
Tillsammans 
bygger vi Svevia.

För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia.
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Vart är vi på väg?
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Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på 
Svevia. Du kan vara en tillfällig leverantör, men du kan också vara någon 
som arbetat som underentreprenör tillsammans med oss i många år. Du är 
en viktig del av Svevia. Många gånger är du den som våra kunder möter. 
Vårt mål är att vi tillsammans ska bygga ett starkt och välkänt företag, att 
Svevia ska bli ”nummer 1 bland infrastrukturföretagen i Norden”.  

Svevias nya varumärke är vi!
Det viktigaste med Svevias nya varumärke är inte namnet och formen, 
utan det som finns bakom. Svevias nya varumärke byggs av oss alla som 
representerar Svevia varje dag. Därför är allt vi gör så viktigt. 
 Framgångsrika företag styrs av tydliga värderingar som delas av alla. 
Därför är det viktigt att alla som jobbar i Svevia och alla som jobbar på 
uppdrag av Svevia, tror på samma saker, delar samma värderingar och 
drar åt samma håll. Om vi gör det, lyckas vi skapa ett starkt varumärke 
och ett företag som våra kunder får förtroende för och vill jobba med.

Du är en viktig del av laget.
Svevias resa har börjat. Låt den här lilla ”kartboken” hjälpa oss att tillsam-
mans nå våra mål. Ju bättre vi jobbar tillsammans, ju nöjdare kunder vi har, 
desto roligare och tryggare blir vårt jobb. 
 Välkommen med på resan!

Resan har börjat.
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Vad gör Svevia?
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Det finns inget annat entreprenadföretag i Sverige som har en så tydlig 
inriktning på vägar och infrastruktur som vi. Vi är specialister på just vägar 
och infrastruktur. Och din roll som underentreprenör är också att vara 
specialist på din del av uppdraget.

Vi är idag störst på drift och underhåll.
Idag sköter vi 60 % av Sveriges statliga vägnät. Enligt flera av våra kunder 
är vi också bäst på att utveckla och förnya drift- och underhållsverksam-
heten. Med kvalitet och en mycket hög servicenivå vill vi behålla alla våra 
nuvarande kunder och vara tillräckligt attraktiva för att få nya.

Vi är infrastrukturföretaget.
Att både bygga och sköta om våra vägar är vår styrka. Den ska vi utnyttja 
ännu bättre. När det gäller anläggningsverksamheten så jobbar vi inom 
en av Sveriges största tillväxtmarknader. Vi ska vara en viktig spelare när 
det gäller att bygga Sveriges infrastruktur – vägar, järnvägar, energi och 
mycket annat. Vi ska bli nummer 1!

Det är vi som 
bygger och sköter 
om Sveriges vägar 
och infrastruktur.
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Vad är Svevia?
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Vägverket Produktion har haft en stark personlighet. Våra kunder har i 
alla undersökningar gett oss ett bra kvitto på att vi är trovärdiga och 
mänskliga. Vi är det pålitliga företaget. Den personligheten vill vi självklart 
ska prägla även nya Svevia och alla våra underleverantörer.

Vad betyder pålitlighet för dig som underleverantör?
Allting vi gör tillsammans ska präglas av pålitlighet, i stort och i smått.  
Oavsett om du är anställd eller jobbar på uppdrag åt oss, gäller samma 
sak: våra kunder ska alltid uppleva att vi håller utlovad kvalitet och gör 
saker färdiga i tid. Lovat är lovat.

Vi är det 
omtänksamma 
entreprenadföretaget 
som vill och vågar
vara nytänkande.
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Vi är trovärdiga.
Är det något vi aldrig får slarva bort så är det vår trovärdighet. Det finns 
få saker som förstör en relation snabbare än om någon känner sig lurad 
eller förd bakom ljuset.

Vad innebär det här för dig som underleverantör?
Din personliga trovärdighet är viktig för Svevias trovärdighet, för att vi 
som företag ska fortsätta att ha kundernas och marknadens förtroende.  
 Därför bidrar varje liten sak var och en av oss gör – eller inte gör –
till att förstärka eller försvaga vår gemensamma trovärdighet. 
 Många saker är enkla och självklara – men helt avgörande: Att vi 
gör det vi lovat göra. Att vi håller lovade tider. Att vi hör av oss och ger 
tydliga besked.

Trovärdiga

Svevias värderingar:
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Vi är omtänksamma.
Omtänksamhet om människor, om kunder och leverantörer, om natur 
och miljö, är en naturlig och självklar del för oss i Svevia. 
 Säkerheten: Omtänksamhet är viktigt av många skäl. Vi har ett jobb 
som många gånger är fullt av risker. Det måste vi alla vara medvetna om, 
alltid. Lönsamhet, tid och pengar, allt är oerhört viktigt, men ingenting är 
viktigare än säkerheten. Omtänksamhet om liv och hälsa är ett absolut 
krav för vår egen och andras säkerhet.
 Miljön: Omtänksamhet handlar också om miljöfrågor. Kravet på oss är 
entydigt. Vi måste ha stor kunskap om det som är farligt för miljön i vårt jobb. 
Vi måste göra så mycket som det bara går för att minska miljöbelastningen. 

Vad innebär det här för dig som underleverantör?
Att bry sig om och visa engagemang också för de människor vi möter. Det 
lönar sig alltid, jobbet blir enklare och roligare. När det gäller säkerhet och 
miljö har var och en av oss ett personligt ansvar i varje situation. Någon 
ursäkt för slarv finns inte.

Omtänksamma



10

Vi är nytänkande.
Svevias ambition är att vara ett företag där alla vill och vågar tänka i nya 
banor. Som företag och individer gäller det att inte fastna i gamla lösningar. 
Det invanda kan kännas tryggt, men så fort någon hittat en bättre lösning 
är den tryggheten borta. Att vara nytänkande är helt enkelt nödvändigt för 
att vi ska vara bäst i klassen.

Vad betyder det här för dig som underleverantör?
Nyfi kenhet är en garanterad trivselfaktor. Att vara nytänkande gör jobbet 
roligare och förhindrar slentrian. Låt oss därför utmana oss själva varje dag 
med den inställningen:
 ”Går det här att göra på ett lite bättre sätt?”
 ”Finns det en ännu smartare lösning – billigare, enklare, snabbare?”
Välkommen med många nya förslag!

Nytänkande

Det invanda kan kännas tryggt, men så fort någon hittat en bättre lösning 
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Vi är affärsmässiga.
Affärsmässighet handlar om att genomföra jobben på ett professionellt 
sätt och att ge perfekt service. För oss i Svevia betyder det stor respekt 
för människor, tider, regler, kvalitet och pengar. Resultatet är i regel god 
lönsamhet.

Vad innebär det här för dig som underleverantör?
Om vi alla jobbar med rätt ansvar och respekt för människor, tider och 
kvalitet i allt vi gör, då bidrar var och en till att vi är lönsamma. Det är det 
bästa vi kan göra för att utvecklas och skapa arbete i framtiden.

Affärsmässiga
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Hur vill vi jobba?



13

Vi vet att samverkan är vägen till framgång – för våra uppdragsgivare 
och för oss. Därför är vår förmåga att arbeta tillsammans en nyckel till 
framgång. 
 Ett av våra mål med bra samarbete är att öka vår produktivitet och 
arbeta kostnadseffektivt. Då får våra kunder mer för sina pengar och vi blir 
mer konkurrenskraftiga. Vi är övertygade om att den som kan samarbeta 
bäst vinner i längden.

Vad betyder det här för dig som underleverantör?
Bra samverkan bygger på att vi alla är bra på att lyssna och skapa dialog.
Ju mer alla bidrar och hjälps åt, desto bättre och roligare blir jobbet.
Tillsammans ska vi hjälpas åt att bygga effektiva arbetslag.

Samverkan är 
vägen till framgång. 
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När du arbetar tillsammans med oss på Svevia och på vårt uppdrag är du 
en del av Svevia. 

Arbetsvästar.
Vi har arbetsvästar märkta med texten ”Jag arbetar för Svevia”. Om du an-
vänder dem när du gör uppdrag för Svevias räkning så är det alltid tydligt 
vem du representerar. Vår policy är att alltid ha bra kvalitet på arbetsklä-
derna. De ska hållas rena och bytas ut om de är trasiga. 
 Tillsammans med vår platschef går du igenom vad som gäller för våra 
arbetskläder. Det kan skilja sig från arbetsplats till arbetsplats beroende på 
lokala överenskommelser.

Maskiner och fordon.
För maskiner och fordon finns Sveviadekaler – ”Jag kör för Svevia”. De ska 
också användas när du kör för vår räkning. De tillhandahålls av oss och ska 
alltid bytas till nya och fräscha om de blir skadade. 
 Kläder och dekaler som är märkta Svevia ska bara användas när du ar-
betar för oss. Om du avslutar ditt uppdrag för oss ska du ta bort dekalerna 
från fordonen och lämna tillbaka kläderna. 

 Nu kör vi!
Du som jobbar med oss på Svevia, du tillhör vårt arbetslag. Låt det alltid 
synas när vi är på väg.

Ett framgångsrikt
lag som ska synas!



SVEVIA 
020-55 10 10
WWW.SVEVIA.SE
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Alltid på väg


