
TILLSAMMANS ÄR 
VI MED OCH BYGGER 
FRAMTIDENS 
VÄSTSVERIGE.



VI SER FRAMÅT, 
MEN IBLAND 
KASTAR VI EN BLICK
I BACKSPEGELN.

VÅR HISTORIA

• När vi slog samman Fraktkedjan och LBC Väst fick vi  
 ett bredare erbjudande. Vi kan lova helhetslösningar  
 och vi kan köra inom ett större område. Fortfarande 
 är vi lokala, smidiga och flexibla. 

• Vi är ett starkare och bättre företag. 

• Vi är en modern och medveten samarbetspartner.

• Vi har skapat en effektivare administration.

• Vi har bättre styrning i våra kvalitets- och 
 miljöfrågor.

• Vi har byggt upp ett hållbart företag.

Vi har en lång historia med bra utveckling. 

Den har inte alltid varit spikrak, mycket har 

hänt efter vägen. Konkurrensen har hårdnat, 

men tillsammans har vi mil efter mil blivit 

större och bättre och historiskt sett har vi 

nått de mål som vi har satt upp. Det är lätt att 

glömma bort när man är mitt uppe i jobbet. 

 Det är en ständigt pågående resa. Medan 

vi kör förändras kartan, trafiken tätnar, ibland 

får vi köra tillbaka. Ibland är det både nylagd 

asfalt, raksträckor och avklarad kaffepaus. 

Musiken på högsta volym, nervevad ruta och 

ljumma vindar. Det är bra att parkera en 

stund emellanåt och ta en titt i backspegeln. 

Och dra sig till minnes varför vi finns och att 

vi gör ett förbaskat bra jobb.
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Det händer mycket i Västsverige och i världen 

som påverkar oss. Nätverk bildas, globala 

företag tar över lokala och regionala uppdrag, 

konkurrensen ökar och priserna pressas. Det 

måste vi förhålla oss till. Samtidigt kommer 

det att byggas mer än på många år, nya 

stadsdelar, vägar, parker och broar. 

 Vi vet att vi är flexibla och grymma på att 

leverera smarta helhetslösningar, genom att 

utnyttja synergier i form av exempelvis 

samlastning, returlass med schakt ut och 

stenmaterial in. Vi kan ge våra kunder ett 

extra värde, något mer än ”lägsta pris garanti”. 

Och det är en bra förutsättning inför framtiden. 

Tillsammans kan vi förstärka och utveckla 

Fraktkedjan Väst. Jaget, laget och företaget i ett.

Vi bygger en vi-känsla, ett företag och det nya 

Västsverige. Nu ska vi ta hem fler uppdrag. 

Vi står redo.

DIESEL OCH BLOD 
ÄR VÅRA DRIVMEDEL.

VÅR HISTORIA

4 5



Det händer väldigt mycket i vår bransch som 

påverkar våra affärer. Många av våra gamla, 

men också tänkbara kunder verkar i hela 

Sverige eller i Norden och de ser fördelar 

med att samarbeta med något av de globala 

fraktbolagen. 

 I den här situationen pressas priserna, 

emellanåt till nivåer där vi inte kan 

konkurrera. 

Helt nattsvart eller? Inte alls, det 

finns många möjligheter. Vi ska 

kunna ta betalt för vår kunskap, 

erfarenhet och tillförlitlighet, vi 

vet att vi kan leverera högsta 

kvalitet och förmånliga helhets-

lösningar. 

 Vi kan vår marknad i Västsverige. Vi är 

ett företag med många personligheter, men 

vi har många saker gemensamt som till- 

sammans skapar ett attraktivt erbjudande.

VI ÄR ALLA OLIKA.
DET ÄR VÅR 
GEMENSAMMA STYRKA.

VÅRA UTMANINGAR

• Vi är ett väletablerat och stabilt företag med 
 många års erfarenhet.

• Vi är inte bara chaufförer, vi är 350 säljare, 
 ambassadörer och motiverade specialister 
 som gärna bygger relationer, löser problem 
 och utvecklar vårt erbjudande.

• Vi uppdaterar kontinuerligt utrustning och teknik 
 och har en moderniserad flotta. 

• Vi har en klimatlogistik i världsklass med ett av 
 Europas mest klimatsmarta kyl- och frys-lager.

• Vi är miljö- och kvalitetscertifierade. I ett samhälle  
 där hållbarhet är ett nyckelord är det en självklar 
 framgångsfaktor inför våra framtida uppdrag.

• Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling 
 och ligger alltid i framkant.

• I samarbetsprojekt med internationella aktörer 
 kan vi garantera lokal kännedom, lokal stöttning 
 och lokal kompetens.

• Vi är starkt lokalt och regionalt förankrade i en del 
 av landet där det kommer att byggas som aldrig förr.

6



Vår vision 

beskriver vart vi är på väg och vad vi längtar efter. En gemensam dröm som är större än ett lass grus 

eller en bil med frysvaror. Vår vision handlar om att vi ska vara en betydelsefull partner när det ska 

byggas nytt i Västsverige. 

Vår mission 

talar om vad vi gör i vårt dagliga arbete för att tillsammans utveckla Fraktkedjan Väst och förverkliga 

våra drömmar, vår vision.

VISION OCH MISSION

VARJE DAG SAMARBETAR 
VI FÖR ATT BYGGA EN 
HÅLLBAR FRAMTID. 
EFTERSOM VI ERBJUDER 
HELHETSLÖSNINGAR 
LEVERERAR VI ETT HÖGRE 
VÄRDE TILL VÅRA KUNDER, 
TILL INVÅNARNA, FRAM-
TIDA GENERATIONER OCH 
VÅR GEMENSAMMA MILJÖ. 
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Kärnvärdena är de viktigaste värdena som ett företag ska leverera till sina kunder. De beskriver vilka 

vi är. Till dessa ord följer också en förklaring. Vad betyder dessa ord för oss på Fraktkedjan Väst.

PÅLITLIGA 
Vi är proffs på det vi gör och vi tar alltid vårt 
ansvar. Våra kunder och leverantörer känner sig 
trygga när de samarbetar med oss. 
 Vi litar också på varandra. Vi ställer upp för 
varandra och gör alltid vårt bästa för att alla ska 
få bästa möjliga förutsättningar på jobbet.  
 Vi lovar schyssta villkor för våra medarbetare, 
leverantörer och kunder. Vi håller vad vi lovar.

NÄRPRODUCERAT 
Vi kommer från Västsverige, det är här vi har vårt 
hjärta. Vi kan regionen utan och innan och verkar 
nära våra kunder. Det betyder också att vi kan ha 
korta beslutsvägar i företaget. På så sätt agerar 
vi snabbare än våra konkurrenter, på så sätt kan 
vi vara mer flexibla, på så sätt kan vi uppfattas 
som smidiga att samarbeta med. 
 Vi värnar också om miljön i regionen på bästa 
möjliga sätt, på våra arbetsplatser, hos våra 
kunder, i våra bilar och trafiken.

TILLSAMMANS. 
Vi arbetar tillsammans, inom Fraktkedjan Väst, med våra kunder och leverantörer, med invånarna och andra 
människor som påverkas av vårt uppdrag. Samspel är en del av vår framgång.

KÖTT OCH BLOD 
Vi är mer än våra lastbilar. De är alltid utbytbara. 
Människor som tar ansvar, som engagerar sig 
och vill kundernas och medarbetarnas bästa kan 
man inte byta ut i första taget. Vi tillsammans är 
Fraktkedjan Västs själ och hjärta. 

Var och en av oss tar sitt ansvar, var och en vill 
vårt gemensamma bästa och det känner våra 
kunder. Det betyder också att vi tillsammans 
bidrar till företagets utveckling. Vi kan ha olika 
åsikter ibland, men se det som en del i vår 
gemensamma vilja att bli bättre. Vi är ju alla av 
kött och blod.

UTMANANDE 
Initiativförmåga och vilja är något som präglar 
vårt arbete. Vi försöker ligga före våra kunder 
genom att hitta smarta lösningar och mervär-
den för dem. På så sätt kan vi utveckla samarbe-
ten, affärer och vårt eget företag. 
 Vi är inte rädda för förändringar, utan ser 
möjligheter när kartan ritas om. Vi vill, vi kan, 
vi ger mer. Det är vi som sitter i förarsätet.

DET HÄR ÄR DU OCH VI.
VÅRA KÄRNVÄRDEN
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HÅLLBARHET. VÄRLDENS CHANS.
Vår omvärld genomgår en stor förändring. Byggandet 
sätter igång av nya stadsdelar, vägar, broar och 
parker. När det är klart ska det in nya företag, butiker 
och industrier. 
 Allt det här ska byggas på ett hållbart sätt. När vi 
pratar om ett hållbart arbete menar vi en rad olika 
saker. Det handlar om vår arbetsmiljö, schyssta 
villkor och den globala miljön. För att vara en viktig 
aktör i staden och regionen måste man arbeta aktivt 
med hållbarhet. Vi måste arbeta med hållbarhet i alla 
dimensioner. Som en del i vår strategi måste vi 
fortsätta att stå upp för detta. 
 Vi ska vara en hållbar transportör i framtidens 
Göteborg, en stad där koldioxidhalten av vägtrans- 
porter ska minska med 80 % fram till år 2030 (från 
2010 års rapporter) samtidigt som staden växer med 

150 000 människor och en hamn som växer 
                    med transporter.

Det ställs en rad krav på framtidens transportörer. 
Vi måste tänka på hållbarhet och miljöarbete i alla led, 
vi måste fortsätta investera i vårt miljöarbete för att 
bli en valbar transportör. Genom att köra med rätt 
bilar, köra miljöekonomiskt etc. Det kräver rätt 
utbildning och rätt utrustade bilar. Därför är det 
viktigt att ingå partnerskap med biltillverkare, skolan, 
samhället och kunderna. Samtidigt sparar vi pengar 
tack vare fordon som drar mindre bränsle eller går på 
miljövänliga alternativ. 
 Gemensamt kan vi skapa förutsättningar för att 
göra bättre jobb, skapa en bättre värld och en bättre 
ekonomi. Då kan vi vinna upphandlingar och nya 
uppdrag. Det är världens chans.

KUNDUNIKA LÖSNINGAR. 
EN LÖNSAM AFFÄR. 
Tack vare att vi kan vår omgivning, att vi har våra 
terminaler och täkter och inte minst vår moderna 
fordonsflotta kan vi skräddarsy kostnadseffektiva 
helhetslösningar för våra kunder med en sund syn 
på vår arbetsmiljö och omvärld. 
 Vi får aldrig äventyra människors hälsa på grund 
av att vi gör avkall på säkerhet för våra medarbetare, 

våra kunder och regionens invånare. Vi ska bli 
bättre på att kommunicera våra kundunika 

lösningar, vårt hållbarhetsarbete och 
hur vi kan lösa komplexa problem. 

Vi tror på att förstärka vår lokala förankring ännu mer. 
Vi är övertygade om att det är en väg till framgång. 
Här på hemmaplan är vi starka, det är få som har så 
mycket kunskap och erfarenhet som vi.  
 För att skapa ett hållbart samhälle måste vi värna 
om miljön för våra medarbetare, kunder, de som bor 
i regionen och för kommande generationer. Det är 
viktigt för oss och kommer att bli allt viktigare för 
våra uppdragsgivare. 
 Möjligheterna är stora för fortsatt framgång och 
tillväxt, i ekonomiska termer och i vår leverans av 
tjänster. Vi är en tillförlitlig samarbetspartner som 
man samarbetar långsiktigt med. För att närma oss 
vår vision har vi tagit fram en plan, en strategi med 
två starka affärsområden som bas. 

TILLVÄXT. MEN PÅ SCHYSSTA VILLKOR.
Målsättningen är att fortsätta växa. Men inte på 
bekostnad av miljö och säkerhet. Vi ska fortsätta att 
växa genom att sälja mer helhetslösningar, det vill 
säga att berätta om alla de fördelar som våra kunder 
får om de samarbetar med Fraktkedjan Väst. Vi ska 
växa genom strategiska samarbeten och genom att 
vara en viktig länk i olika nätverk.
 

INFRASTRUKTUR OCH BYGGANDE. 
DET SKA VI BYGGA PÅ.
Västsverige växer så det knakar. År 2035 är vi 150 
000 fler göteborgare. Nu börjar satsningar på 
infrastruktur och bostadsbyggande att dra igång på 
allvar. Tusentals nya bostäder ska byggas, vägar och 
parker ska anläggas. Det betyder att till exempel 
byggmaterial och elartiklar ska levereras och miljon-
tals kubik massor flyttas, hanteras och sorteras 
under de närmaste åren. 

BÄST PÅ HEMMAPLAN. 
På en allt mer globaliserad marknad finns det alltid 
utrymme för det lokala. De nära företagen som kan  
sin hemmamarknad.  Vi vet hur vägarna går i västra 
Sverige. Det är här vi har våra täkter och terminaler. 
Det innebär en massa fördelar för de som 
anlitar oss. Det ska vi berätta. 

VI TÄNKER GLOBALT. 
DÄRFÖR JOBBAR VI 
ÄNNU MER LOKALT.

STRATEGI
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Det finns många svar på varför våra kunder gärna 
samarbetar med oss, kortfattat så ligger vår styrka i 
att utveckla helhetslösningar där vi tar ansvar för hela 
kedjan. Därför har vi inga givna patentlösningar, varje 
uppdrag har sina utmaningar och möjligheter. 
Däremot har vi medarbetare, åkare och en fordons-
flotta som löser alla uppdrag.

Vi löser allt från enkla transporter till komplexa 
distributionslösningar och kompletta entreprenader 
för anläggningsarbeten. Vi fokuserar främst på 
anläggning och distribution. Vi tar ett helhetsansvar 
för transportbehovet när det ska byggas en motorväg 
eller en hel stadsdel. 

Inom Distribution planerar vi och genomför effektiva 
och ekonomiska distributionslösningar för allt från 
livsmedel till byggvaror. Vi hanterar dessutom 
godsflöden på lager och terminaler och utför olika 
slags personalintensiva fraktrelaterade tjänster 
som är värdehöjande för våra kunder. Vi kan mer.

VI ÄR VÅRT NAMN.
Vi har ett starkt och tydligt varumärke. Fraktkedjan 
Väst säger egentligen allt. Delar man upp vårt namn 
så blir det väldigt tydligt. Vi håller på med olika former 
av frakter. Vi tar ansvar för hela kedjan tillsammans. 
Och vi arbetar i väst. Där ska vi vara bäst.

VÅRT TILLSAMMANS 
- UPPDRAG

VÅR AFFÄRSIDÉ. VÅRT ERBJUDANDE.
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ATT KÖRA LASTBIL 
ÄR OCKSÅ ETT
KONTORSARBETE.

PRIORITERINGAR CENTRALT 

• Vi ska anstränga oss ännu mer för att sälja ännu   
 mer. Vi ska ta nya kontakter, fler kontakter hos 
 våra kunder och hitta nya nätverk.

• Vi fortsätter att finslipa vår administration för att   
 vårt gemensamma dagliga arbeta ska flyta på.

• Omvärlden förändras och det måste vi ha koll 
 på genom att hela tiden arbeta med kompetens- 
 utbildning och nya certifieringar.

• Vi ska tydliggöra vårt erbjudande, lyfta fram våra   
 starka sidor, betona vårt hållbarhetsarbete och göra  
 vår information mer tillgänglig.

• Vi har en tydlig grafisk profil som vi ska visa upp   
 överallt där vi är, med samma uttryck och budskap   
 från alla blir vi tillsammans starkare.

Vi har våra olika arbetsplatser, de flesta av 

oss sitter i förarsätet, några av oss på en 

kontorsstol. Men alla sitter i framsätet och 

är lika viktiga för vårt erbjudande. 
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MED MASSORNA 
KAN VI SKAPA ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE.

PRIORITERINGAR ANLÄGGNING

• Vi ska förstärka vår regionala marknad. Vi ska bli   
 ännu bättre där vi redan är bra. Det är viktigt att vi   
 värnar om våra befintliga kunder.

• Vi ska bygga nya relationer och förstärka dem vi har. 

• Vi ska bedöma vilka jobb som är viktiga för oss. 
 Vi kör inte till vilket pris som helst. Vad kan vi tillföra,  
 hur kan vi utveckla affären, hur kan vi tjäna pengar   
 för våra kunder och åkare?

• Vi digitaliserar vårt arbete. Det innebär att vi kan   
 följa upp varje uppdrag i minsta detalj. Vi och våra   
 kunder har alltid full kontroll på varje uppdrag, allt   
 är transparent och spårbart. 

• Vi ska utveckla helhetslösningar, för alla kunder och  
 för miljöns bästa.

• Vi ska förstärka vår hållbara profil för miljön, 
 medarbetare och kunder.

Vi är lokalt förankrade och bygger våra affärer 

på starka relationer. Vi är en komplett och 

lösningsorienterad leverantör som kan 

erbjuda helhetslösningar, vi kör inte bara från 

a till b på timpeng. Vi tar emot, tillverkar och 

återvinner material. Vi har egna täkter och 

anläggningar för återvinning. Eftersom 

vi har helheten kan vi erbjuda ett attraktivt 

totalpris. Samtidigt får våra åkare 

schyssta villkor.
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• Vi har satt personlig handpåläggning i system. 
 Vi gör kundunika upplägg som vi skapar koncept av.  
 Om och om igen.

• Vi ska lyfta vår västsvenska förankring. Det är en   
 framgångsfaktor när vi söker samarbeten i större   
 nätverk.

• Vi ska effektivisera våra uppdrag och utnyttjandet   
 av våra fordon.

• Vi ska förstärka våra relationer och nätverka med   
 andra transportörer och erbjuda den lokala kunskap  
 och erfarenhet som de ofta saknar och där vi 
 är starka.

• Fler enheter för att serva den lokala marknaden.

Idag är marknaden inte längre lokal. Allt fler 

köper hela Sverige hos en leverantör och 

konkurrensen hårdnar. Men vi kan vara en 

pålitlig och lösningsorienterad underlever- 

antör som tillför lokal kännedom och utveck-

lar flexibla lösningar som skapar hållbara 

mervärden och sparar pengar för kunden. 

 Vi tror på hållbarhet och schyssta villkor. 

Vi måste stå för våra värderingar, framtiden 

kommer snarare än vi tror där hållbarhet blir 

en avgörande fråga när det handlar om att ta 

hem uppdrag.

BÄST I VÄST.
PRIORITERINGAR DISTRIBUTION
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ALLA HAR EN 
BILD AV OSS. 
BILDEN SKAPAR VI SJÄLVA. 

VEM PRATAR VI MED? OCH VAR MÖTER VI DEM?

• Kommunikation. Den här broschyren, vår hemsida,   
 en annons, en offert eller ett informationsblad ska   
 förmedla samma bild av oss. Därför är det viktigt 
 att vi kommunicerar med ett gemensamt språk 
 och uttryck.

• Varje dag träffar vi arbetskamrater, kunder,   
 leverantörer och samarbetspartners. Dessa möten   
 och samtal påverkar uppfattningen om oss. Och   
 självklart vill vi att den bilden ska stämma med den   
 bild vi vill ha. Handling är starkare än ord.

• Tjänster och produkter. Det som kanske säger mest  
 om ett företag är själva jobbet, vad är det vi 
 levererar? De tjänster, produkter och upplevelser   
 som vi knyter kring oss skapar en bild av oss.

• Miljöer. Alla miljöer där vi uppträder ska formas   
 utifrån den bild vi har kommit överens om. 
 Till exempel kontoret, våra fordon, till och med 
 våra täkter.

Nu vet vi vilka utmaningar och möjligheter vi 

står inför. Vi vet att vi kan utveckla Frakt- 

kedjan Väst och bli bäst i väst, men vi måste 

köra tillsammans. Vi vet vilka tjänster, pro-

dukter och vilken bild vi vill förmedla. Men var 

ska vi berätta om vår förträfflighet och till vilka? 

 Varje dag möter vi våra intressenter, ett 

gemensamt namn för alla de människor som 

påverkas av vad vi gör, vårt företag, vårt 

gemensamma varumärke och våra affärer. 

Det är allt från våra arbetskamrater till 

små barn. 

 Vi möter dem i alla tänkbara sammanhang, 

ansikte mot ansikte, i en broschyr som den 

här, på vårt kontor eller ute på en arbetsplats. 

Ibland har de höga förväntningar, i andra 

sammanhang möter vi människor som inte 

har en aning om vilka vi är. Men varje möte 

formar uppfattningen om oss, vilka vi är. 

Därför är det viktigt att vi pratar med varan-

dra och pratar gott om varandra när vi pratar 

med andra.
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Vi arbetar tillsammans med våra arbetskam-

rater och alla vi möter varje dag för att skapa 

en hållbar värld. Vi är överallt i regionen och vi 

gör massor av nytta för en massa människor. 

Vi klipper ner grenar. Vi levererar sand till ett 

dagis, livsmedel till mataffärer och jord till en 

ny park, betong till en tunnel eller asfalt till en 

ny väg. Det är människor som vi påverkar på 

olika sätt. De påverkar också oss. Med andra 

ord vi måste ta hänsyn till alla vi möter. Det är 

våra intressenter.

MÖTEN SOM SKAPAR 
EN BILD AV OSS OCH 
EN HÅLLBAR VÄRLD.
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ÅKARE OCH TIDIGARE ÅKARE
CHAUFFÖRER
MEDARBETARE (SÄLJARE, EKONOMI, TRAFIKLEDNING, STYRELSE)
LEDNINGSGRUPP, STYRELSE, ARBETSUTSKOTT

TEKNIKRESURS: FORDONSTILLVERKARE, IT-SYSTEM, VERKSAMHETSSTÖD
VÅRA FAMILJER 
KUNDER
UPPDRAGSGIVARE

VÅRA KUNDERS KUND
TRANSPORTBRANSCHEN, BYGGBRANSCHEN, LIVSMEDELSBRANSCHEN MED FLERA BRANSCHER
INFRASTRUKTUR
GÖTEBORGS STAD. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
KOMMUNER
BANK
BESLUTSFATTARE

UTBILDNINGSAKTÖRER
MYNDIGHETER
LEVERANTÖRER
INTRESSEORGANISATIONER

OPINIONSBILDARE
MEDBORGARE
KOMMANDE GENERATIONER
NATUREN, MILJÖN
AFFÄRSPARTNERS

MEDARBETARE (SÄLJARE, EKONOMI, TRAFIKLEDNING, STYRELSE)
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VI STYR FRAMTIDEN 
FRÅN FÖRARSÄTET 
OCH SKRIVBORDET

SLUTORD 

Vi har samlats kring den här skriften för att 

skapa en gemensam bild av Fraktkedjan Väst, 

vilka vi är och vad vi står för. Fraktkedjan Väst 

är inte som andra. Ingen kan kopiera oss och 

våra arbetskamrater. 

 Vi får ofta höra att vi kan mer och det beror 

förmodligen på att vi anstränger oss mer, att 

vi kan leverera helhetslösningar. Vi drar oss 

inte för att ställa upp lite extra, men det ska 

vara på schyssta villkor, inte på bekostnad av 

våra medarbetare. Det handlar om trafiksäker- 

heten, arbetsmiljön och vår gemensamma miljö.  

 Vi står inför en rad utmaningar, men vi står 

tillsammans och med en framtidstro och en 

vilja att utvecklas för att möta kundernas krav 

och omvärldens förväntningar.
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