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KJÆRE ALLE

Jeg er veldig glad i dette sitatet. 
Fordi for meg er Intek et fantastisk 
skip. Vi står i stormen og gleder oss 
over soloppgangen. Sammen.
 
En annen spennende reise vi 
har lagt ut på er prosessen for 
å definere vårt hvorfor og vårt 
hvordan. Vi har sammen jobbet 
med å legge kraft og mening i vårt 
Purpose, vårt samfunnsoppdrag 
og hvorfor vi er her for å skape 
verdi som er større enn oss selv. 
Når vi står der ute på havet og lurer 
på hvilken retning vi skal følge 
så er det vårt Purpose som skal 
hjelpe oss. Når vi møter usikkerhet, 
konflikt og frykt, men også når vi 
møter annerkjennelse, synlighet og 
stolthet, er dette vår overbevisning: 
‘Together we connect people and 
robots’. Vi har også jobbet med å si 
noe om hvordan vi skal ha det når vi 
har skipet, mannskapet og vet hvor 
vi ønsker å seile. Kulturkoden er vår 
hjelper som sier noe om hvordan vi 

ønsker å ha det mens vi er på denne 
reisen, hvordan vi skal samarbeide, 
skape og ta vare på hverandre.
 
Jeg håper det du leser i denne lille 
boken vil inspirere og begeistre, 
og at du vil kjenne oss igjen i det 
som står her. Dette er vårt hjerte 
og sjel og vil bli en del av vår 
hverdagskultur. Tusen takk for at 
dere bidrar og at vi er sammen om 
dette. Jeg er så stolt over å kunne 
si – Sammen er vi Intek!
 
Anita Hager,
Daglig Leder

«When a great ship is in harbor 
and moored, it is safe, there 
can be no doubt. But that is not 
what great ships are built for.»
  

- Clarissa Pinkola Estes
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PURPOSE
Purpose er vårt «hvorfor», det vi 
får til sammen som er større enn 
oss selv. Vårt Purpose beskriver 
verdiene vi skaper, ut over det å 
tjene penger. Purpose handler om 
hvilket ansvar vi har for å bidra 
positivt i den verden vi opererer i.

Sammen løser vi problemer 
som ikke alle kan løse. Vi tror på 
positivt samspill mellom teknologi 
og mennesker. Vi ufarliggjør og 
forener to verdener. Teknologi skal 
være pålitelig og brukervennlig, og 
forenkle hverdagen til folk. Da bidrar 
vi til positiv holdning til ny teknologi.  

Vi gjør bedrifter bedre rustet for 
fremtiden. Det gir økt trygghet 
i arbeidssituasjoner, utvikler 
potensialet til den ansatte og 
forbedrer HMS. Ny teknologi gir 
 mindre utslipp og bedre miljø. 

Det vi gjør har ofte en wow-faktor. 
Vi løser utfordringer som ikke er løst 
før. Vi har en teknologiforståelse 
og erfaring som vi liker å gjøre 
tilgjengelig for alle og vi deler på vår 
kompetanse. Vi har en lidenskap for 
 «people and robots» og vi viser det 
med stolthet.  

Vi vil bidra til en bedre verden.

TOGETHER WE CONNECT
PEOPLE AND ROBOTS
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TOGETHER WE CONNECT     PEOPLE AND ROBOTS

UTNYTTER DET BESTE  
FRA TO VERDENER

SAMSPILL  
I ALLE LEDD

BRUKE TEKNOLOGI 
TIL DET BESTE FOR 

MENNESKER

FORENKLER  
HVERDAGEN TIL FOLK

NY TEKNOLOGI TILGJENGELIG 
FOR FLERE

LØSER UTFORDRINGER SOM 
IKKE ER LØST FØR

GJØR ANDRE BEDRE

BIDRA TIL EN BEDRE 
VERDEN
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KULTURKODE

Våre kulturkoder beskriver 
våre verdier, våre holdninger 
og hvordan vi oppfører oss. 
Vår kulturkode er dels de vi er 
og dels de vi ønsker å være.

VÅRE KULTURKODER

VI FÅR DET TIL – SAMMEN.

VI GJØR HVERANDRE GODE

VI ER MODIGE OG LIKER UTFORDRINGER 

VI ER PROBLEMLØSERE

VI GIR FRA OSS NOE VI ER STOLTE AV
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VI FÅR DET TIL – SAMMEN.
• Vi drar i felles retning og jobber flerfaglig
• Vi har en direkte og åpen kommunikasjon
• Hos oss er det trivelig og artig å være på jobb

DET ER VIKTIG FOR OSS Å FÅ DET TIL SAMMEN, FORDI:

• Det skaper samhold og engasjement
• Vi har unike styrker og egenskaper og vi utfyller hverandre
… og sammen er vi sterkere.12 13



VI GJØR HVERANDRE GODE
• Vi hjelper og støtter hverandre
• Vi er takknemlige og feirer små og  

store prestasjoner
• Vi har gjensidig respekt for hverandre

DET ER VIKTIG FOR OSS Å GJØRE HVERANDRE GODE, FORDI:

• Det bygger selvtillit
• Det gir bedre arbeidsmiljø og åpen kommunikasjon
… og vi presterer bedre.214 15



VI ER MODIGE OG  
LIKER UTFORDRINGER
• Vi har frihet til å leke med teknologi
• Vi er nytenkende og har aksept for å feile
• Vi har hjertet med i alt vi gjør

DET ER VIKTIG FOR OSS Å VÆRE MODIGE OG  
LIKE UTFORDRINGER, FORDI:

• Det gir oss motivasjon og mestringsfølelse
• Vi utvikler oss
… og det driver oss fremover.
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4 VI ER PROBLEMLØSERE
• Vi gir aldri opp og tar i et ekstra tak når det  

er nødvendig
• Vi forenkler – vi kompliserer ikke
• Vi tror på kontinuerlig forbedring

«Make it simple and 
magnificient.» 

- Anita Hager

DET ER VIKTIG FOR OSS Å VÆRE PROBLEMLØSERE, FORDI:

• Vi har unik kunnskap som andre trenger
• Vi liker å tenke som Pippi; – Det har vi ikke gjort før,  

så det klarer vi sikkert
… det er i vår natur og det gir oss en god følelse.

18 19



5 VI GIR FRA OSS NOE  
VI ER STOLTE AV
• Vi skal være imøtekommende
• Vi er kreative og ryddige
• Vi skaper merverdi for de vi møter

DET ER VIKTIG FOR OSS Å GI FRA OSS NOE VI ER STOLTE AV, FORDI:

• Vi er opptatt av kvalitet
• Det gir oss yrkesstolthet og mening i arbeidsdagen
… og det skaper begeistring. 20 21



« Great things in business are 
never done by one person. 
They’re done by a team of 
people ... and robots»
  

- Steve Jobs ... og Intek

22 23



VÅRE MEDARBEIDERE

DET FAGLIGE
• Kreativ og  

lidenskapelig
• Kompetent og 

selvgående
• Løsningsorientert  

og effektiv

DET SOSIALE
• Imøtekommende
• Positiv og nysgjerrig
• Gode holdninger 

SAMHANDLING  
MED ANDRE
• Respekterer og inkluderer
• Liker å jobbe sammen  

med andre 
• Gir ikke opp
• Åpen og pålitelig
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Tusen takk til alle som har bidratt til boken ‘Sammen er vi Intek’, og alle 
som bidrar nå og hver dag fremover for at vi skal leve etter det som står her. 
La oss sammen utvikle og bygge et Intek vi kan fortsette å være stolte av.
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