Vår väg framåt

Tillsammans är
vi FordonsData
Det här är vår kulturguide. Den innehåller sådant som vi gemensamt har
kommit fram till att FordonsData står för. Hur vi gör saker, hur vi vill vara
mot varandra och hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Se den som en
vägledning till hur vi tillsammans ska bli bäst på det vi gör!
Vissa av oss har varit med från starten eller minns tiden när vi bara var ett
trettiotal anställda. Några har klivit på när vi har blivit fler än hundra. Men
fortfarande arbetar vi alla på ett företag som trots sin storlek är ett litet
företag i hjärtat. Där alla kan och får delta i stora och små beslut.
Vi befinner oss i ständig utveckling. Precis som våra produkter måste
anpassas efter yttre förändringar, måste också vi anpassa oss efter allt som
sker runt omkring oss. Vi får ständigt nya influenser från varandra tack vare
att vi alla har olika historia och erfarenheter. Det gör vår gemensamma resa
såväl utmanande som spännande.

Resan
så här långt
Vi såg att vårt företag växte och skulle växa ännu mer. Möten runt fikabordet fungerar inte lika bra när man är hundra personer. Vi ville utveckla
vår organisation, men samtidigt behålla vår själ. Så började vår resa ...
Vi funderade på vad vi ville behålla av den företagskultur vi hade då. Vad
som var bra, vad vi ville utveckla och vad vi kunde ta bort. Tillsammans tog
vi fram värdeord som vi vill stå för och som är ”våra”. Ord som beskriver vad
vi är bra på, vad som gör det roligt att jobba och varför våra kunder tycker
om oss. Orden är TILLSAMMANS, GLÄDJE och AFFÄRSMÄSSIGHET.

På motorvägen
eller i diket
Det är bra att kunna sätta ord på saker. Då blir det enklare att agera i möten
med kollegor eller kunder. Det gör att vi alla pratar samma språk och förstår
varandra. Orden fungerar både som generell vägledning och personlig guide.
Förutom våra tre värdeord finns det ytterligare två ord att ta med på vår
resa: MOTORVÄG och DIKESKÖRNING. Motorvägen är vägen vi kör på då
vi mår bra och allt fungerar smidigt. Dikeskörning är när vi gör missar och
hamnar utanför den väg vi har sagt att vi ska hålla oss på. När vi gör saker
som är dåliga för oss och som saktar ner vår resa framåt.

Tillsammans

Glädje

Affärsmässig

Tillsammans
Du är en länk i en kedja där alla är lika viktiga. Det finns en kraft som uppstår
när många människor har gemensamma mål.
En kollega på FordonsData
• Är inkluderande och låter alla få vara lika delaktiga.
• Ser våra olikheter som en styrka.
• Samarbetar med kollegor inom hela företaget.
• Är nyfiken på vad andra gör och delar gärna med sig av kunskaper
och erfarenheter.
• Kan delegera och vågar lita på att andra tar ansvar.
• Vågar ge och ta feedback.
Tillsammans är vi starka. När vi lär av varandra och av våra kunder. När vi
alla jobbar tillsammans mot samma mål. En tydlig, öppen och respektfull
kommunikation är det bästa sättet att jobba tillsammans.

Glädje
Det ska vara kul att gå till jobbet. En öppen och generös anda får nya och
redan anställda att trivas. Hos oss ska var och en känna sig välkommen –
det är allas vårt ansvar att se till att det känns så!
En kollega på FordonsData
• Säger hej till alla – såväl kollegor som besökare.
• Ser möjligheter snarare än svårigheter.
• Peppar och stöttar sina kollegor.
Har du tänkt på att om du själv är positiv, får du ofta ett positivt bemötande
tillbaka? Så enkelt är det. Med ett leende och ett vänligt ord blir du en positiv
kraft på vår arbetsplats och sprider glädje som smittar av sig.

Affärsmässighet
Vi är ju ett team, alla vi som jobbar på FordonsData. Trots olika befattningar
och skilda bakgrunder har vi vår roll som företagets ambassadörer gemensamt. Var och en av oss är en viktig kugge och kanske just för att vi har olika
roller och personligheter har vi möjlighet att utveckla vårt samarbete inåt –
och erbjudande utåt.
En kollega på FordonsData
• Är professionell och tar ansvar för sina uppgifter.
• Följer upp sina uppgifter och återkopplar både lyckade som mindre
lyckade resultat.
• Vet att framgång är resultatet av viljan att bli bättre.
• Är lojal, pålitlig och stolt över vårt gemensamma arbete.
• Är serviceinriktad och ser varje kund och kontakt som viktig.
Hos oss är förmågan att anpassa sig och öppenhet grunden till utveckling
och framgång. Men framgång kommer inte över en natt. Den sker med små,
målmedvetna steg under lång tid. Och om alla tar många små steg i rätt
riktning, så kommer vi tillsammans att nå riktigt långt.

Tillsammans
skapar vi glädje och
affärsmässighet
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