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Nummer 1
Att vara nummer ett innebär för oss att vara förstahandsvalet hos 

våra kunder. Det innebär också att vara den mest attraktiva 

arbetsgivaren inom vår bransch, att hela tiden sikta högre, att ställa 

krav på oss själva och att djärvt anta nya utmaningar som får oss att 

växa och utvecklas. Våra kunders ökade krav driver oss ständigt med 

stadiga steg framåt och uppåt. Och det tackar vi dem för. 

Det finns en glädje och en drivkraft djupt 

förankrad i Tricabs företagskultur där 

affärskapande hör till en av 

grundpelarna. Vi tycker varken det är 

tråkigt eller fult att sälja. Tvärtom, vi blir 

alltid lika glada varje gång en ny kund ger 

oss ett nytt uppdrag.
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Historia
Tricab är ett varumärke som första gången var aktivt mellan 1984 - 1996. Varumärket stod för 

kompetens, förtroende samt gott affärsmannaskap.

Företaget hade en stor öppenhet i skapandet av nya kundrelationer och ingenting sågs som en 

omöjlighet när det handlade om att tillgodose kundernas behov eller önskemål. 

Redan på den här tiden hade Tricabs medarbetare mycket hög kompetens. Idag är många av de 

dåvarande anställda i ledande befattningar inom teknikindustrin. 

2002 - Vi startar upp i Trollhättan under namnet GT engineering AB. 

2003 - GT engineering sysselsätter 20 personer och kontoret i Göteborg öppnas. 

2004 - Vi sysselsätter 40 personer och elektronikavdelningen i Göteborg startas. 

2005 - Ramavtal med Autoliv Sverige och Delphi Automotive tecknas. 

2006 - Dotterbolaget GT engineering i Göteborg AB bildas och sysselsätter ca 50 medarbetare .

2007 - Leverantörsavtal med AB Volvo och Volvo Car Corporation tecknas. 

2008 - Vi byter namn till Tricab 2.0 AB och sysselsätter 75 medarbetare. 

2009 - Den allmänna nedgången i industrin gör att vi måste minska verksamhetens omfattning. 

2010 - En uppgång i konjunkturen börjar märkas. Vi anställer igen och är cirka 75 medarbetare. 

2011 - Vi växer ytterligare. Elektronikavdelningen står nu för en tredjedel av omsättningen. 

2012 - Kontoret i Trollhättan öppnas på nytt med 18 medarbetare. 

2014- Avtal tecknas med bland annat GVA och CEVT. Vi närmar oss 100 igen!
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På Tricab har vi som mål att kunna arbeta 

I hela produktutvecklingsprocessen.

Vi startade vår verksamhet i Göteborg 2004 

och är idag strax under 100 anställda

versamma inom;

-Design

-Konstruktion

-Provning

-Beräkning

-Produktionsberedning

-Elektronikutveckling

Arbetsområden

I ett flertal olika branscher;

-Fordonsindustri

-Flygindustri

-Försvarsindustri

-Marint - Offshore 

-Konsumentprodukter

-Tyngre mekanisk konstruktion

Inom flera olika teknik- och kompetensområden.

-Mekanikutveckling

-El/Elektronikutveckling

-Projekt och uppdragsledning
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Stor volym

- Många kostnadsbärare

- Hög servicenivå

Liten Volym

-Specialisering

-Erbjuder kompetens

Stora egna utvecklingsresurser

- Tar totalansvar

- Kundens resurser belastas ej.

Små egna utvecklingsresurser

-Små investeringskostnader och låga fasta 

kostnader.

-Lågt pris

UnderkonsulterUnderkonsulter

SpecialisterSpecialister TeknikhusTeknikhus

FältkonsultingFältkonsulting

Branschens

”Spelplan”

Tricab
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Generalister med tyngdpunkt på produktutveckling

Product

planning
Product

development
Production

F.U. – Design – Concept

Electronics development – HW – SW

Testing – Modelling

PM – AL   

Production planning After-sales, cost reduction etc.

CAD – Design

FEM Analysis
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Kundnytta

Arvode

Vi på Tricab vill fokusera på förhållandet

mellan arvode och kundnytta.

Vi försöker att eftersträva en 

arvodesnivå där kunden  får mycket 

värde för pengarna.
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EnkelhetKompetens

Kostnadseffektivitet

• Vi har lång branscherfarenhet och 
förstår kundernas behov.

• Vi har en ständigt pågående 
rekryteringsprocess med selektiv 
rekrytering. 

• Vi genomför kundanpassade 
utbildningar.

• Vi genomför en konsultutbildning för 
alla nyanställda.

• Vi följer upp och återkopplar via 
utvecklingssamtal.

• Vi arbetar enligt våra 
kunders rutiner. 

• Vi är ett litet företag med 
stor anpassningsförmåga.

• Vi har en liten och enkel 
organisation med korta 
beslutsvägar

• Vi får idag många uppdrag 
tack vare en snabb respons.

• Vi har en ständigt pågående optimering av 
verksamheten.

• Vi minimerar alla icke värdeskapande kostnader.

• Vi prioriterar kostnader som skapar kund- och 
personalnytta

• Generösa villkor för anställda
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Diversifiering

Envac

TTS Marine

McGregor

Electrolux

ABB    MontBlanc VBG
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• ALPS

• Arcam

• Autoliv Sverige preferred supp.

• Bofors Dynamics

• Brose

• Cardo Doors

• CEVT preferred supp.

• Delphi preferred supp.

• Electrolux

• Ericsson

• Flexlink Systems approved supp.

• Faurecia preferred supp.

• GM Powertrain AB

• Graniten

• GVA Consultant

• Hella

• Husqvarna preferred supp.

• HTU

• Johnson Controls

• Kabe

• KGK

• Kongsberg Automotive

• Lear Corporation

• MacGregor

• Mont Blanc

• NEVS

• OKG

• Parker Hannifin AB

• Ringhals approved supp.

• Rutgersson Marin

• Saab AB

• Saab Automobile AB

• Saab Microwave System  approved supp.

• Scania

• SKF

• THULE

• Tormek

• Volvo Car Group preferred supp.

• TTS Port Equipment preferred supp.

• TTS Marine preferred supp.

• Valeo Engine Cooling

• VBG

• AB VOLVO approved supp.

• Yazaki

Urval på kunder
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Kvalitet och säkerhet på vår verksamhet
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