruk då vi kommunicerar med varandra.
Det vi levererar till våra kunder är resultatet av vår vi-anda.
Tillsammans är vi SKT.
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Ömsesidig respekt
Alla är inte som du! Vi är alla olika. Vi har olika personligheter och olika mycket
erfarenhet och kunnande inom olika områden. Vi som jobbar på SKT är i första
hand arbetskamrater med en gemensam uppgift. Men det innebär inte att vi
behöver se alla som personligt nära vänner. Däremot innebär det att vi behöver
respektera varandra, varandras personliga läggning, karaktärer och roller.
Det finns inte mycket som kan förstöra så mycket som en överlägsen respektlös
attityd och ett arbetsklimat fyllt av nedlåtande jargong, skämt och dömande
språkbruk.
Å andra sidan finns många bevis för att företag med en stark vi-känsla och ett
internt klimat präglat av positivism, ömsesidig respekt, samarbete och stolthet
alltid lyckas betydligt bättre än sina konkurrenter.
Med ömsesidig respekt menas att vi skall bemöta andra som vi själva vill bli
bemötta. Att vi relaterar och kommunicerar på ett respektfullt sätt genom att
fråga, lyssna och försöka förstå och sätta sig in i den andres situation eller synsätt.
Grunden för vår motivation och arbetsglädje är att vi som individer känner att vi av
omgivningen blir både sedda, hörda och tagna på allvar.
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Ansvar för helheten
Inom SKT har alla både ett specifikt ansvar och ett helhetsansvar. Våra befattningar
omfattar ett specifikt ansvar för visst område, vissa arbetsuppgifter eller ett visst
perspektiv. Samtidigt har vi alla också ett helhetsansvar. Vi medarbetare är en del
av helheten och därför behöver vi också ta ansvar för helheten genom att stödja
och hjälpa varandra så att vi gemensamt kan hålla det vi lovat våra kunder.
Verksamheten inom SKT är ett flöde från första kundkontakt till uppföljning om
kunden är nöjd. Allt är ett samspel och resultatet beror på om vi på ett bra sätt lyckas
lämna över ansvaret för ett ärende till nästa länk i vår interna kedja. Ansvarsgränser
kan aldrig definieras exakt, det finns alltid en gråzon. Liksom en stafettlöpare har
ansvar för att springa sitt varv har han också ansvar för att stafettpinnen på ett
säkert sätt lämnas över till nästa löpare. Och detta sker i en överlämnandezon där
bägge har ansvar.
Vi har således ansvar för att både ta emot ett uppdrag; genomföra detta på bästa
sätt liksom att lämna över uppdraget på ett sätt som innebär att den andre har
förstått vad han eller hon tagit emot.
Men att ta ansvar kan också vara att säja nej, att vi inte tar på oss arbetsuppgifter
vi inte tror oss hinna med. Att säga nej ibland är därför också ett sätt att ta ansvar
för helheten.

13

Vi behöver dig och
ditt personliga engagemang!
Utan personligt engagemang och energi händer ingenting! Vi kan vara hur logiska,
rationella och kunniga som helst, men utan energi, engagemang och initiativ
händer inget. Att analysera och göra planer är nödvändigt, men det är vår energi,
vilja och arbetsglädje som gör att planerna blir förverkligade.
Din insats är därför avgörande. Ditt personliga engagemang och bidrag i vårt
företag är helt nödvändig för att vi skall nå våra mål. Vi har behov av människor
som ser vad som behöver göras, som tar initiativ, som sätter axeln till och ser till
att något blir gjort.
Vi har också behov av medarbetare som bryr sig, som
lyssnar, ger feedback och bygger vidare på andras
idéer och förslag. Vi behöver därför ditt engagemang!

SKT behöver dig!
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