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Välkommen till True 
– the story behind Bring Express!
Med det här magasinet vill vi ta med dig på den historiska resa vi tillsammans 

haft med Bring Express och samtidigt ge dig vår vision av framtiden. 

Du får läsa om hur allt började från starten med 
MC-budet, via Box, IL-X och Grønne Bude och 
om det nya som ligger framför oss. Vi vill försöka 
ge svar på frågor som: Vad är det som är kärnan i 
det här företaget? Hur har vi kommit dit vi är i dag? 
Vad tar vi med oss? Och hur ser vägen framåt ut? 

Det har varit en spännande resa bara att sam-
manställa detta magasin. Framför allt är de alla 
minnen som återkommit när vi grävt i våra arkiv. 
Alla utmaningar som vi klarat av tillsammans – 
det är inte utan stolthet vi kan ta vår historia med 
oss in i Bring Express! 

Det som särskilt slår mig när jag blickar till-
baka är två saker; den ena är hur starkt vi styrs av 
vår magkänsla och våra interna värderingar när vi 
står inför ett viktigt eller svårt beslut. Det andra är 
hur vi gång på gång väljer att utmana inte bara 
marknaden och konkurrenterna, utan framför allt 
oss själva genom att bryta ny mark. Det tror jag är 

unikt hos oss och det som driver oss framåt hela 
tiden, vår tro på oss själva och dem vi arbetar till-
sammans med.

Det som har varit, är och alltid kommer att vara 
vår styrka är människorna som jobbar här. Du, jag 
och alla våra kollegor. I det här magasinet möter 
du några av dem. Läs om människorna bakom 
Bring Express, om både framgångar och misslyck-
anden (och även en riktig pinsam historia som jag 
bjuder på). Du får även en del kuriosa.

Trevlig läsning!

Gisela Björkgren, 
Chefredaktör

Gisela Björkgren fi rar 

sitt tionde arbetsår i 

Box-familjen, är nybliven 

trebarnsmamma och gift 

med Hasse Björkgren, 

affärsområdeschef Box 

Stockholm.



4

TRUE6

10

14

18

20

22

25

26

29

30

32

35

36

39

40

54

56

60

62

66

68

70

74

75

76

6

14

32

40

62

70

Framgången är summan 
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Box är med i Europe’s 500!



5

1978

Med en budbil och en vision om att snart 
ha 10 bilar startar Sverre Frich Jr. IL-X 
Budservice AS i Norge.

1984

MC-budet startas i Sverige när Thomas 
Tscherning förvärvar ett litet konkursbo 
med 6 motorcyklar.

1989

De Grønne Bude startas i Danmark av 
Morten Østergaard och Peter Rohde 
Andersen. Budfi rman med de miljövänliga 
och snabba cyklarna blir snabbt ett av 
Danmarks 100 mest kända varumärken.

80- och 90-talet

De skandinaviska företagen uppnår konstant 
tillväxt genom framför allt förvärv.

1995

MC-budet byter namn till Box. 

1998

Sverre Frich Jr och Thomas Tscherning 
möts i en gemensam vision om att skapa 
Skandinaviens största budföretag. 
Transport Systems International (TSI) blir 
moderbolaget för den nya norsk-svenska 
koncernen.

1999

Posten Norge köper in sig med 40 procent 
i TSI-koncernen med option på att köpa 
ytterligare 20 procent varje år framöver.

2001

De Grønne Bude köps upp av TSI och den 
numer så välbekanta gröna färgen 
kommer in i företaget.

2002

Posten Norge blir 100 procentig ägare till 
TSI och störst i Norden på expresslogistik.

2003

Box och den gröna färgen lanseras som 
ett gemensamt nordiskt varumärke. Detta 
blir också startskottet för en ny 
gemensam kultur, ”The Box Way”.

2008

Box går in i ett nytt spännande skede. En 
ny koncernövergripande varumärkesstra-
tegi, som tar avstamp i den gröna färgen 
lanseras under namnet Bring. Box blir en 
av fl era multispecialister i koncernen och 
byter namn till Bring Express. Med sig tar 
företaget den framgångsrika kulturen 
”The Box Way”.

Tillsammans har vi skapat historia – nu ska 
vi skapa framtiden med Bring Express!

På de följande sidorna kommer du att träffa några av 
människorna bakom framgångarna: Thomas Tscher-
ning, CEO och grundare av Box i Sverige, Sverre 
Frich Jr. entreprenör och grundare av IL-X i Norge, 
Morten Østergaard som tillsammans med tre vänner 
1989 startade De Grønne Bude i Köpen hamn och 
Nicholaus Öreby, landschef för Box i Finland.

Gemensamt för de här personerna är att de alla är 
entreprenörer med en stark drivkraft att sätta kunden 
i fokus. De har upplevt både med- och motgångar. 
Tillsammans med sina medarbetare har de gemensamt 
skapat det framgångsrika företag som i dagarna 
byter namn till Bring Express. 

Historien bakom 
Bring Express framgång
Box är i dag Nordens största företag inom bud och expresslogistik. 

Företaget har egen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och 

Estland och en mängd samarbetspartner i övriga Europa. Box är resultatet 

av mer än 40 förvärv och sammanslagningar runt om i Norden. 

MILSTOLPAR I BOX HISTORIA
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Som 22-åring jobbade Thomas Tscherning för FN 
i Vietnam. När han insåg att det behövdes en aka-
demisk examen för att nå framgång i den världen 
åkte han hem till Sverige för att ta examen på jurist-
linjen. Som extraknäck sökte han jobb som mc-
bud, men när han klev ut från Valles Blixtbud var 
det som ekonomichef.

Företaget var dessvärre i tragiskt skick och den 
unge ekonomichefen rådde snart ägaren att ansöka 
om konkurs. Planen var att tillsammans med ägaren 
köpa konkursboet och starta om, men denne backade 
ur. Thomas Tscherning köpte företaget själv och 
tillsammans med några av medarbetarna drog han 
igång verksamheten under namnet MC-budet.

– Det var väldigt speciellt. Att vi alla var unga 

och jämnåriga satte prägel på verksamheten. Jag 
upplever att det fanns ett kollektivt ägarskap till 
vad vi höll på med. Alla var engagerade och satsade 
fullt ut, säger Thomas Tscherning.

DRIVKRAFT – KUNDEN I FOKUS

Framgången lät inte vänta på sig. Redan mellan 
det första och andra året ökade tillväxten med 100 
procent, till 3 miljoner kronor. 

– Vi genomförde inga direkta säljinsatser, utan 
tillväxten var ett resultat av att förarna och de andra 
medarbetarna jobbade proaktivt och alltid satte 
kunden i fokus. Denna drivkraft fi nns kvar än i 
dag och är en av de största tillgångarna vi har, säger 
Thomas Tscherning.

TEXT: KRISTINA GRANDIN

Framgången 
är summan 
av människorna 
bakom Box
Humanitärt arbete var det som Thomas Tscherning hade tänkt ägna sitt liv åt. I 

stället blev han entreprenör och framgångsrik företagsledare. Det som 1984 

började med Valles Blixtbud är i dag en stor koncern inom expresslogistik.
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NÄRA KONKURS

Efter de första framgångsrika åren kom en tuff period 
i slutet på 80-talet. Dels sjönk tillväxten markant 
då faxen kom, dels blev det en hög infl ation. Något 
som i sin tur ledde till att kostnaderna skenade iväg 
och att det blev brist på arbetskraft. Samtidigt hade 
MC-budet tecknat ett olönsamt avtal med en av 
företagets största kunder – Kopieringen, samtidigt 
som en annan av Box största kunder gick i konkurs.

– Det var inget smart avtal. Vi gjorde en felaktig 
prissättning, som höll på att driva företaget i kon-
kurs 88/89, säger Thomas Tscherning.

Företaget räddades av oväntade försäkrings-
pengar och genom att åkarna skrev av sina ford-
ringar på den kund som hade gått i konkurs.

– Det var helt fantastiskt! Vi tog smällen gemen-
samt och företaget kunde leva vidare, säger han.

KÖPTE UPP KONKURRENTERNA

Fördelen med krisåren 88/89 var att när lågkon-

junkturen kom i början på 90-talet hade företaget 
redan rensat upp i sin organisation och var ett starkt 
bolag. När konkurrenterna slogs ut köpte MC-budet 
upp dem en efter en. 1994 köptes det första bolaget 
utanför Stockholm. 

Under hela 80- och 90-talet fortsatte MC-budet 
med att göra förvärv, vilket ledde till att det fanns 
allt för många varumärken i verksamheten. 1995 
samlades alla dessa under det gemensamma varu-
märket Box. Under en helg profi lerades hela vagn-
parken om. På måndagsmorgonen upptäckte de 
förvånade konkurrenterna att hela Stockholm 
plötsligt kryllade av Box-bilar. 

TSI BILDAS

Nästa steg i företagets utveckling kom under 
åren1998/99 när Sverre Frich Jr. från IL-X i Norge 
och Thomas Tscherning från Box genom Transport 
System International (TSI) bildade Skandinaviens 
största budföretag. Det gemensamma företaget 
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köptes sedan upp av Posten Norge, som är hel ägare 
till Box i dag. 2003 lanserades namnet Box för 
resten av den skandinaviska verksamheten och alla 
fi ck den gröna färgen. 

NYA VISIONER

I början var Thomas Tschernings mål med företa-
get enbart att skapa självständighet, bygga något 
eget och bevisa att han klarade av det. Efter hand 
utformades en vision om att bli ledande i Stock-
holm och sedan Sverige. Tillsammans med Sverre 
Frich Jr. från Norge utökade han 1998 visionen till 
att omfatta hela Norden. I dag är den att bli den 
attraktivaste expresslogistikpartnern i Europa. 
Primärmarknaden är Norden, Baltstaterna, norra Polen 
och St. Petersburg, medan sekundärmarknaden ligger 
i att vara närvarande genom partners eller franchises 
på vissa strategiska orter i Europa. Syftet är att där 
fånga de volymer som ska vidare till Norden.

FRAMGÅNGAR OCH LÄRDOMAR

Som svar på frågan vad det är som gjort Box så 
framgångsrikt fastslår Thomas Tscherning att det 
är summan av alla människorna bakom. Hela Box 
är sammansatt av en massa entreprenörer, som på 
ett eller annat sätt förts samman. Antingen genom 
förvärv av andra budfi rmor eller genom åkare som 
har gått in som franchisetagare. 

– Entreprenörskap är, förutom att vilja och våga, 
att ha en egen motor. Box har aldrig varit en in-
struktionsstyrd organisation, utan det handlar om 
medarbetarnas aktiva val, att ta ansvar och att alla 
vet vart företaget siktar, säger han.

En av Thomas Tschernings refl ektioner över vad 
han kunde ha gjort annorlunda i företagets historia 
gäller förvärvet av Skandi Transport år 2000.

– Det blev ingen bra affär. Där ställdes Box 
ledar skapsprinciper alldeles för mycket på prov 
och det höll inte. Våra principer bygger inte på 

Namn: Thomas 

Tscherning

Yrke: CEO 

Ålder: 47 år

Familj: fru Cristina och 

barnen Klara 18 år och 

Rickard 16 år

Bor: i Täby utanför 

Stockholm

Fritidsintressen: åka 

skidor, resa och dyka när 

tillfälle ges.

Detta visste du inte om 

Thomas: Han har varit 

på privat audiens hos 

påven Johannes Paulus 

II (1998) och blivit 

välsignad.

Motto: ”Ingenting är 

omöjligt – bara du vill 

det tillräckligt mycket.”

FEM SNABBA

 Vin – Öl

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar
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kontroll utan att på var och en tar sitt ansvar. Vid 
de övriga förvärven hade vi enats om mål, ansvar 
och vad företaget förväntades leverera. Det som 
alltid fungerat tidigare funkade inte alls i det här 
fallet, säger Thomas Tscherning.

Insikten han dragit av detta är att inte vara för 
godtrogen, utan att han behöver vara lite mer kritisk 
i vissa lägen.

– Det var mitt ansvar att följa upp. Jag skulle 
ha frågat och borrat mer. Så kan det bli när man 
springer för snabbt, fortsätter han.

STÄNDIGT NYA ERFARENHETER

Thomas Tscherning startade som ung och grön, 
men anser att han fortfarande lär sig nya saker varje 
dag och att det är just det som gör jobbet så roligt.

– Även om jag har arbetat i samma verksamhet 
i 24 år har det ständigt varit förändringar, vilket 
gett mig nya erfarenheter. På 80-talet var det att 

starta eget och undvika konkurs. På 90-talet lärde 
jag mig att förhandla och förvärva. På 2000-talet 
har det handlat om att bli del av en stor koncern 
och att jobba med positionering och varumärket, 
säger han.

Nu kommer ytterligare en förändring i och med 
övergången till Posten Norges gemensamma varu-
märke Bring, där fl era multispecialister kommer 
att ingå. Box byter i samband med detta namn till 
Bring Express.

– Svaret på vad som är viktigast att ta med in i 
Bring Express fi ck jag i dag från en av våra chauf-
förer: Kunderna! Det är ett enda ord som säger 
allt. Utöver det är det självklart viktigt att vi förblir 
oss själva sådana som vi är och att vi är stolta över 
att vi är vi, avslutar han.

” Våra principer 
bygger inte på 
kontroll utan på 
att var och en tar 
sitt ansvar”

Thomas Tscherning, 25 år och nybliven 

entreprenör.
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TEXT: KRISTINA GRANDIN

Namn: Sverre Frich Jr.

Yrke: entreprenör, 

grundare av IL-X

Ålder: 55 år

Familj: frånskild, 4 barn 

Bor: i Oslo

Fritidsintressen: bilar, 

segling och skidåkning 

Detta visste du inte om 

Sverre: När han var 5 år 

drömde han om att 

antingen bli affärsman 

som sin pappa eller 

sjökapten på en stor 

båt. Sverre ägde 

tidigare en 100 fot 

segelbåt i nästan 5 år 

och i dag en segelbåt på 

53 fot. Sverre driver 

fortfarande företag.

Motto: Var beredd och 

gör alltid ditt bästa.

FEM SNABBA

 På tur – På havet

 Bil – Cykel

 Fisk – Kött

 Segla – Skidor

        (väljer båda)

 Rött – Grönt
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Visionen om att ha 10 budbilar i drift har uppnåtts sedan länge. Det företag 

Sverre Frich Jr. en gång grundade omsätter i dag miljontals kronor och har en 

vagnpark på 330 bilar.

Med en
passion 
för bilar
Sverre Frich Jr., entreprenör och grundare av IL-X, 
har alltid haft en passion för bilar. Redan som fem-
åring fi ck han sitta i pappas knä och hålla i ratten 
och när han var 13 körde han pappans bil i hem-
lighet om natten. 

Det var under en semester på Smögen som Sverre 
Frich Jr. fi ck idén att starta sin budbilsfi rma. 

 – Jag läste om en svensk budbilsfi rma i tid-
ningen Göteborgs Posten och tänkte att framtiden 
ligger i servicemarknaden. Det kändes självklart 

att starta något liknande i Norge eftersom jag ju 
alltid har älskat bilar. Så jag räknade på det och drog 
igång verksamheten, berättar Sverre Frich Jr.

BÖRJADE I LITEN SKALA

IL-X Budservice AS startade den 21 september 
1978. Då hade Sverre Frich Jr. en bil och en vision 
om att en dag ha 10 bilar i företaget. I dag har Box 
Norge en vagnpark bestående av 330 bilar och 
lastbilar samt 20 cyklar.
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– I början hade jag inga pengar. De två första 
bilarna leasade jag billigt från en Fordhandlare. 
När vi fi ck behov av fl er bilar bytte jag till mig en 
Honda Civic mot en rengöringsmaskin jag hade 
kvar från min tidigare verksamhet, säger Sverre 
Frich Jr.

Företaget växte snabbt, främst genom uppköp, 
och blev snart det största budbilsföretaget i Oslo. 
Under 80-talet utökades 
verksamheten till hela 
Norge genom uppköp i 
Stavanger och Bergen och 
franchiseavtal i Trondheim 
och Kristiansand. Upp kö-
pen fortsatte under 90- och 
2000-talet bland annat i 
Ålesund och Molde.

FRAMGÅNGSRIKA TJÄNSTER

En av de mest framgångsrika tjänsterna i IL-X 
historia är VIP, en lokal expresstjänst i Oslo som 
lanserades 1986. Tjänsten blev snabbt den snab-
baste och mest exklusiva på marknaden. 

Den bestod av en garanterad upphämtning inom 
10 minuter och direkt leverans. Tjänsten utfördes 

av mycket erfarna transportörer och med en helt 
egen bilpark. 

Efterföljaren blev fl ygfrakttjänsten VIP-Pakke, 
som länge var en av de ledande på området. Här 
var IL-X underleverantör till först SAS och sedan 
Braat hens. Tjänsten heter i dag Box Express och är 
Box satsning på fl ygfrakt och In Night Services.

LÄRDOMAR 

Den svåraste perioden i 
IL-X historia var 1991 då 
företaget gjorde röda siffror 
för första och sista gången. 
Verksamheten startades om 
och det tog tre år innan 
IL-X gick med vinst igen.
Sverre Frich Jr anser att det 

viktigaste för att ett företag ska bli framgångsrikt 
är att ha kostnadskontroll. 

– Att göra affärer är egentligen enkelt. Det handlar 
om att se vad du får in, hur mycket du ger ut och 
vad som sedan blir kvar, säger han.

OM LEDARSKAP

När det gäller ledarskap menar Sverre Frich Jr. att 

”När vi fi ck behov av 
fl er bilar bytte jag till mig 

en Honda Civic mot en 
rengörings maskin”
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vd inte är något man är utan något man har.
– Som chef är det viktigt att hitta medarbetare 

som är eller kan bli duktigare än du. Ge dem sedan 
verktyg, låt dem få frihet och skäll inte på dem om 
de begår fel. Man lär sig av misstag. Det viktiga 
är att inte göra samma fel två gånger, säger Sverre 
Frich Jr.

Alla beslut kan inte vara riktiga. Det viktiga är 
att ha fl er riktiga än felaktiga. Då kommer det att 
gå vägen, menar han.

IL-X BLEV TSI OCH SEDAN BOX

Efter att Sverre Frich Jr:s vision om 10 budbilar 
hade uppnåtts blev hans nya mål att skapa en bud- 
och expresslogistikkoncern i storleksordningen 500 
miljoner norska kronor. Denna vision uppnåddes 
efter att TSI (Transport Systems International) eta-
blerats och köpt upp Box i Sverige och De Grønne 
Bude i Danmark. 

År 2003 lanserades det gemensamma varumärket 
Box för hela den skandinaviska verksamheten. 
Sverre Frich Jr. hade då lämnat över koncernchefs-
posten till Thomas Tscherning och satt i Box 
styrelse, men det var personligen inte helt lätt för 
honom när företaget bytte namn från IL-X. 

– Först kändes det svårt att döpa om företaget. 
IL-X var min baby och heller inget dussinnamn. 
Men efter en tid vande jag mig. Varje gång jag nu ser 
en Box-bil i stan tänker jag ”I did that!”, säger han.

VIKTIGT BEHÅLLA FÖRETAGETS SJÄL

2002 blev företaget ett helägt dotterbolag till 
Norska Posten och har sedan dess fortsatt växa.

Sverre Frich Jr. är inte längre verksam i Box 
utan driver i dag andra företag och är investerare. 
Det han anser är viktigast för Box att ta med sig 
in i det nya Bring Express är att se till att företaget 
behåller sin själ.

– Om man vill bygga något i den här världen 
måste man brinna för det man gör. Gör med -
arbetarna det och samtidigt har kul då får företaget 
det som kallas själ, avslutar han.
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TEXT: KRISTINA GRANDIN

De Grønne Bude 
– ett av branschens 
starkaste varumärken

1989 startade Morten Østergaard tillsammans med 
vännerna Peter Rohde Andersen, Henrik Hansen 
och Hans Henrik Agger DGB, De Grønne Bude i 
Köpenhamn. Företaget blev på kort tid välkänt inte 
bara i Köpenhamn utan i hela Danmark, mycket tack 
vare den starka företagskulturen. De Grønne Bude är 
i dag ett av Danmarks 100 mest kända varumärken.

De fyra vännerna, som då alla bara var 24 år 
gamla, hade inspirerats av de cykelbud de sett i 
New York. Detta blev grunden i deras affärsidé: 
snabba och personliga budleveranser som tar hänsyn 
till miljön. Något som då inte fanns på den danska 
marknaden.

Dagen då De Grønne Bude startade fanns det 7 
cykelbud och 21 beställningar. Företaget växte 
snabbt och har i dag 300 radiodirigerade cyklar, 
elbilar och vanliga bilar. Varumärket är ett av de 
starkaste i transportbranschen. I förhållande till 
företagsstorlek är varumärket orimligt starkt.

– Vi började verkligen från scratch. Ingen 
av oss hade någon handelsutbildning eller kom 
från familjer med företagartradition, men vi för-

stod vikten av ett starkt varumärke, säger Morten 
Østergaard.

Varumärket byggde de upp runt företagskul turen 
och den gröna färgen. Det gröna cykelbudet blev 
snabbt en ikon i Köpenhamn. En positiv fi gur som 
är stark och i rörelse, som träffar människor och 
som är service-minded. Färgen grönt förknippas 
med miljö, optimism och våren.

Morten Østergaard och hans kollegor tog hjälp 
av vänner och rådgivare när de byggde upp före-
taget steg för steg. Bland andra pratade de med 
en känd reklamman som förstod var företagets 
”selling point” låg, berättar Morten Østergaard.

– Han förklarade hur viktigt det var att vinna 
receptionistens hjärta ute hos kunderna. Hon eller 
han är en viktig person, som träffar alla och oftast är 
den som beställer buden, säger Morten Østergaard.

 Detta var en nyckel till framgång och DGB har 
därför alltid tränat medarbetarna i att skapa kontakt 
och bygga dialog med kunderna. En annan är att 
företaget arbetat konsekvent med varumärket 
genom åren.

Transportbranschen är inte känd för att vara särskilt kreativ när det 

gäller varumärken. Detta har De Grønne Bude ändrat på.
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De Grønne Bude har fått mycket uppmärksamhet 
i media, både kring företaget och kring de inter-
nationella tävlingar för cykelbud, som medar-
betarna deltog i. 

– Att investera tid, energi och pengar på sådana 
saker gör att kulturen får en kraft som är mycket 
värd. Vi gjorde något som stack ut och som skiljde 
oss från mängden. Stora spelare tänker ofta att de 
har begränsningar för vad de får göra och hur ut-
manande de kan vara, säger Morten Østergaard.

– En ”real story” med riktiga människor och 
riktiga tävlingar får ett mycket bättre genomslag 
i media eftersom det är äkta. Det är något helt annat 
än när ett företag sponsrar en tävling, fortsätter han.

Ett av Morten Østergaards roligaste minnen av 
DGB är från just en sådan tävling i Toronto. 
Tävlingarna går ut på att cyklisterna ska köra en 
bana på tid och samtidigt utföra vissa moment som 
att bromsa, svänga och leverera saker. Vid just den 
här tävlingen fi ck cyklisterna försprång från starten 
i ett industriområde om de körde nakna. Det var 
många på De Grønne Bude som sa ”no problem”, 
berättar Morten. 

– En av våra killar körde första sträckan i stafetten 
med uppgift att klippa en biljett som sedan skulle 
visas som bevis. Han körde in till stan fullt naken, 
låste cykeln och sprang in på stationen för att klippa 
biljetten. När han kom ut igen kom han på att nyckeln 
låg i kläderna ute i industriområdet. Polis tillkallades, 
men som tur var fi ck han inte böter för förargelse-
väckande beteende. Det var helt sanslöst kul!

– Andra fi na minnen är alla de som blivit kära 
på jobbet och bildat familj. ”Det syns jeg er super-
dejligt!”

Människorna i verksamheten har alltid inspirerat 
Morten Østergaard. Han menar att alla som har 
varit med på resan har del i DGB:s framgång. Om 
de har varit med 15 år eller 15 dagar spelar ingen 
roll, alla har bidragit.

Framgångarna ledde till att konkurrenter dök 
upp på marknaden. De Grønne Budes taktik var 
att först pressa dessa och sedan köpa upp dem. Allt 
som allt har DGB förvärvat/köpt upp sex bolag.

För Morten Østergaard har den tuffaste utma-
ningen varit att lära sig att hantera konfl ikter och 
ett stort antal människor.

” Vi gjorde något som stack ut och 
som skiljde oss från mängden.” 
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– Vi har varit som en familj och arbetat väldigt 
nära varandra. Det har sina fördelar, men när någon 
tvingats lämna företaget eller när åsikterna har gått 
isär har det ibland känts svårt. Många frågor 
diskuterade vi både länge och väl, vilket oftast 
resulterade i riktiga beslut. Men inte alltid. 

Han menar att detta är klassiskt för entreprenörer 
som startat företag tillsammans. Allt som rör verk-
samheten sitter i kropp och hjärta. Det är viktigt 
att få lite distans.

När företaget grundades hade Morten Øster-
gaard och de andra delägarna ingen tanke på att 
sälja. Den kom först 2001 när de blev tillfrågade, 
om de vill gå med i en nordisk enhet med möjlig-
het till en utgång efter 3,5 år.

2005 lämnade Morten Østergaard De Grønne 
Bude som planerat. I dag är han arbetande styrelse-
ordförande i ett antal företag som tillverkar 
sportkläder, homefurniture och kontorsmöbler åt 
kunder som Peak performance, SWIX, HÅG och 
BoConcept. För honom är det viktigt att skapa 
något och att vara delaktig.

– Det här är en helt ny värld! Men fördelen är 

att jag har erfarenhet. Jag vet att jag har lyckats en 
gång. Första gången kan mycket gå galet och man 
kämpar för att bevisa sig. Nu vet jag att jag kan 
och därför kan jag koncentrera mig på det jag gör 
och göra det bra, säger han.

Det som Morten Østergaard tycker är viktigast 
för Box att ta med in i framtiden är viljan att lära, 
nyfi kenheten och förmågan att ta det bästa från 
olika traditioner och kulturer.

– Konsten är att fi nna själen i det du har. Det är 
inte rätt, om det inte kommer inifrån. Detta blir den 
största utmaningen för det varumärke som skapas 
nu, säger Morten Østergaard avslutningsvis.

Namn: Morten 

Østergaard

Yrke: entreprenör, 

grundare av De Grønne 

Bude, arbetande 

styrelseordförande i 

textilverksamhet

Ålder: 43 år

Familj: fru och tre barn

Bor: på Østerbro i 

Köpenhamn

Fritidsintressen: cykling, 

så klart!

Detta visste du inte om 

Morten: Han fi ck en livs - 

kris när han lämnade De 

Grønne Bude. Efter att 

ha varit fullt fokuserad 

på företaget kändes det 

tomt att komma till mål-

linjen och inte längre ha 

något ansvar.

FEM SNABBA

 Vin – Öl

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar

( jobbar bra om natten)



18

Som en del av Box strategi att bli ett heltäckande 
nordiskt nätverk började företaget 2004 att se över 
möjligheterna på den fi nska marknaden. Nicholaus 
Öreby, landschef för Finland berättar om starten:

– Vid den tidpunkten fi ck vi kontakt med två 
företag samtidigt. Det ena var budföretaget Fillari-
lähetit, en lokal cykelbudfi rma, vars ägare ville sälja 
av verksamheten. Det andra var IKEA som sökte 
en samarbetspartner för sina varuhusleveranser.

LÖSTE PROBLEM ÅT IKEA

IKEA, som då hade två varuhus i Helsingfors, hade 
besökt det svenska IKEA varuhuset i Kungens Kurva. 
De var imponerade av det arbete Box utförde där.

– När IKEA kontaktade oss hade vi alltså ingen 
verksamhet i Finland. De sa åt oss: ”Vill ni ha 
affären så lös problemet” – och det gjorde vi i maj 
2005 med hjälp av Fillarilähetit (som betyder Hoj-
budet).

I september 2005 förvärvade Box underleve-
rantören Fillarilähetit och därmed var IKEA:s hem-
leveranser från varuhuset i tryggare händer. 

Samtidigt hade Box fått kontakt med fl era andra 
budföretag i Finland. Ett av dem var JW-lähetit, 
som Box förvärvade i november 2005.

– Vi fi ck en fl ygande start i Finland, mycket tack 
vare IKEA, som blev vår främsta referenskund. 
Nya kunder strömmade till och genom förvärven 
hade vi också en etablerad kundbas. 

Omsättningen från IKEA-affären stod för runt 
en tredjedel av Box totala omsättning. Det mot-
svarade ett helt budföretag i sig. 

LIKA MEN OLIKA

Den största utmaningen vid etablering var att slå 
ihop två väldigt olika företag och få de runt 40 
anställda att anamma Box-kulturen.

– Varumärkesbyggande och profi lering har alltid 
varit väldigt viktigt för företaget. Nu skulle två helt 
olika företagskulturer mötas och transformeras till 
Box. Det var en utmaning.

De anställda utbildades i betydelsen av profi lerade 
bilar och uniformer, propra lokaler osv. för varu-
märket. Men också Box hade mycket att lära.

– Finland är så pass likt Sverige och därför är 
det lätt att göra enkla misstag. Det är skillnad om 
man etablerar sig på en annan kontinent. Då för-
väntar man sig att det är annorlunda och gör mer 
noggrann research. 

En av Nicholaus Örebys första lärdomar rörde 

TEXT: KRISTINA GRANDIN

Flygande start 
i Finland
Med IKEA som referenskund strömmade kunderna 
till. Visionen är att bli en nationell spelare. 
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betalningstiden på fakturor. I Finland är det som 
standard 14 dagar till skillnad från Sverige där det 
normalt är 30 dagar. Avtalen med 30 dagar enligt 
svensk modell höll på att få allvarliga likviditets-
mässiga konsekvenser.

– Vi löste problemet, men det här hade förmod-
ligen inte hänt om vi till exempel etablerat oss i 
Brasilien.

Andra skillnader Nicholaus Öreby lagt märke 
till är skillnader av mer kulturellt slag. Han menar 
att fi nländare har en annan förväntan på chefer än 
svenskar.

– I Finland har man en lite annorlunda syn på 
chefer. Chefen är den som förväntas ta alla beslut 
och därmed även alla konsekvenser. Å andra sidan 
anses vi svenskar vara byråkratiska och långsamma, 
vilket ju delvis stämmer, säger Nicholaus.

Finländarna anser han generellt vara mer fl exibla 
och osentimentala än svenskarna. Det är inte lika 
komplicerat att byta lokal eller telefonnummer i 
Finland som det är i Sverige.

De fi nländska kollegorna tycker han också är 
mer utåtriktade mot övriga världen och mer villiga 
att prata engelska än de svenska. Kanske beror det 
på att de sedan länge haft utländska kunder och 

samarbeten. På Box i Finland fi nns fl era icke-fi nsk-
språkiga cykelbud, ett fransk, ett schweiziskt och 
ett svenskt (som inte pratar fi nska).

– Trots att vi är en tydligt uttalad nordisk orga-
nisation med medarbetare som talar olika språk har 
engelskan inte slagit igenom ännu som koncern-
språk. Det fi nns en språkbarriär. Många är obekväma 
med att prata engelska, men vi måste respektera 
att alla i koncernen inte förstår varandra annars.

SKA BLI EN NATIONELL SPELARE

Visionen för den fi nska verksamheten är att Box ska 
bli en nationell spelare och fi nnas på de största orterna, 
dvs. i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg.

Det som Nicholaus Öreby anser vara viktigast 
inför framtiden och det nya Bring Express är att 
fortsätta vara en fl exibel partner till kunderna och 
en fl exibel arbetsgivare.

– Även om vi blir del av en större helhet är det 
viktigt att vi inte blir stelbenta. Kunderna ska fort-
farande tycka att detta är ett snabbt företag, som 
det är smidigt att arbeta med, avslutar han. 

Namn: Nicholaus Öreby

Yrke: landschef Finland

Ålder: 44 år

Familj: fru och två barn

Bor: på Kungsholmen i 

Stockholm

Fritidsintressen: spelar 

ishockey i Brinkens IF, 

åker skidor off-pist

Detta visste du inte om 

Nicholaus: jag undviker 

att dölja mina talanger 

så folk vet nog det 

mesta om mig

Motto: ”Det blir inte 

roligare än man gör det.”

FEM SNABBA

 Vin – Öl

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar
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Man kan inte kalla det för en slump. Men heller 
inte en noggrann planerad affärsstrategi. Det när-
maste man kan beskriva hur Box föddes är att det 
var ett aktivt val. Ett val, i ett vägskäl i livet. Ett 
vägskäl bland många – som vi själva från tid till 
annan står inför. Att acceptera att Valles Blixtbud, 
där jag precis blivit anställd som ekonomiansvarig, 
skulle gå i konkurs och försvin-
na för evigt – eller ta saken i 
egna händer och använda till-
fället som en språngbräda ut 
som företagare. Jag var 22 år 
och kunde välja att gå vidare 
som om inget hänt på ett annat 
jobb, eller anta utmaningen och 
skapa något nytt. Jag valde det 
senare. Med hjälp av ett starkt 
entreprenörskap hos alla de 
totalt sju personerna på företaget bestämde vi oss 
för att satsa.

Det var den första födelsen. Ur Valles Blixtbud 
kom MC-budet. I röd/vita läder ställ, med kaxig 
attityd och med en genuin entreprenörsanda. Det 
var inte ett speciellt svårt val. Jag tog något som 
var dåligt och gjorde om det till något bra. Något 

jag själv skapade. Åren efter fi ck jag vara med om 
ett antal mindre uppköp som jag själv initierat, 
men med andra huvudaktörer. Under 80 och 90-
talet växte MC-budet snabbt genom förvärv av 
andra spelare inom budbranschen. 

Vi befann oss till slut i en situation där vi arbe-
tade under en mängd olika varumärken men som 

var och ett egentligen erbjöd 
samma expresstjänster. Det var 
dags att använda vår gemen-
samma kraft och exponering 
på marknaden. Dags för nästa 
stora förändring. November 
1995 föddes varumärket Box. 
Under en helg profi lerade vi om 
hela vår vagnpark och mötte 
marknaden på måndag morgon 
med en och samma gemensamma 

profi l och varumärke. Det var många konkurrenter 
som den morgonen förvirrat och lite oroande 
undrade var alla svart/vita bilarna kom ifrån.

Det var inte utan vånda som jag var med om 
detta. 11 år med MC-budet kändes nästan som en 
livstid. Och det var inte bara jag som kände detta. 
Jag tror att varenda entreprenör i de transport-

Födslovåndor

”Det var dags att 
använda vår 

gemensamma kraft 
och exponering på 

marknaden.”
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företag vi köpt upp kände ungefär samma sak. Man 
vet logiskt att det är rätt, men känslorna i magen 
vill inte riktigt hänga med. Man vet vad man har, 
men inte riktigt vad man får.

Födseln av Box gick bra, mycket bra till och 
med, och med hjälp av det gemensamma varu-
märket blev vi snabb en av de stora aktörerna i 
Sverige. 1998 träffade jag en entreprenör som gjort 
en snarlik resa, Sverre Frich Jr som redan 1978 
startat IL-X i Norge. 1999 tog vi det första gemen-
samma steget att genom ett samägt intressebolag 
realisera den skandinaviska visionen. Ett nytt med-
vetet val.

Genom förvärvet av De Grønne Bude i Danmark 
lades grunden till nästa förändring. Den gröna 
färgen hos De Grønne Bude imponerade starkt på 
mig. Jag visste att ett varumärke inte bara är en 
logotyp och ett namn, det byggs framföra allt upp 
av alla de personer som jobbar inom företaget. 
Deras sätt att tänka, agera, hur de möter kunderna, 
ja allt som de gör. Med De Grønne Bude förstod 
jag att ett varumärke också bestod av färgen. På 
den danska marknaden var det inte intressant vad 
ett budföretag hette, utan man kallades för den färg 
man agerade under, oavsett vilket namn man hade. 

Det bevisade för mig att en färg ofta är mycket 
lättare att kommunicera till marknaden än ett namn, 
åtminstone om färgen är distinkt. Så 2003 föddes 
ett Nordiskt Box. Ett grönt Nordiskt Box där vi lät 
färgen bli en viktig bärare och del av varumärket. 
Ett enkelt val igen för mig. Från något bra till 
något ännu bättre. Men jag tror en lite mer kom-
plicerad händelse för mina Nordiska partner vars 
namn, logga och färg ändrades.

Nu är det dags igen. En ny nedkomst 2008. Inte 
helt okomplicerad för mig denna gång. Man kan 
tycka att jag borde vara van nu. Jag, och många 
med mig i organisationen, har varit med ett antal 
gånger och vi kommer säkert att uppleva det igen. 
Men som med ens egna barn så fi nns känslorna 
alltid där. Jag vet precis hur det kommer att kännas. 
Först känns det tungt. Sedan gör det ont, kanske 
inte i kroppen, men i själen. Men allt uppvägs i 
slutändan när bebisen är förlöst och man håller det 
lilla livet i sin famn.  Ett nytt liv, ett starkare liv, 
ett liv byggt på det som föräldrarna bidragit med, 
ett liv för framtiden.

Thomas Tscherning
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Tobias Åbonde

Kriser är nu inte bara av ondo. Det viktigaste är 
naturligtvis att lösa krisen. Se till att kunden får det 
som den förväntar sig och blivit lovad, eller vad 
krisen nu handlar om. Men lika viktigt är att man 
lär av det som hänt. Lära för att undvika samma 
sak i framtiden, men också lära för att utvecklas 
som företag och därmed blir bättre och mer konkur-
renskraftig.  Låt oss titta på några kriser som Box 
haft och vad man lärt sig.

MEDIADREV

Med många åkare och chaufförer ute på vägarna, 
och ibland också under hektiska och inte alltid helt 
planerade förhållanden, så är det naturligt att det 
är många kontakter med både åkerierna och fack-
föreningarna. I de allra fl esta fall så löser man even-
tuella oklarheter eller konfl ikter på ett konstruktivt 
sätt. Men ibland så går det fel. Tobias Åbonde, VD 
på Box Sverige minns det väl.

– Påsken 2006 stod för dörren med ett par dagars 
ledighet. Vi hade nyligen startat upp IKEA verksam-

heten och det hade varit vansinnigt mycket att göra 
för alla inblandade. Alla längtade efter ledighet. 
Då briserande bomben.

Först visade Sveriges Television ett inslag, och 
dagen efter var det en stor artikel i en av Sveriges 
största fackföreningstidningar, där man hävdade 
att Box har chaufförer har 20 000 kronor i månads-
lön och jobbar 390 timmar per månad. 

– Detta är helt oacceptabelt inom Box, forstätter 
Tobias, så jag kunde inte tro att det var sant. Jag 
kollade upp varifrån informationen kommit och 
det visade sig gälla en specifi k chaufför. När jag 
kontaktar åkeriet han jobbar för och fi ck se tidrap-
porten ser jag att det hela är ett missförstånd med 
siffrorna. 

Chauffören har haft en lön som överensstämde 
med kollektivavtalet och 20 000 var ett netto belopp. 
390 timmar hade han inte jobbat enligt tidrap-
porterna. Tobias tar kontakt med tidningen och 
be rättar hur det ligger till, och historien dör så 
småningom ut.

Ett företags vardag består ju inte bara av konstanta framgångar och en 

bekymmersfri daglig verksamhet. Att ligga i framkant, att hela tiden bryta ny 

mark och våga prova det nya, så som Bring Express gör, innebär också att man 

utsätter sig för risk. Risk att något oväntat händer. I de fl esta fall kan man 

hantera och lösa det, men ibland utvecklas den åt fel håll. Man får en kris.

Att lära av 
kriser
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Dorthe Helsby

– Här borde vi haft bättre koll, tycker jag själv. 
Bättre kontakt med åkerierna, eftersom det var så 
otroligt mycket att göra just vid denna tid, och med 
fackföreningarna, så att vi kunde löst sådana här 
missförstånd innan det kom ut i massmedia. Vi lär 
oss som sagt, avslutar Tobias.

OLÖNSAMT KUNDAVTAL

Box Danmark hade skrivit under ett ramavtal med 
DdB, en förening med alla Danmarks bokhand-
lare. Avtalet innebar att samla ihop, sortera och 
distribuera ut böcker från 700 olika förlag till alla 
bokhandlare runt om i landet. Box skulle också 
hantera returer och externa försändelser mellan 
bokhandlarna, och från bokhandlarna till andra 
mottagare. Antalet leveranser och mängden gods 
var viktiga parametrar för att affären skulle bli 
lyckosam för Box.

– Vi förväntade oss att ganska snart slå ut våra 
konkurrenter tack vare de stora volymerna vi skulle 
få genom avtalet, berättar Dorthe Helsby, VD för 
Box Danmark. Vi valde också att outsourca en del 
av uppdraget till en 3e part för att snabbt klara den 
stora mängden försändelser.

Avtalet innehöll också höga krav på dokumen-
terad kvalitet och leveranstider. Kravet var också 
att alla leveranser skulle vara kompletta för att 
undvika dyra delleveranser. För att klara detta 

behövdes förbättrat IT stöd, med bl.a. scanning.
– Vi nådde ganska snabbt break-even och starten 

gick över förväntan, minns Dorthe. Men glädjen 
var kortvarig. Efter bara några månader stod vi 
inför en rad problem. 

Huvudfl ödet av leveranser gick bra, men det var 
stora problem med returerna och de externa leve-
ranserna. IT stödet var heller inte starkt nog i början 
för att kunna dokumentera kvalitén i huvudfl ödet.

– Alla våra extraresurser gick till att hantera 
returfl ödet och de externa leveranserna, berättar 
Dorthe. Detta skapade friktion mellan DdB och 
oss, och en av de stora bokhandlarkedjorna valde 
att bryta samarbetet. Detta innebar att vi kom under 
break-even ekonomiskt. 

Som extra komplikation visade det sig att sam-
arbets partnern man valt för outsourcingen inte hade 
tillräcklig kompetens och resurser för att sköta 
uppsamlingen och sorteringen. Detta medförde att 
bokhandlarna inte alltid fi ck kompletta leveranser. 
Kvalitetskravet kunde därmed inte hållas, även om 
själva distributionen ut till bokhandlarna funge-
rade väl.

– Vi märke snart att konkurrenterna inte alls var 
eliminerade, utan de fi ck istället mer arbete med 
att köra de leveranser som vi inte klarade av.
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Ove Bråland Sætre

SÅ VAD GJORDE BOX 

FÖR ATT LÖSA KRISEN?

– Vi insåg att hela strukturen på avtalet och våra 
förberedelser var för dåliga för att vi skulle få ordning 
på processer och ekonomin, så vi valde att backa 
ut ur samarbetet, fortsätter Dorthe. Ingen av parterna 
hade för avsikt att det skulle gå på detta sätt, men 
vi insåg båda att vi var på helt fel väg.  Vi hittade 
ett bra alternativ för DdB och presenterade det för 
dem, något som de ganska omgående godtog.

VAD LÄRDE SIG DORTHE AV DETTA?

– Vi har framför allt lärt oss att vi måste vara mycket 
mer noggranna själva och göra hemläxan ordent-
ligt innan vi går in i ett avtal. Viktigt också att ha 
kritiska processer internt och inte outsourca dem. 
Man måste också se till att IT systemet fungerar 
innan man sätter igång en ny verksamhet, inte bygga 
under tiden.

– Som vi brukar säga, det är ok att göra misstag 
i vår organisation, bara vi lär oss något av det. Jag 
tycker hela organisationen har utvecklats enormt 
genom denna kris, och att vi defi nitivt är ett mer 
konkurrenskraftigt företag idag än innan DdB. Det 
är det viktigaste, avslutar Dorthe.

LOKALT ÄGARSKAP

Ett av de bolag i Norge som sedan blev Box hette 
KBE. 2003 var KBE det dominerande transport-
företaget i Larvik och hade en röd logga. Ett välkänt 
och inarbetat varumärke för kunderna i Larvik med 
omnejd. Rött var helt enkelt lika med bra trans-
porter. När Box varumärke lanserades med namn, 
logga och grön färg så passade ett konkurrerande 
företag på att ”ta” den röda färgen till sin logga. 
Samtidigt lyckades konkurrenten få med sig några 
av medarbetarna och transportörerna från Box. 

– Det var en extremt hektiskt period med både 
expansion av vår verksamhet och byte av varu-
märke, berättar Ove Bråland Sætre, VD för Box 
Norge idag. Vi hade helt enkelt för bråttom. Vi 
hade inte informerat kunderna tillräckligt om att 
det skulle ske ett byte av namn och färg. Det nya 
röda bolaget lyckades också positionera sig som 
det lokala alternativet som förde vidare KBEs 
traditioner och tjänster.

Resultat blev att det många kunder kände sig 
osäkra, och bestämde sig att vara kvar hos ”de röda” 
Samma färg och i många fall samma personer. 

– Vi försökte berätta för våra kunder att det var 
vi, de gröna, som egentligen var de röda, och inte 
de nya röda. Samtidigt fi ck vi problem med att 

kunna hålla kvalitén i leveranser och uppföljning, 
förklarar Ove Bråland Sætre vidare. Alla resurser 
gick åt till att släcka bränder, istället för att 
berätta för kunderna om det nya varumärket. Det 
blev en verkligt tuff utmaning och vi förlorade 
stora delar av Larviks kunder.

VAD HÄNDE SEDAN?

– Vi gjorde en omstart. Vi visste att vi kunde driva 
en sund verksamhet, så vi tog fram en långsiktig 
plan för verksamheten. Vi omorganiserade vad 
gäller både medarbetare, transportörer, tjänster och 
system. 

Med ett målinriktat arbete av både vår personal 
och våra transportörer och tillsammans med 
Posten Norge, så är Box Norge nu etablerat som 
en av de största lokala aktörerna och driver åter 
igen en god och lönsam verksamhet i Larvik. Vad 
är då lärdomarna?

– Att ta ägarskap ända ut till lokal nivå, ända ut 
till kund, det är den största lärdomen, säger Ove 
Bråland Sætre. Att alltid ha kunden i fokus och se 
till att kunden, och de som arbetar med kunden, 
alltid är med i processen, är fullt uppdaterade och 
att man lyssnar noga på deras synpunkter. Det är 
viktigast avslutar Ove Bråland Sætre.



25

Lagom till julafton och ledigheten lyckades jag 
nämligen med konsten att krocka. Inte nog med 
att det var för första gången i mitt liv, det var dess-
utom med Chefens nya bil! Jag skall inte tråka ut 
er med alla detaljer om själva olyckan, men jag 
försäkrar, det var inte mitt fel!

Med skräck i blicken och panik i rösten ringde 
jag genast runt till alla fl ygbolag i jakten på enkel-
biljetter till närmsta obebodda ö någonstans i 
Atlanten – allt för att på ett så smidigt sätt försöka 
undvika skampålen. Ganska snart insåg jag att det 
var kört att hitta någon. Så med tunga steg återvände 
jag till kontoret för att lydigt låta mig utsättas för 
stupstocken. Det kanske inte var så mycket Thomas 

Tschernings eventuella raseri jag fruktade mest, 
utan de jokerfl inande kollegorna Jonas Alm och 
Hasse Björkgrens belåtenhet jag led mest över att 
möta. Efter mina tidigare pikar över dessa två 
herrars stöddighet, har det sedan dess mumlats och 
muttrats om hämndaktion, och stor i munnen som 
man är har jag förlöjligat hoten. Och nu faller jag 
magplask på mitt eget grepp genom att ge dem den 
mest förnedrande hämnden de kunnat drömma om 
– krocka chefens nya bil efter knappt 2 månader 
på jobbet.

Var så god killar, var sitt ex av bilden med under-
tecknad autograf kommer med posten!

Höjden av 
pinsamhet
Som nyanställd på Box lyckades undertecknad (Gisela Björkgren) 

överträffa sig själv i allt vad pinsamheter står för.

UR BOX TIDNINGSARKIV
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IKEA är Box i särklass största kund. Runt 200 
personer arbetar med IKEA på en daglig basis. 
Verksamheten är uppdelad på två affärsenheter: 
Local Customer Deliveries (LCD) och Central 
Customer Deliveries (CCD). LCD utgörs av lokala 
transporter av till exempel en säng och en bok-
hylla från olika lokala varuhus ut till slutkund, 
medan CCD rör distribution, från företagets central-
lager, av varor IKEA inte lagerför.  

– Det första handlar om hemleveranser av varor 
från varuhusen. Box utför leveranser på 10 av IKEA:s 
17 varuhus i Sverige och på några av dessa fi nns 
det en hemkörningsdisk bemannade av personal i 
Box-uniform. Det andra, och det som är den stora 
affären för oss, handlar om transport av varor som 
IKEA inte har i de lokala varuhusens lager. Det 

kan till exempel vara ett nytt kök, men det gäller 
också allt som köps på Internet och postorder, 
säger Johan Holgersson, affärsutvecklingschef på 
Box Sverige.

Samarbetet med IKEA började 2002 då Box 
erbjöd en ny och helt kundanpassad hemleverans-
lösning till varuhuset i Kungens Kurva i Stock-
holm. Därefter har samarbetet utökats successivt 
inom IKEA-organisationen. År 2006 fi ck Box en 
förfrågan om att lämna offert på CCD-verksam-
heten i Göteborg. IKEA gjorde bedömningen att 
Box skulle kunna vara en lämplig leverantör tack 
vare att Box ingår i en nordisk koncern med syster-
bolag, som de skulle kunna genomföra logistiken 
tillsammans med.

– Det var en spännande affär! Tidigare har det TEXT: KRISTINA GRANDIN

IKEA valde Box 
som huvudleverantör 
för transporter 

Box har sedan en tid samarbetat med IKEA när det gäller hem-

leverans av möbler. Sedan 2006 ansvarar Box även för huvuddelen 

av IKEA:s leveranser från centrallagret i Torsvik. Valet föll på Box 

tack vare att företaget ingår i en nordisk koncern.
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bara varit de stora tongivande aktörerna som svenska 
Posten och DHL som fått möjlighet att offerera. 
Tack vare att vi är del av en nordisk koncern fi ck 
vi chansen. Något vi naturligtvis är mycket glada 
över. Vi började med att prova inom ett begränsat 
område. När detta visade sig vara intressant fi ck 
vi även räkna på hela Sverige. Offerten landade bra 
och i och med det var samarbetet igång, berättar 
Johan Holgersson. 

Verksamheten, som nu varit i gång i mer än två år, 
startade med en utrullningsperiod på fem månader 
där de stora orterna startade upp inom loppet av 
någon månad. En oerhört hektisk, men lärorik 
period, berättar Johan Holgersson med ett skevt 
leende. I dag levererar Box cirka 800 – 1 000 
beställningar om dagen. Orterna har olika antal 
leveranser per dag, där den minsta har cirka 12 
medan den största har hela 300.

Samarbetet mellan de två företagen har under 
avtalstidens lopp utvecklats och rör inte bara 
logistik utan tillsammans har IKEA och Box bildat 
såväl ett drifts- som ett utvecklingsforum. 

– Tillsammans tittar vi på hur vi kan förbättra 

affären. Fokus ligger på ett antal nyckeltal som 
mäter och styr gemensamma produktionsmål. Vad 
kan vi göra för att effektivisera olika fl öden? Hur 
kan vi strömlinjeforma processen? Det kan handla 
om allt från att fördela leveranser på olika dagar i 
veckan till hur duktiga vi är på att scanna i tid. 
Allt som kan underlätta och förbättra för alla parter 
inte minst slutkunden går vi igenom, säger Johan 
Holgersson.

– Det är oerhört viktigt för IKEA att ha en avtals-
part som fokuserar på bra kvalitet och låga kost-
nader och som tar ansvar för miljön. Att vi ständigt 
utvecklas tillsammans i dessa frågor och jobbar 
gemensamt för våra kunders bästa är också ange-
läget, säger Anneli Djurberg på Logistik Kund-
order, IKEA Svenska Försäljnings AB.

IKEA har aviserat att de kommer att skära ner 
på antalet leverantörer i framtiden. Att Box har en 
nordisk logistikverksamhet, ett miljötänk och ett 
redan väletablerat samarbete med företaget, tror 
Johan Holgersson är till Box fördel.

– 2010 kommer vi att köpa in logistiktjänster 
för 20 miljarder. Samtidigt ska vi att reducera våra 
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Roliga fakta om Box och IKEA
Varje år kör Box 75 varv runt jorden med 

IKEA-gods. Box truckar färdas samtidigt 

nära ett halvt varv runt jorden. Över 

4 000 trailers lossas vid Box terminaler 

och företaget hanterar över 30 000 ton 

gods under ett år. Box hanterar runt 400 

miljoner kronor i efterkrav och hämtar in 

minst 6 000 möbelreturer. 200 personer 

inom Box med underleverantörer berörs 

av detta gods varje dag.

The Box Way
När Box startade upp sitt samarbete 

med IKEA i Kungens Kurva var det 

fullkomlig kaos. Box svenske vd, Tobias 

Åbonde, åkte då ut och körde kund-

vagnar på IKEA:s parkering och hämtade 

mat till alla chaufförer och till dem som 

arbetar vid Box-disken. Ett typiskt Box 

initiativ!

Finding new ways
IKEA:s Global Category Manager Fredrik 

Grönlund stod vid ett tillfälle i pass-

kontrollen på Kastrup på väg till ett 

viktigt möte i London, när han insåg att 

han glömt sitt pass hemma (norr om 

Helsingborg). Han hade mindre än två 

timmar på sig att få någon att hämta 

det och köra det till Kastrup... vilket Box 

genom ett effektivt samarbete själv-

fallet lyckades med.

Namn: Johan Holgersson

Yrke: affärsutvecklings-

chef Box Sverige

Ålder: 33 år

Familj: fl ickvän

Bor:i Nacka utanför 

Stockholm och lägenhet 

i Malmö

Fritidsintressen: 

dykning

Detta visste du inte om 

Johan: 

Har kommit 2:a i en 

lassotävling i Lappland, 

trots att han aldrig 

tidigare hanterat ett 

lasso. Han tävlade mot 

ett antal renskötare och 

blev erbjuden jobb på 

plats.

Motto: ”Styrka ligger i 

skillnader, inte i likheter.”

FEM SNABBA

 Vin – Öl

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar

leverantörer från 250 till 100. Detta ställer enorma 
krav på de framtida leverantörerna. Vi ser framför 
allt tre områden som viktiga. Leveransprecision 
är något som kommer att betyda mycket mer i 
framtiden. Social environmental, där transporter 
har väldigt negativa effekter på miljön. Samtidigt 
måste man ligga i framkant vad gäller service-
utveckling, produktutveckling och en god relation 
med sin leverantör, säger Fredrik Grönlund, Global 
Category Manager på IKEA.

När ”True” träffar Box har företaget just fått offe rera 
ännu fl er geografi ska områden och fl er affärs-
områden.  

– Jag är mycket optimistisk, säger Johan Holger-
sson, som menar att samarbetet med IKEA lägger 
grunden till Box fortsatta expansion. 
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Ett riktigt 
familjeföretag
Många åkerier är familjeföretag och för Box är det likadant. Det är inte bara hela 

familjer som har engagerat sig, utan många har också hittat sin livspartner på Box.

Anne Grete Møll, 

trafi kledare, Box Norge, 

Bergen och Thomas 

Lind, ansvarig för 

transportdisken på IKEA 

i Bergen.

Box är ett riktigt familjeföretag. Många åkerier 
har hela familjen involverad i sina åkerier eller så 
har familjen köpt in sig på egna enheter. Familje-
företaget går ofta i arv, både vad gäller arbetet och 
ägandet.

Det är heller inte ovanligt att man bli ett par, 
antingen medan man arbetar hos Box eller att man 
kombinerar ”nytta med nöje” och både arbetar till-
sammans i det egna företaget och samtidigt bildar 
familj.

KÄRLEK Á LA EXPRESS

Precis som många andra träffades Anne Grete Møll 
och Thomas Lind, båda 27 år, genom jobbet. Anne 
Grete arbetar som trafi kledare och Thomas som 
ansvarig för transportdisken på IKEA i Bergen. 

Det var den dagliga kontakten per telefon som 
fi ck kärleken att börja spira. Även om samtalen 
handlade om hur många bilar Thomas behövde 
per dag och andra jobbrelaterade frågor kände båda 
snabbt att det låg något mer i luften.

– På hösten 2005 bestämde vi oss för att träffas 
utanför jobbet för första gången. Eftersom vi arbe-
tade på olika kontor hade vi inte sett varandra 
tidigare. Det ena ledde till det andra… , säger Anne 
Grete med ett leende.

Paret har nyligen köpt en lägenhet tillsammans 
och i oktober kommer deras första barn. Både 
Thomas och Anne Grete gläder sig mycket åt den 
lilla fl ickan som snart kommer till världen.

– Håller bara formen så ses vi på årets kick off, 
avslutar Anne Grete.
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Nordisk approach 
ökar kundnyttan 
hos BSH och 
deras partners
BSH Hushållsapparater AB ingår i BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

GmbH med över 39 000 anställda och huvudkontor i München. BSH är 

Europas ledande och världens tredje största aktör inom hushålls-

apparater, t ex kylskåp, diskmaskiner och dammsugare. I Norden och 

Baltikum arbetar 500  anställda med försäljning, marknadsföring och 

service av hushållsapparater av märkena Bosch, Siemens och Gaggenau. 

Det svenska huvudkontoret ligger i Solna. TEXT: ULF LESLEY
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BSH, Bosch and Siemens Home Appliences Group 
är ledande tillverkare av vitvaror i Norden och 
Europa. Kundfokus, miljötänk, rätt attityd och en 
nordisk approach, det är några av de viktigaste 
beståndsdelarna i företagets mål och visioner. Att 
dessa också är prioriterade områden hos företagets 
partners och underleverantörer ser man som oer-
hört viktigt.  

BSH:s alla varumärken, dvs Bosch, Siemens och 
Gaggenau, är alla ”top of the line”. Våra kunder 
har höga förväntningar och då måste vi kunna 
leverera, förklarar Constantin de Greck, logistik-
chef på BSH i Norden. 

Det gäller inte bara att produkten som sådan är 
bra. Hela processen från beställning till leverans, 
eventuella reparationer och service måste också 
fungera på ett utmärkt sätt. Det handlar mycket 
om att ha en positiv attityd.

Constantin menar att BSHs partners och 
under leverantörer måste ha ett liknande förhåll-
ningssätt. 

Vi ska sätta trenderna i den här branschen, inte 
följa andras trender, och därför är det oerhört vik-
tigt att våra underleverantörer har samma visioner. 
Vi vill ha ett långsiktigt partnerskap, inte bara kort-
siktigt. Vi ska vara ”the benchmark in the industry” 
och vi förväntar oss att våra partners också ska vara 
”benchmark” inom deras industri. Därför vill vi 
t.ex. att våra partners visar oss var vi kan förbättra 
oss, t.ex. inom logistik, precis som vi gör med dem.

 
MILJÖ

Miljöfrågor är något som ligger högt upp på före-
tagets agenda och man har vunnit fl era miljöpriser 
i olika länder. Man arbetar ständigt med att för-
bättra sina produkter t.ex. genom att minska vatten-
åtgången i diskmaskinerna och andra apparater, och 
även minska det material man behöver använda 
vid själva tillverkningen. Av den anledningen begär 
man också av sina underleverantörer att de arbetar 
för att minska sin miljöpåverkan. 

Inom transport innebär det att vi arbetar tillsam-
mans med Box för att hela tiden hitta den optimala 
lösningen för transportfrågor, fortsätter Constantin. 
Vi vill till och med att de ska investera ännu mer 
inom det här området. I det långa loppet innebär det 
att Box kommer att minska sin bränsle för brukning, 
vilket ju gynnar alla parter: BSH, Box och miljön.

NORDISK APPROACH

För några år sedan började BSH arbeta för en mer 
nordisk approach. Flera funktioner centraliserades 
inklusive lagringen av reservdelar i Norden. BSH 
har nu bara ett reservdelslager i Norden och det 
ligger i Jönköping. Detta har gjort att man har 
kunnat förbättra den Nordiska logistiken avsevärt 
(bl.a. bättre tillgänglighet på reservdelar), och kan 
nu leverera reservdelar till de fl esta tekniker inom 
24 timmar. 

Därför måste BSH’s alla leverantörer anamma ett 
ännu starkare nordiskt tänkande, förklarar Constantin 
vidare. Det gäller t.ex. att vi måste hantera olika 
”stickers” och importformulär (från Baltikum och 
Norge) beroende på vilket land reservdelen ska gå 
till, men också att de olika Nordiska länderna har 
olika helgdagar. Vi har sett att våra partners som 
tar ett nordiskt grepp bättre förstår multi nationella 
kunder, något som är viktigt för oss.

Constantin menar också att man kan lära från 
de olika länderna.

Vi har själva lärt oss att det fi nns många bra saker 
som man kan överföra från ett land till ett annat. 
Benchmarking blir mycket lättare att genomföra i 
praktiken när man har ett nordiskt tänkande, menar 
Constantin. 

Det är en spännande process som ibland kan ta 
lång tid, men på detta vis kommer vi att kunna öka 
fl ödet i hela processen och även dela erfarenheter 
med varandra.

Constantin de Greck berättar att den nordiska 
inställningen är mycket viktig för BSH. 

Vi arbetar för att hela tiden kunna leverera de 
bästa lösningarna för alla nordiska länderna. Det är 
verkligen en utmaning, men också mycket roligt. 
Många möten är nordiska, och vi fi rar till exempel 
alltid nordisk julafton här på kontoret, där med-
arbetarna kommer från många olika länder.   

MER NORDISKT

När vi centraliserade vår business i Norden valde 
vi Box. De hade rätt attityd, kundfokus, kommit 
långt i miljöarbetet och visade att de ville följa 
med på vår Nordiska resa. Vi är nöjda med vårt 
samarbete med Box idag, och vi ser fram emot att 
Box utvecklar en ännu starkare nordiskt approach. 
Det kommer att gynna våra företags långsiktiga 
samarbete, avslutar Constantin.

Namn: Constantin de 

Greck

Yrke: Head of Logistics 

Northern Europe, BSH

Ålder: 32 år

Familj: Gift

Bor: Stockholm. Född i 

Hamburg, Tyskland

Fritidsintressen: Sport, 

Resor, Musik

Detta visste du inte om 

Constantin: Spelat 

saxofon i ett Big Band i 

Hannover.

Motto: Enjoy your time 

(because time is limited) 

/think positive

FEM SNABBA

 Tvätta – Stryka

Semester
 vid havet – i bergen

 Vin – Öl

 Fisk – Kött 

 Sena – Tidiga
 kvällar  mornar
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Box är Nordens grönaste transportföretag och ser 
det som en skyldighet att vara ett föredöme när det 
gäller miljöarbete. Företaget bär sin gröna färg med 
gott samvete. Ledningen var tidigt intresserad av 
miljöfrågor som fi ck ett ännu tydligare strategiskt 
fokus när Catherine Löfquist år 2000 tillträde den 
centralt inrättade tjänsten som miljösamordnare.

– I dag pratar alla om miljön, men på Box har 
vi länge arbetat med detta. Lång innan vi valde vår 
gröna färg. Men valet av den gröna färgen år 2003 
förpliktigar och vi har lyckats fylla den med något 
riktigt bra, säger hon.

En av hennes första uppgifter blev att ISO-
certifi era verksamheten i Malmö. I dag är även 
Göteborg och Jönköping certifi erade. Målet är att 
alla Box-orter ska certifi eras enligt ISO 14001:2004.

MILJÖSAMARBETE MED 

NOBELPRISTAGARE

Catherines arbete innefattar både interna och ex-
terna miljöprojekt. För Box är det viktigt att delta 

i miljödebatten och att försöka påverka utveck-
lingen i en positiv riktning. Detta sker dels genom 
samarbeten med kunder och organisationer som 
NTF (Nationalföreningen för Trafi ksäkerhetens 
Främjande) och Vägverket, dels genom att vara 
aktiv i olika nätverk. Box är till exempel medlem 
i Stockholms Klimatpakt, ett samarbete mellan 
Stockholms stad och näringslivet för att minska 
utsläppen i Stockholm. Företaget deltar också i 
projektet Framtida Handel, som arbetar för ett 
ekologiskt hållbart samhälle 2025. Dessutom är 
Catherine juryordförande för Ecologistic Award, 
ett pris som uppmuntrar miljösamarbete och som 
delas ut av Arlanda Logistik. Med i juryn sitter en 
av Sveriges främsta experter på klimatförändringar, 
Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi 
och ledamot i FN:s klimatpanel IPCC.   

– Att få arbeta tillsammans med en sådan namn-
kunnig person och Nobelpristagare är förstås både 
intressant och oerhört inspirerande, säger Catherine.

Box äger den gröna färgen och har fyllt den med miljövärden som 

företaget kan stå för. 

Grönt är skönt
-  men det är en färg som förpliktigar

TEXT: KRISTINA GRANDIN
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” Ju grönare vi kan bli som företag 
desto större fördel har vi.”

KUNDER EFTERFRÅGAR 

MILJÖANPASSNING

Miljöarbetet inom Boxkoncernen följer en struktur 
med miljöpolicy, rutiner, ansvarsfördelning, hand-
lingsplaner och mål. Målen revideras varje år och 
en extern revisor utvärderar arbetet och utfärdar 
ett miljöcertifi kat.

– Det är en kvalitetsstämpel som betyder mycket 
för våra kunder. Allt fl er företag, myndigheter och 
organisationer efterfrågar detta. För kunder som 
Arkitektkopia och Stockholms Läns och Jönköpings 
landsting använder vi miljöbilar. IKEA är ett annat 
företag som ställer höga krav på sina leverantörer 
vad gäller miljöanpassning.

För att få så bra effektivitet som möjligt väljer 
Box det fordon som passar bäst för varje transport, 
allt från cykel till bilar med släp. 

– Kan ett cykelbud användas föreslår vi kunden 
det i första hand, säger Catherine.

Box arbetar aktivt med att miljöanpassa sin 
fordons park och redan i dag är var tionde Box-
fordon ett miljöfordon. Det innebär att företaget 
har fl est miljöanpassade fordon av alla transport-
företag i Sverige. Målet är att var femte fordon ska 
vara miljöanpassat år 2009. 

– Vi köper de miljöbilar vi kan få tag på. Proble-
met är att tillgången på transportbilar är begränsad. 
2007 såldes 47 Ivecobilar i hela Sverige. Box 
köpte 20 av dem, berättar Catherine. 

Box vill hålla sin vagnpark så fräsch som möj-
ligt, eftersom nyare bilar ger minde utsläpp. Ett 
problem är dock att företaget bara äger vagnparken 
till viss del. För att lösa detta ställer Box höga krav 
på sina åkare. I deras avtal fi nns regler för fordons-
besiktningar, miljö- och trafi ksäkerhet. 

DE ANSTÄLLDA ÄR AMBASSADÖRER

Chaufförerna är Box gröna ambassadörer. Spar-
coachen Bengt Eklund arbetar heltid med att 
utbilda dem i sparsam körning. Genom både teori 

och praktik lär de sig hur de ska köra för att minska 
bränsleförbrukningen. Utbildningen ger inte bara 
positiv effekt på miljön genom minskade utsläpp, 
den bidrar också till lugn och säker körning. 

För alla anställda i Sverige och Finland är det 
dessutom obligatoriskt med en grundläggande 
inter aktiv miljöutbildning på nätet, det så kallade 
miljökörkortet.

Catherine ansvarar även för miljöarbetet i de 
övriga nordiska länderna. Under våren 2008 har 
hon tillsammans med medarbetare ute i länderna 
påbörjat arbetet med att sätta upp lokala miljömål. 

– Det är en fördel att vi redan arbetat länge med 
miljöanpassning i Sverige. Det fi nns mycket vi 
kan återvinna och dra lärdom av.

Ägaren Posten Norge delar varje år internt ut 
”Var sikker”-priset, ett pris för hälsa, miljö och 
säkerhet. 2008 gick priset till Box i Jönköping. 
Det är första gången som priset delas ut utanför 
Norges gränser.

JU GRÖNARE DESTO BÄTTRE

Även om miljöfrågorna generellt får stort fokus i 
dag tror Catherine Löfquist att de kommer att bli 
ännu viktigare i framtiden, särskilt med tanke på 
de omtalade koldioxidproblemen. 

– Ju grönare vi kan bli som företag desto större 
fördel har vi. Det kommer att vara svårt i fram tiden 
att driva transportföretag om man inte jobbar aktivt 
och seriöst med miljöfrågorna, säger hon. 

En trend Catherine förutspår är att vi kommer 
att få se fl era olika alternativ till fossila bränslen.

Transporter kommer alltid att behövas, därför 
gäller det att vara med och bygga framtiden på ett 
så bra sätt som möjligt, anser hon.

– Jag är stolt över att jobba på Box. Vi har tagit 
ett ägarskap av den gröna färgen och har fyllt den 
med miljövärde som vi kan stå för utan att skämmas, 
avslutar hon.

Namn: Catherine 

Löfquist

Yrke: miljösamordnare

Ålder: 44 år 

Familj: sambo och en 

18-årig dotter

Bor: i hus på landet 

utanför Uppsala

Fritidsintressen: 

tornerspel och hästar 

Detta visste du inte om 

Catherine: hon har 

jobbat som professionell 

provsmakare på Uppsala 

Universitet och som 

undersköterska med 

vård i livets slutskede.

Motto: ”Inget är 

omöjligt”

FEM SNABBA

 Vin – Öl

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar
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Man brukar ju säga att man får nya idéer och kre-
ativa tankar genom att bryta sitt vanliga mönster. 
Som att stiga av bussen en hållplats tidigare och 
se något nytt på vägen till jobbet. Eller kanske ta 
en helt annan buss och upptäcka en annan del av 
staden. Hjärnforskarna förklarar det med att slent-
rian gör att hjärnan stänger av. Inte bara stänger 
av hur vägen från den vanliga busshållplatsen till 
arbetet ser ut just i dag, utan också tankarna som kan 
lösa alla de småproblem som vi går och grunnar på 
hela dagarna. När hjärnan tvingas ta in nya intryck, 
”Oj, vilken väg skall jag nu ta från den här håll-
platsen för att komma till jobbet” ja då aktiveras 
plötsligt hela hjärnan. Båda hjärnhalvorna kommer 
igång och måste samarbeta, och plötsligt så går 
varenda hjärncell på högvarv för att komma på 
nya lösningar. 

Vi vill till jobbet snabbt, nu när det börjat ösregna 
och vi förbannar att vi provade det här galna tipset 
att gå av en hållplats tidigare just i dag. Samtidigt 
som hjärnan arbetar febrilt för att bestämma närmsta 
vägen innan mascaran och hårgelén fl yter bort, så 
bearbetar den också högen av småproblem som 
ligger och skvalpar i inkorgen. Och vips så har vi 
kommit på en helt suveränt kreativ och nytänkande 
lösning på den där surdegen som chefen kom dra-
gande med i förra veckan. Och allt detta för att vi 
fi ck nya perspektiv genom att gå av en busshåll-
plats tidigare.

Tänk om man skulle göra likadant med express-
buden. Nej, jag menar inte att lämna cykeln ett 
kvarter bort från kunden. Jag menar att ge kunden 
nya perspektiv i form av oväntade försändelser, 
överraskande bidrag som genast löser dagens trickiga 
frågor. Kanske en helt ny affärsidé för Box?

Ta till exempel modedesignern som tror att hon 
får den nya trendkatalogen med vårens färger och 
stilar. Istället innehåller CD:n som budet överräckte 
bilder på frontlastare och bulldozers. Och inte bara 
frontlastare och bulldozers, utan hundratals bilder 
på dess mekaniska uppbyggnad, deras hydrauliska 

system, de elektriska kopplingarna och vårens mode-
färg bland frontlastare: gul igen. Jag vet att du 
redan ser det framför dig. Modedesignerns högra 
hjärnhalva går i spinn direkt och ut kommer vårens 
mode för dig och mig i form av fyrkantiga gula 
kostymer med tjocka axelvaddar, klumpiga skor 
med sulan i form av larvfötter och klänningar stora 
som hus med underliga trådställningar som håller 
ut fi ckorna.

Eller när man medvetet levererar deckarmanuset 
till juristfi rman. Nästa licensavtal för datorprogram-
vara kommer att fängsla mottagaren från första 
meningen. Ingen kommer att lägga ifrån sig det 
18-sidiga fi nstilta dokumentet förrän man kommit 
igenom hela historien, läst vartenda ord, varenda 
mening, för att få reda på den raffl ande upplös-
ningen i paragraf 84.

Och vad som händer när VIP-budet från den 
rosa affären hamnar hos banken och nästa räkning 
på kreditkortet börjar med ”Jag vill ha hela dig, 
nu!”. Jag vågar knappt tänka på det. 

Kanske bäst ändå att hålla sig till rätt adressat.

Ulf Lesley är 
trebarnsfar, 
företagare och 
fl itig användare av 
Box VIP-bud. Han 
har dock (ännu) 
aldrig fått en 
försändelse med 
bilder av 
frontlastare och 
bulldozers.

Jag vill ha hela 
dig Box, nu!



36

Att Box i dag är Nordens ledande aktör inom 
expresslogistik är framför allt resultatet av den 
entre prenörskultur, som företaget lyckats förvalta 
och vidareutveckla. The Box Way är en samman-
fattning av hur företaget gör saker, en formulering 
av det som är grunden i Box kultur. 

VARFÖR ÄR FÖRETAGSKULTUREN 

SÅ VIKTIG?

Liza Rudolfsson menar att ett företags kultur säger 
mycket om vad det är för en typ av organisation 
och hur framgångsrik den kan bli. Drivs den av 
yttre disciplin, dvs. av regler och instruktioner 
eller drivs den av inre disciplin, dvs. av mål och 
värderingar som tillåter egna initiativ? Box är en 
organisation som drivs av en stark inre disciplin.

– Regler och instruktioner kräver ju att någon 
har lyckats förutse varje tänkbar situation, vilket 
är svårt. Ett företag som vill vara rustat för att hela 

tiden möta nya utmaningar måste säkra en kultur, 
som tillåter egna initiativ och beslut inom ramen 
för de mål och värderingar som gäller. Snabb-
växande företag måste vara extremt duktiga på 
förändring. Det är Box och det har också varit en 
förutsättning för att lyckas få ihop de mer än 40 
olika förvärven till ett enda bolag, säger Liza 
Rudolfsson.

INDIVIDEN INGEN UTBYTBAR KUGGE

Individens betydelse är större i den här typen av 
organisation. Företagskulturen ställer krav på 
medarbetaren att orka och att våga ta initiativ och 
beslut, att tänka om, att ifrågasätta och att prova. 
Fördelen är att den anställde har möjlighet växa i 
sin yrkesroll och att utvecklas snabbare.

– Anställda i den här typen av företag upplever 
ofta en större personlig frihet, känner att de har 
handlingsutrymme och att de får möjlighet att 

TEXT: KRISTINA GRANDIN

Detta är 
”The Box Way”

Företagskulturen är ett starkt konkurrensmedel och en av 

anledningarna till att verksamheten är så framgångsrik. Det menar 

Liza Rudolfsson, som hjälpt företaget att sätta ord på kulturen
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använda alla sina egenskaper. Men det är klart att 
detta inte passar alla, säger Liza Rudolfsson.

Sammanhållningen i den här typen av organi-
sationer blir ofta större. Färre formella roller, 
mindre struktur och ett högt tempo ställer andra 
krav. Behovet av att tala klarspråk, stämma av, få 
feedback och skapa en närmare kontakt ökar.  

Liza Rudolfsson menar att kärnan i ett budskap 
till en nyanställd, någon som kanske möter den 
här kulturen för första gången, är att det är frihet 
under ansvar som gäller.

MEDARBETARUNDERSÖKNING OM 

KULTUR OCH VÄRDERINGAR

År 2004 genomfördes en medarbetarenkät i Sverige, 
Norge och Danmark för att sätta ord på vad Box 
företagskultur består av och vilka värderingar som 
gäller. Alla anställda och ett antal åkare och chauf-
förer fi ck chans att delta.

De fi ck ta del av ett antal påståenden om värde-
ringar och beteenden och sortera dessa enligt prin-
cipen ”är det här en attityd vi vill ha eller inte”. I 
ett nästa steg fi ck de sedan ta ställning till om dessa 
påståenden stämde överens med verkligheten eller 
inte. Resultatet blev en sammanställning över hur 
medarbetarna anser att det är och borde vara att 
arbeta på Box. 

– Med hjälp av den här processen får man fram 
vilka begrepp som syns tydligast i en organisation. 
Påståendena är allmängiltiga men det som vaskas 
fram varierar från företag till företag, berättar Liza 
Rudolfsson.

DE FYRA BEGREPPEN

Den kultur Box har kan sammanfattas i fyra nyckel-
begrepp: action, one step ahead, grow och reliable. 
Begreppen handlar mycket om tempo.

Vi har träffat Liza 

Rudolfsson, förändrings-

konsult och författare till 

boken ”Guldfi sk eller 

sardin”. Den utsågs 2003 

till Årets ledarbok 2003 

av Kooperativa ledares 

förbund. Liza Rudolfsson 

har varit rådgivare i Box 

satsning på ledarskaps-

utveckling och i fram-

tagandet av det program 

som beskriver Box före- 

 tags kultur – The Box Way.
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Action beskriver hur medarbetarna genom att ta 
personliga initiativ hittar smarta lösningar på de 
utmaningar de ställs inför. 
One step ahead handlar om inställningen till kun-
derna och hur Box lyckas ligga ett steg före alla 
andra genom att alltid agera på kundernas verk-
liga behov.
Grow handlar om tillväxtambitionen och om sam-
arbete, att växa både som individ och företag.
Reliable handlar om pålitlighet gentemot både kun-
der och kollegor, att lita på att saker blir gjorda.

LEDARSKAPSPRINCIPER

I en entreprenörskultur är det viktigt att ha en hög 
omställningsförmåga. Med det menas förmågan 
att anpassa sig till de förutsättningar som råder, 
utan att för den skull ändra företagets karaktär.

Box befi nner sig dagligen i situationer, som inne-
bär att gårdagens lösningar måste omprövas till 
den nya situationen. Detta gäller för både de indi-
viduella medarbetarna och för organisationen i stort. 
Box har därför satt upp fyra ledarskapsprinciper 
för att ge medarbetarna vägledning. Dessa är:
Egen motor – att alla driver framåt
Fri sikt – att alla vet vart de ska 
Rätt gäng – att alla håller ihop på vägen
Lätt packning – att alla är försiktiga med resurserna

– Det handlar om att utifrån gemensamt beslu-
tade mål använda den enskilde individens initia-
tivkraft till att tillgodose kundens önskemål och 
bidra till att hela företaget utvecklas, säger Liza 
Rudolfsson.

Egen motor kan också beskrivas med att alla i 
företaget snabbt får saker att hända, fattar beslut 
och agerar på eget initiativ. Med fri sikt menas att 
medarbetarna ser i vilken riktning de ska gå, att 
de förstår kunderna och att de inser vilka konse-
kvenser deras handlingar får i andra delar av 
organisationen. Rätt gäng handlar om att sam arbeta 
och att brinna för sin uppgift. Med lätt packning 
menas förutom att hushålla med resurser att vara 
prestigelös.

THE BOX WAY

Box har även fyra kärnvärden, som beskriver hur 
medarbetarna ska bemöta såväl kunder som var-
andra internt. Dessa är honesty, respect, innovation 
och interaction. Tillsammans med Box-kulturen 
och ledarskapsprinciperna bildar de det som före-
taget kallar The Box Way, en sammanfattning av 
hur företaget agerar och vad det står för. 

Företaget har också en mission ”There when 
needed”, som beskriver företagets affärsidé. There 
står för rätt plats, when för i rätt tid och needed för 
kundbehovet.

– Box mission är genialisk i sin enkelhet. Den 
beskriver ett logistikföretag i ett nötskal, säger Liza 
Rudolfsson.

Tack vare The Box Way har företaget lyckats 
väl i Norden. Visionen är att på sikt bli den mest 
attraktiva expresslogistikpartnern i Europa.

OVANLIG MEN FRAMGÅNGSRIK STRATEGI

– Box har en unik beslutsamhet i att de ska vara 
innovativa och framgångsrika i att förutse nya 
kundbehov för att erövra nya marknader, säger 
Liza Rudolfsson.

Hon menar att det är en skillnad i inställning. De 
allra fl esta företag tittar på hur marknaden såg ut 
förra året och anpassar sin verksamhet efter det. Box 
däremot försöker i stället förutse vad som kommer 
att hända i framtiden och anpassar sig till det.

– Det är ovanligt, men om ett företag vill vara 
mer framgångsrikt än andra måste det göra saker 
annorlunda. Det gäller alltså att inte göra som alla 
andra och om att röra sig snabbare. Box-kulturen 
är ett av företagets främsta konkurrensmedel och 
därför viktig att lyfta fram, säger Liza Rudolfsson.

Det är av stor vikt, anser Liza Rudolfsson, att 
Box inte slår sig till ro utan behåller den inställ-
ningen och ambitionsnivån, om de ska fortsätta att 
tillhöra den enstaka procent som utgör de vassaste 
företagen. 

Namn: Liza Rudolfsson

Yrke: civilingenjör, 

förändringskonsult, 

speldesigner

Ålder: 52 år

Familj: man och tre barn

Bor: på Lidingö utanför 

Stockholm

Fritidsintressen: ”Jag 

är egen företagare – 

vad då fritid?” Men 

ibland hinner hon 

faktiskt spela golf, träna 

och läsa.

Detta visste du inte om 

Liza: Hon är bra på att 

skriva sångtexter.

Motto: ”Det går visst!”

FEM SNABBA

 Cykel – MC

Semester
 hemma – utomlands

 Fisk – Kött

 Tidiga – Sena 
 mornar  kvällar

 Rött – Grönt

OM BOKEN ”GULDFISK ELLER 

SARDIN? HUR MAN ÖKAR 

OMSTÄLLNINGS FÖRMÅGAN I 

FÖRETAG OCH 

ORGANISATIONER”

Liza Rudolfssons bok bygger på de praktiska 

erfarenheter hon fått under ett långt yrkesliv, 

där hon arbetat i företag som har haft svårt 

att förändra och andra som hela tiden är i 

rörelse. I boken klargör hon skillnaden mellan 

dessa två organisationstyper. I den ena, som 

liknas vid en guldfi skskål, drivs ofta föränd-

ringarna av medarbetarna själva, medan de i 

sardinburken förväntas hålla sig på sin kant.
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Som koncern är det viktigt att vi är tydliga med 
att visa vårt samlade erbjudande och att vi tar en 
tydlig position på en konkurrensutsatt marknad. 
Detta är bakgrunden till det gemensamma varu-
märket Bring. Vår styrka ligger i att vi är summan 
av de olika delarna – samtidigt som vi tydliggör vår 
spetskompetens inom de olika områdena. Bring 
Express är en del av ett större sammanhang och 
samtidigt specialister på expresstransporter. 

Vårt signum (Directional Idea) för hela Bring 
”Finding new ways!” beskriver på ett lysande sätt 
alla oss som kommer att ingå i Bring. Det är ange-
läget att komma ihåg att det är alla vi tillsammans 
som skapar Bring.

Arbetet med det nya varumärket har varit en 
process som pågått under två års tid. Visst har det 
tagit tid, men det måste ett sådant här arbete få 
göra. Allt eftersom har vi också kommit fram till 
olika lösningar. Utkomsten fångar på ett bra sätt 
ett uttryck för vilka vi är.

Den del som har tagit längst tid i anspråk har 
varit att defi niera och formulera en önskad position 
där alla delar av Bring på ett aktivt sätt kan bidra 
och bygga vidare. En önskad position som kan 
utgöra plattformen för vårt arbete och vår kom-
munikation.

I detta arbete var det naturligt att ta utgångs-
punkt i några av våra främsta egenskaper, såsom 
att vi är pålitliga, kundorienterade och att var och 
en av oss är experter på det vi gör. Med detta som 
bas har vi formulerat en önskad position där Bring 
är ”Att lita på”. 

För varumärkesarbetet tog vi återigen hjälp av 
Andreas Rosenlew på Grow. Då han är en av de 
absolut skickligaste varumärkesstrategerna jag vet, 
är jag enormt glad att han kom in i processen. Hans 
medverkan har varit otroligt värdefull.

In i Bring tar Box tar bland annat med sig den 
karaktäristiska gröna färgen. Den var inte bara viktig 
att få med eftersom vi byggt upp så mycket kring 
den, utan den fanns dessutom ledig i vår bransch. 
Färgen påminner oss också dagligen om att vi har 
ett stort ansvar för miljön.

Utöver färgen tar vi förstås också med The Box 
Way, kärnan i det som är vi. Det vill säga drivkraften 
av vår kultur, entreprenörsandan och de kundnära 
lösningarna.

Vi är, som jag nämnt tidigare, inte ovana vid 
förändringar. 2003 skapade vi framgångsrikt en 
gemensam plattform för Box med ett gemensamt 
varumärke och den gröna färgen. Nu gör vi det 
igen med Bring och Bring Express. 

I slutet av januari 2008 kommunicerade vi för 
första gången internt om det nya varumärket. Nu 
går vi ut externt. Målsättningen är att hela organi-
sationen på sikt ska bli involverad i varumärkes-
arbetet. 

Det är vi som tillsammans skapar Bring Express 
och det är något vi ska vara stolta över!

Thomas Tscherning
CEO

Thomas 
tankar om 
Bring
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Trendspaning

Bring Express har i år gett sitt annars 

enkla formspråk en touch av ny 

Streetcouture. I den vanliga ready-to-

wear linjen är det minimalt skrädderi 

med skärningseffekter som gäller. 

Snyggt och praktiskt i en härlig 

kombination. Sedan har man lagt på en 

rokokoinsprirerad touch på detaljerna. 

Helt rätt! Balenciaga, Alexander 

McQueen, Prada, Alessandro Dell’Acqua 

och Loewe och har alla visat upp 

streetwear- infl uerade kläder år efter 

år. Här har Bring Express tagit det ett 

steg längre. Get dressed for success!

Det vi ser hos Bring Express 

nya kollektion för året är 

verkligen en look redo att 

anamma. Kollektionen kallas 

Cool Street Delivery och den 

lever verkligen upp till sitt namn. 

CHAUFFÖRENS OUTFIT

hos Bring Express

TEXT: CHARLOTTA TIBBELIN
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Tuff på utsidan

Den här förtjusande ytterjackan i 

krispigt gröna färger är producerad 

i ett vattentätt och luftigt 

material. 100% nylon där mode och 

hi-tech förenas. Den har slitstarka 

tejpade sömmar, avtagbara fräcka 

ärmar och praktiska kardborre-

band på manchetterna samt ett 

läckert matchande refl exband. 

Jackan har dessutom en tuff 

dragkedja i ryggen för att ge 

bättre ventilation. Här har du 

årets helt klart coolaste och 

mest praktiska jacka.
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Mjuk på 
insidan
Fleecejackan gör comeback! Den här härliga 

fl eecejackan är producerat i äkta 100% 

polyester microfl eece. Den är antipilling-

behandlad vilket gör att du slipper de irriterande 

nopporna. Den är dessutom kombinerad med 

nylonfoder vilket är helt nytt för säsongen. 

Nertill har man elegant satt in en elastisk 

snörning och ett refl exband och fl era snyggt 

skurna funktionella fi ckor. Satsa på den här i höst 

och du är dressad för varje situation på jobbet!
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Streetsmart i tennis
Ett klassiskt mästerverk! En stilren tennisskjorta i helt rätt modell för säsongen. 

Lika praktiskt och snygg i forehanden som i paketleveransen. Bär upp den 

tillsammans med shortsen zipp off standard och du har fi xat stilen. Den har knappar 

upptill och en liten nätt krage. Skjortan är producerad i de läckra materialen 65 % 

bomull och 35 % polyester i en härlig blandning. Det här är oumbärligheten som 

förändrar din vardag!
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Trendig i t-shirt
En t-shirt kan aldrig bli en modemiss. Det är både praktiskt och 

skönt att ha på sig och du kan piffa till den på många olika sätt. 

Killar och tjejer, vik upp ärmarna för att få till årets heta trend. 

Sommartid kan du som tjej göra en knut vid magen om du vågar 

anamma den tuffa 80-talsstilen. Bär den ledigt utanför byxan eller 

stoppa in den och visa upp ditt snygga bälte! Tröjan är såklart 

producerat i ren 100% bomull. Loggan visar vi både fram och bak. 
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ÅRETS 

FASHIONABLA

NYHETER!

Långbyxa med 
smart zipp off funktion
Det här är verkligen klockrent! En byxa som du 

kommer vilja använda hela året om. Här har man 

skickligt plockat upp den kontinentala trenden i en 

perfekt blandning med det nordiskt rustika. Kanske 

går den inte hem på röda mattan, men du blir absolut 

coolast på jobbet. Vi gillar nytänkandet med zipp off 

funktion som gör att du kan använda den både som 

shorts och som hellång byxa. Enkelt att stoppa ner de 

lösa benen i fi ckan, för att ta på igen när solen går i 

moln. Den har två praktiska sidfi ckor, två bakfi ckor 

och en smart mobilfi cka på låret, precis där du 

behöver den. Åretruntbyxan har kommit både för 

dam- och herrkollektionen och materialet är igen den 

utmärkta blandningen 65% polyester och 35% bomull. 
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Kepsen gör comeback
Vad ska man ha på huvudet i år? Om man tittar på höstens visningar verkar det som om det är 

modegurus från Bring Express som satt trenden och visat att kepsens tid är tillbaka. Den här 

kepsen är riktigt kaxig. Är du mer vågad kan du bära den bak och fram i Hiphop-stil. Skyddar då 

också nacken mot allt för stark sol. Praktiskt one size, och med det lilla bandet bak reglerar du den 

precis som du vill ha det. Materialet är inte helt oväntat ett blankt och slitstarkt 100% polyester.
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Fin runt 
midjan
Nu lyfter vi hatten åt rokoko-modet. Mycket av 

det moderna modet härstammar ursprungligen 

från detta franska 1700-talsmode och looken 

är ständigt återkommande. Canvasbältet med 

spänne och logo ligger helt rätt i tiden. Gjord i 

extra ruggat material, så du kan hänga allt du 

behöver runt midjan. Längden behöver du inte 

oroa dig för. Du klipper helt enkelt av bandet vid 

den längd du vill ha det. Fiffi gt!  

Varm om 
huvudet
Den som inte känner att kepsen håller i alla väder 

kan istället gripa tag i den här mjuka stickade 

mössan för lite kallare och blåsigare dagar. Den ger 

ett snällare intryck och håller dig garanterat varm 

om öronen. Kan enkelt rullas ihop i fi ckan. Mössan 

görs i slitstark och praktisk 100% akryl med foder i 

skönt 100% bomull. 

Skön i 
sweater
Sweatshirten är en välanvänd klassiker och högaktuell i år på 

varenda catwalk. För att få en uppdaterad och helrätt look 

satsar du på att matcha ihop den med zipp off byxan. Med 

uppkavlade ärmar blir du trogen trendbibeln 2008 års alla 

regler och kollegorna kommer defi nitivt vilja kopiera din stil. 

Tröjan är gjord i 70% bomull och 30% polyester. Loggan fi nns 

både fram och bak. Lätt som en plätt! 
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Cykelbudets 
outfi t

Snygg och 
trygg – en 
huvudsak
En snabb hjälm med outstanding design 

som säkert tar dig fram när du svischar 

runt på gatorna. Glöm alla gamla glirningar 

om att se löjlig ut. Hade Prada gjort en 

cykelhjälm hade den sett ut så här. Max 

trendfaktor samtidigt som du blir en 

uppskattad förebild för kidsen på stan. 

Nydesignade ventilationshål för bästa 

komfort. Uppfyller alla krav för hälsa och 

säkerhet samtidigt som den med 

smidiga band under hakan lätt anpassas 

just till ditt huvud. Den praktiska 

knäppningen gör den lätt att ta av och 

på. Vi säger bara: snygg och trygg!
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Slimmad 
byxa
Här har du ”hjärtat” i hela kollektionen, 

byxan med den perfekta passformen 

som ger dig max komfort och värme i 

kyligare tider. En verklig fullträff där 

high-tech och design möts i närmast 

kosmisk elegans. Endast det bästa är 

gott nog, och man känner att 

materialen är valda med omsorg. Det 

väl utprovade glansiga high-tech 

Roubaixmaterialet från Du Pont 

tillsammans med en hög ryggpanelen 

och en fl ossad insida skyddar och 

isolerar dina känsligaste ägodelar. 

Kompletterad med stilren hög front 

med praktisk dragkedja framtill. I den 

här byxan cyklar du snabbare än vinden. 
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Skön i 
vinter
Den här jackan är ett nyckelplagg i den 

nya kollektionen. Lite vidare i snittet än 

den vanliga jackan och med en hellång 

smidig dragkedja och en något högre 

krage för att hindra läckage. För att 

värma dig ytterligare när kylan sätter in 

är ryggstycket längre så att det täcker 

ned över byxan. En riklig armlängd 

skyddar också bra över handleden. 

Fungerar ypperligt i alla situationer och 

gör dig vråltuff på jobbet!  
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Detaljerna 
dominerar
Vill du bli kung på cykeln är det här 

ryggsäcken för dig. Här får du verkligen 

plats med allt! Den har djupa rymliga fack 

för de stora paketen och små fack för 

detaljprylar som plånbok och mobil-

telefoner. Den är smidig att ta av och på 

men sitter samtidigt stadigt på ryggen 

när du cyklar. Väskan har gjorts i ett 

slitstarkt och tåligt material samtidigt 

som den går helt i linje med årets trender. 

Detta är ”måste-ha-väskan” som redan 

gjort succé över hela Norden!  
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Bästa kapet 
till sommaren 
Byxan är ett av de allra viktigaste plaggen i sadeln. Därför kallade man in 

hela designteamet och stängde ni sig i Cave au vin för att få den exakta 

rätta utformning på det här plagget. Och det märks! Se bara på den 

rätta längden på låren och det breda gummerade bandet i slutet av 

byxan, som ger den där sköna stabiliteten och ser till att byxan inte glider 

upp på det där irriterande sättet. Materialet har en något glansig yta 

som vi genast tog till oss, och endast det bästa Lycramaterialet och 

elastisk tråd har använts. Man kan riktigt se den yrkesmässiga precisionen 

när sömmerskorna med van hand syr fast stoppningen, en månghundraårig 

tradition för att du ska få uppleva den absolut bästa komforten. Den här 

byxan lovar vi kommer att kännas som en del av din kropp. 
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Matcha till 
perfektion
Bär den här tröjan tillsammans med den 

slimmade långbyxan på hösten, eller med 

den kortare byxan på sommaren, och vi 

lovar att du blir absolut snyggast på hoj jen. 

Den specialdesignade strukturen i form av 

kuber kombinerade med högklassigt 

glansfi ber ger tyget dess unika utseende. 

Materialet är mjukt, elastiskt och ger en 

väldigt behaglig komfort. Funktionellt 

designat för optimal svettransport och bra 

ventilation, ett riktigt arbetsplagg alltså. 

Alla dragkedjor är naturligtvis av topp 

kvalité från världsledande YKK. Tröjan har 

dessutom tre praktiska bakfi ckor med 

elastiska öppningar. Helt klart 

allroundplagget som uppdaterar din 

garderob på ett kick!
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Stein, hur tänker Box kunder?

–  Våra största kunder är redan nordiska och de är på 
väg att välja leverantörer som också är nordiska 
i sina erbjudanden. Detta är aktuellt inte bara för 
stora kunder, utan även för mindre företag som 
expanderar på den nordiska marknaden. De vill då 
ha ett nordiskt transportföretag som sin partner. 
IKEA är välkänt för de fl esta, men det fi nns fl er 
företag som har samma behov. De vill jobba med 
Box, men de vill jobba med Box på nordisk nivå. 

Men vad menar de med ett nordiskt Box?

–  Med nordisk menar de att de kan förvänta sig 
samma lösningar oberoende var de handlar med 
Box, dvs. att Box kan leverera extremt god lokal 
kundkännedom och samtidigt ge det som kunden 
förväntar sig överallt i Norden.

Erbjuder Box konkurrenter det i dag?

–  Om vi tittar på de som erbjuder lokala kund-
drivna lösningar, tycker vi naturligtvis att vi är 
bäst på det på Box, men det fi nns många konkur-
renter som har exakt samma idé. Vi är alltså inte 
ensamma i det segmentet på marknaden och det 
gör det tufft att konkurrera. Det är många spelare 
som är med och slåss. Så länge vi på Box kan 
leverera med samma höga kvalitet och på samma 
kundnära sätt som i dag så kommer vi att vara 
starka här, även om vi inte är ensamma.

Du pratade om nordiska lösningar.

–  Exakt, och det är precis det vi ska addera till vårt 
erbjudande. För om vi ser på våra konkurrenter 
igen, så erbjuder de antingen lokala lösningar 
eller globala. För de globala är det giganter som 
till exempel DHL och FedEx, men väldigt få 
erbjuder nordiska lösningar. Så när vi nu utökar 
vårt erbjudande från lokalt till lokalt plus nord-
iskt blir vi i stort sett ensamma om detta på mark-
naden. Och samtidigt ser vi att det är just detta 
kunderna efterfrågar.

En nordisk organisation?

–  Nej, inte nödvändigtvis. Men här kan vi vara 
smartare. Vi ska inte ha en stor övergripande 
nordisk organisation långt bort från verksamheten. 
Vi ska behålla det lokala i organisation, i kund-
kontakt och i affären. Den styrkan hos Box ska 
vara kvar. Det vi adderar är nordiska erbjudanden 
och nu också ett starkt nordiskt varumärke i form 
av Bring.

Hur mycket av försäljningen kommer 

från nordiska lösningar i dag?

–  I dag är det är mindre än 25 procent som kommer 
från nordiska lösningar, men år 2010 är strategin 
att vi ska ha vänt denna fördelning så att cirka 
75 procent av våra intäkter kommer från nord-
iska affärer.

Framåt i affärerna
Vår cyklande journalist Kristina Grandin fi ck tag i Stein Eidsvåg, Box 

kommersiellt ansvarige, för att höra lite om vad som händer på marknaden 

just nu och hur Box positionerar sig för att möta de nya möjligheterna.
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Vad behöver Box göra för att klara den 

här förfl yttningen på marknaden?

–  Först och främst måste vi naturligtvis skaffa oss en 
nordisk produkt- och koncept-portfölj som kom-
plement till de lokala lösningar vi erbjuder i dag. 
Men vi ska också sikta in oss på att arbeta med 
våra kunder både från deras fram- och baksida.

Framsida och baksida, det måste du 

förklara lite närmare.

–  Tänk dig ett hus där kunden har sin verksamhet. 
Framsidan är snabba expressbud till receptionen 
och baksidan är att ta hand om kundens utleve-
ranser av färdiga varor, men också inleveran-
serna av insatsvarorna till produktionen. Det här 
är två olika typer av transporter. Leveranserna 
till framsidan kan vi beskriva som icke-systema-
tiserade, dvs. de är mycket ofta ad-hoc och panik, 
medan leveranserna till och från baksidan är 
strukturerade och välplanerade. De har krav på 
precision och snabbhet naturligtvis, men är ofta 
inte av panik-karaktär.

Då förstår jag, men kan Box ha samma 

produktportfölj?

–  Det här innebär att vi kommer att utöka vår 
produkt portfölj. Några av erbjudandena kommer 
att vara de samma, men framför allt för bak dörren 
ska vi ta fram fl er systematiserade erbjudanden.

Om vi kikar lite framåt, vilken position 

skall Box ha år 2010?

–  Först och främst ska vi ha förändrat oss från att 
vara en kunddriven lokal transportör till kund-
driven lokal plus nordisk transportör där andelen 
nordiska lösningar som vi säljer är större än de 
lokala lösningarna. 

       Om vi går lite djupare: På vår primära marknad 
som ju är Norden ska vi vara den ledande ut-
manaren, lokalt, nationellt och nordiskt. Vi ska 
också vara den ledande last-mile-operatören, dvs. 
leverera gods ut till slutkund för andra logistik-
företag som inte har det breda närverket i Norden, 
och slutligen också genom vårt systerbolag 
erbjuda lagringstjänster för våra kunder.

       På vår sekundära marknad, dvs. den som ligger 
utanför Norden, vilket framför allt är Europa, 
skall vi ta hand om s.k. inbound, dvs. fånga upp 
volymer som ska till Norden och distribuera 
dem. För det som är outbound, dvs. sådant som 
ska skickas till länderna utanför Norden ska vi 
forma ett starkt partnerskap med någon annan 
stor aktör. Där tittar vi på vem det kan vara.

Vad är det du är mest stolt över vad 

gäller strategin, Stein?

–  Det är vårt track-record. De mål vi satte upp för 
strategin 2005 till 2008 uppnådde vi med råge 
redan innan 2008. För strategin till 2010 så ser jag 
att vi kommer att göra samma sak igen. Det är 
verkligen imponerande och det är jag stolt över!

Namn: Stein Eidsvåg

Yrke: Chief Commercial 

Offi cer, Box Group

Ålder: 43 år

Familj: Gift och 3 barn

Bor: i Täby utanför 

Stockholm. Född i 

Kristiansund i Norge

Fritidsintressen: 

Skidåkning, åka båt

Detta visste du inte om 

Stein: Tävlat i gymnastik 

på elitnivå i Norge

Motto: ”Carpe Diem 

(fånga dagen).”

FEM SNABBA

 På tur – Vid havet

 Bil – Cykel

 Fisk – Kött  

 Sena – Tidiga 
 kvällar  mornar

 Vin – Öl
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När TSI (Transport Systems International), som 
bestod av Box, IL-X och de Grønne Bude år 2002 
hade ett konsolideringsbehov anlitades Andreas 
Rosenlew för att se över varumärkesstrukturen och 
ta fram en ny identitet. Genom att jobba med ett 
varumärke inom expressbud istället för fl era skulle 

TSI få mer resurser och kunna skapa synergier.
– Vid den här tidpunkten hade TSI ett strukturerat 

grepp om Norden, men det syntes inte eftersom 
företaget arbetade i lokala verksamheter. Ledningen 
beslutade då att gå från en holding bolagsstruktur 
med tre olika verksamheter i tre olika länder till TEXT: KRISTINA GRANDIN

Vi har träffat Andreas 

Rosenlew, Managing 

Partner på varumärkes-

utvecklingsbyrån Grow 

och en av Sveriges mest 

kända varumärkes-

strateger. Han står 

bland annat bakom Box 

framgångsrika lansering 

2003 och har nu 

tillsammans med Posten 

Norge och företagen 

som ingår i koncernen 

tagit fram det nya 

varumärket Bring och 

dess identitet.

Han vet hur 
man bygger 
framgångsrika 
varumärken 
Efter den framgångsrika lanseringen av Box var Andreas Rosenlew 

och Grow det naturliga valet när Posten Norge skulle ta fram sitt nya 

logistikvarumärke. 
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en integrerad, operationell struktur. Varumärkes-
processen var alltså direkt knuten till hur verksam-
heten utvecklade sig, säger Andreas Rosenlew.

DET BÄSTA FRÅN DE TRE FÖRETAGEN

Nästa steg i processen var att bestämma vad det nya, 
gemensamma varumärket skulle vara. Naturligt 
var att bygga på styrkorna i de existerande företagen, 
därför analyserades dessa i detalj. 

Både IL-X och Box är starka, enkla namn. Båda 
har tre bokstäver och det gemensamma, karaktä-
ristiska identitetselementet X i slutet. Dessutom 
knöt båda an till branschnomenklatur som TNT, 
UPS och DHL.

De Grønne Budes styrka låg i att de ägde en 
väldigt distinkt färg, som hade blivit ett begrepp i 
hela Danmark. Varumärket, som är ett av Danmarks 
100 mest kända, var oproportionerligt välkänt i 
förhållande till storleken av sin verksamhet. 

– Företagets gröna färg var egentligen det star-
kaste identifi kationselementet bland alla varu-
märkena. Att introducera en ny färg skulle riskera 
negativa affärseffekter, så karaktäristisk hade färgen 
blivit, säger Andreas Rosenlew.

Arbetsgruppen enades om namnet Box, efter-
som det konceptuellt hade bäst innehåll för verk-
samheten, och om grönt som färgelement för det 
gemen samma varumärket. 

VAD SKULLE VARUMÄRKET 

KARAKTÄRISERAS AV?

Efter att namn och färg var satta gällde det att 
utveckla en identitet kopplad till varumärkets per-
sonlighet. Rosenlew och de andra kom ganska 
snabbt fram till en idé som samlade alla i den nya 

fusionerade verksamheten. Det resulterade i varu-
märkeslöftet: There – when needed!

– Detta uttrycker ett sätt att vara, en personlig-
het och blev en ledstjärna för både erbjudandet, 
kulturen och missionen. Det var Box motsvarighet 
till Nokias ”Connecting people”, säger Andreas 
Rosenlew.

– Jag har själv sett vad det innebär att tydlig-
göra varumärkeslöftet inom en organisation och 
vilken effekt det har på människor, säger Andreas 
Rosenlew, som tidigare jobbat med och på Nokia.

Varumärkets personlighet är action- och kund-
orienterad, någon som gör sitt yttersta för att 
leverera enligt kundens krav. Detta blev i sin tur 
en inspiration för designen av identiteten och åter-
speglas av att det är mycket rörelseenergi i fi guren 
i logotypen.

OMEDELBAR IGENKÄNNING

När varumärket Box med den gröna färgen lanse-
rades 2003 synliggjordes den storlek som redan fanns 
i verksamheten. Företaget utnyttjade existe rande 
ytor för att bygga kännedom och igen känning. Med 
över 1000 profi lerade fordon i Norden gjorde Box 
ett tydligt statement i trafi ken.

– Vår ambition då var att skapa en identitet som 
skulle bli en permanent reklamkampanj för varu-
märket. Det fi nns ingen bättre och starkare expo-
nering än fordon och människor. Vi gjorde dem 
till budbärare i mer än en bemärkelse, berättar 
Andreas Rosenlew. 

Profi leringen var också en mycket prisvärd 
marknadsföringsåtgärd. 

– Stora företag i branschen, som DHL satsar 
50-100 miljoner på marknadsföring i Norden. Den 
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maximerade synligheten och den ikoniska färgen 
gjorde att Box lyckades nå samma kännedom på 
bara 5 år med bara en tjugondel av den typen av 
marknadsinvesteringar, säger Andreas Rosenlew.  

Utvecklingen av både kännedom och preferens för 
det nya varumärket var fantastiskt. Box upplevdes 
som större än de inledningsvis var. Samtidigt hade 
man behållit det entreprenöriella i kundupplevelsen, 
det engagerade lilla företagets karaktär.

Identiteten var stark från början och har vuxit 
sig starkare under de fem åren som gått.

FRAMGÅNGSRIKT ARBETE MED 

BOX LEDDE TILL NYTT VARUMÄRKES-

PROJEKT

När Posten Norge våren 2008 skulle ta fram en 
gemensam varumärkesstrategi för hela den nord-
iska logistikverksamheten, där bland andra Box, 
Frigoscandia, CityMail och Nor-Cargo ingår, föll 
valet naturligt på Grow.

– Detta är en upprepning av det arbete vi gjort 
tidigare, men den här gången i större skala och 
med mer gränsöverskridande tjänster. Vi använder 
samma metodik och samma synsätt, säger Andreas 
Rosenlew.  

Precis som ”There – when needed” för Box, tog 
man fram en ny drivande idé att användas som 
ledstjärna både intern och externt. Den överord-
nade idén för hela logistikverksamheten är: Finding 
new ways.

NAMNET BRING

Grow och arbetsgruppen behövde även ta fram ett 
namn för det nya varumärket. Namnet ska eta-
blera en tydlig och intuitiv förståelse för vilken typ 
av verksamhet det rör sig om och vilka dess driv-
krafter är. Det ska dessutom passa in i branschen. 
Eftersom det inte fanns något existerande namn 
som kunde tillvarata spännvidden i de olika delarna 
skapades ett helt nytt namn.

– Här fanns möjlighet att skapa något nytt. Vi 
sökte ett namn som lika snabbt som den gröna 
färgen kan etablera igenkänning. Vi valde Bring 
efter som det i sig också förmedlar ett budskap, 
berättar Andreas Rosenlew.

En färganalays av hela branschen i Norden 
genom fördes sedan för att se vilka företag som 
äger vilken färg. Den visade att DHL äger gult 
delvis tillsammans med Posten Sverige, att rött 
används av Posten Norge och Posten Danmark och 
att blått förknippas med Itella, Posten Sverige, DSV 
och Schenker.

– Vi konstaterade att det ur ett objektivt konkurrens-
perspektiv fanns möjlighet ta ägarskap av färgen 
grönt. Dessutom fi nns det potential i att förknip-
pas med en färg som redan är stark inom gruppen. 
Vi utnyttjar kännedomen om den gröna färgen för 
att snabbt etablera oss på marknaden och utvidga 
det gröna territoriet, säger Andreas Rosenlew. 

För att markera startskottet och utan att avslöja 
för mycket (som namn och logotyp) gick Posten 
Norge ut med en teaser och berättade att man valt 
färgen för sitt nya varumärke. Kampanjen ”grön 
offensiv” genomfördes i februari 2008. Den inne-
höll dels ett pressmeddelande om att koncernen 
valt den gröna färgen, dels helgröna annonser i 
affärstidningen Dagens Industri.

En ytterligare anledning till att kampanjen 
genom fördes var att det fanns indikationer på att 
en konkurrent planerade att komma ut med ett nytt 
grönt logistikvarumärke. Kampanjen var ett sätt att 
förekomma detta. Därmed säkrade Posten Norge 
initiativet och det upplevda ägarskapet till den 
gröna färgen. 

I dagarna lanseras det nya nordiska varumärket 
Bring. Andreas Rosenlew och alla de inom kon-
cernen som arbetat med varumärket tror på en fram-
gångsrik etablering.



59



60

– Det här måste vara det mest spännande och ut-
manande varumärkes-projektet just nu i Norden, 
säger projektledaren för framtagning och lansering 
av den nya varumärkesstrategin Anne Marie Brady 
på koncernkommunikation, Posten Norge.

Det operativa arbetet startade i början av 2007. 
Initialt var det en liten kärntrupp på två personer, 
som snabbt etablerade ett antal referensgrupper 
för att få med alla viktiga aspekter i arbetet. 

– Första året fi ck vi plats i ett rum, berättar Ann-
Marie. Från julen 2007 och framåt så har gruppen 
snabbt expanderat. Mycket av arbetet har bestått 
av att få förankring hos de olika ledningarna runt 
om i organisationen.

LOGOTYP

För framtagningen av den nya symbolen, logo-
typen, så kontaktade man tre designbyråer i Norge, 

Sverige och England. Valet föll till slut på varu-
märkesbyrån Grow i Stockholm, som tidigare tagit 
fram Box varumärke. 

– Vi har jobbat tätt samman med Grow i över 
ett år, förklarar Anne Marie. Symbolen är extra 
komplex eftersom det är två symboler som skulle 
tas fram. En för Posten Norge och en för Bring. 
De skall båda fungera var för sig, och tillsammans, 
man skall direkt se att de stödjer varandra. 

– Vi har testat logotyperna både hos våra egna 
anställda och hos kunder med gott resultat. Det är 
viktigt att symbolen fungerar både i Norden och 
resten av världen.

FÄRG

– Färgen är en viktig del av varumärket och det 
kan fungera som ett bra verktyg för att snabbt få 
kunder och andra utanför företaget att uppmärk-

Rätt form, färg, 
namn och innehåll
Allt skall passa ihop. Form, färg, namn och innehåll, men också kulturer, 

kunder, historia och strategierna framåt. Med Posten Norge som ena 

halvan, och de sex delarna i Bring som den andra, allt sammanhållet för att 

ge både specialistkompetens och gemensam styrka och effektivitet.

TEXT: ULF LESLEY
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samma något nytt, förklarar Anne Marie.
– Inom post– och logistikmarknaden är det många 

aktörer som använder sig av gult och blått. Vår analys 
var att det inte är många som använder grönt, och att 
den gröna färgen har många positiva associationer. 
Samtidigt har vi erfarenheten från Box där den 
gröna färgen är speciellt effektiv för att skapa igen-
känning och bygga varumärke på marknaden. 

– Nu får hela Bring glädje av denna färg. Det 
gör att Bring bli extra synlig i vardagen, och 
samtidigt manar det oss till ett aktivt miljöarbete 
i hela företaget. 

NAMN

Posten Norge behåller sitt namn i Norge mot konsu-
mentsidan, medan Bring är namnet på all verk-
samhet som vänder sig till företagssidan, både i 
och utanför Norge.

– Arbetet med att hitta ett nytt namn startade i 
slutet av 2007, berättar Anne Marie. Först tog vi 
fram en bruttolista på över 3000 namn, som vi 
snabbt plockade ner till 200. Sedan började vi kon-
trollera hur namnen uppfattades på olika språk. 
Ibland fi nns en betydelse som kanske inte är helt 
passande. Eller så är namnet svårt att uttala. 

– En av de viktigaste aspekterna idag är också 
att man kan säkra Internet-adressen. Tyvärr är de 
fl esta korta och kärnfulla orden redan tagna. För 
oss gällde det att få tillgång till så många som 
möjligt av de nordiska domänerna, plus gärna .com 
eller .eu adresserna. 

– Det tog ett år, men nu har vi både .no och .se 
samt .com adresserna säkrade, så jag är nöjd säger 
Anne Marie.

BOX

– Det är inte bara färgen som vi tagit med oss från 
Box i projektet, fortsätter Anne Marie. Box har på 
kort tid byggt upp en stark och synligt marknads-
position i Norden, och det har imponerat på oss 
alla. En stark marknadsposition som består över 
tiden kräver duktiga människor med den bästa 
kompetensen. Den kompetens som bland annat 
Box har byggt upp är värdefull. Det är en Best 
Practice och vi har använt det som benchmark in-
ternt, och vår ambition är att göra likadant med 
Bring, kanske till och med ännu lite snabbare, säger 
Anne Marie med en glimt i ögat.

NÄSTA STEG

Lanseringen av Bring kommer att ske i två steg. 
Första delen går ut på att förklara förändringen av 

namn och symbol. Att det är samma Box men nu 
med annat namn och logotyp, och lite bättre än 
tidigare. 

– Snabbhet är väldigt viktigt, förklarar Anne 
Marie. Vi kommer att ha en massiv kommuni kation 
för att snabbt få uppmärksamhet, kunskap och igen-
känning på marknaden. Vi vill inte tappa tempo 
eller förvirra våra kunder.

Steg två är sedan att beskriva mer i detalj vilka 
kundfördelar som Bring erbjuder marknaden.

– Vi ska framför allt visa omvärlden vad vi er-
bjuder med våra specialistkompetenser och varför 
det nu blivit bättre med Bring: helheten, Posten 
Norge, det ökade samarbetet mellan de olika 
delarna inom Bring. Vi är starkare tillsammans – 
och det ska våra kunder märka.

– Det är ännu ett fantastiskt och spännande arbete 
som återstår och som jag verkligen ser fram emot. 
Förhoppningsvis kan dock arbetet ske på lite mer 
normala arbetstider, eftersom jag har ambition att 
både springa mitt andra maraton och även kunna 
ta lite sommarledigt i 2009, avslutar Anne Marie.

FRAMTAGNING NYTT NAMN

De viktigaste kriterierna:

Namnet skall stötta den strategiska positione-

ringen och visa att man är en spelare att lita på.

Namnet skall vara lätt att komma ihåg och 

enkelt att uttala på norska, svenska, danska och 

fi nska. En fördel är också om det fungerar 

globalt, speciellt på engelska.

Namnet skall skilja sig från andra namn. Det 

skall inte vara en förkortning, vilket är vanligt i 

branschen (DHL, UPS, TNT)

Det skall fungera inom alla marknadsområden, 

och skall icke vara för ensidigt postalt eller bara 

inriktat på logistikmarknaden. Namnet skall ge 

energi och en positiv känsla internt och externt.

Det skall gå att få url adresserna för Norge, 

Sverige, Danmark och Finland, samt helst .com-

adressen. .eu-adressen kan vara ett alternativ.

Namn: Anne Marie Brady

Yrke: Projektledare för 

framtagning och 

lansering av nya 

varumärket, Posten 

Norge

Ålder: 37

Familj: Man och två barn

Bor: Jar utanför Oslo

Fritidsintresse: Löpning 

och skidåkning

Detta visste du inte om 

Anne Marie: Sprungit 

Stockholm maraton

Motto: ”When people 

meet, things happen”

FEM SNABBA

 På tur – Vid havet

 Bil – Cykel

 Fisk – Kött  

 Segla – Skidor 

 Rött – Grönt
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OLIKA SPECIALISTKOMPETENSER 

Det som gör Bring unikt är att vi har valt att arbeta 
under en struktur bestående av multispecialister. 
Multispecialist innebär att Bring bygger sitt kund-
erbjudande på de olika specialistkompetenserna 
som fi nns i de företag som bildar spetsarna i Brings 
s.k. stjärna. I många sammanslagna organisationer 
försöker man på olika sätt behålla dessa spets-
kompetenser, men när man sedan bildar en stor 
gemensam organisation hindrar det ofta effektivt 
de olika specialistområdena att fortsätta utveckla 
sin spetskompetens mot marknaden. Allt blir en 
enda stor uttunnad och otydlig massa. Genom att 
istället låta specialistfunktionerna vara de som bygger 
Bring så säkerställer vi kompetensen och vidare-
utvecklingen av de defi nierade spetskompetenserna, 
så att de därigenom behåller sitt ledarskap på sina 
marknader. För vår del innebär detta att vi ska 
fortsatt vara ledande och vidareutveckla vår affär 
inom expressmarknaden i Norden, under varu-
märket Bring express.

BRING ÄR SUMMAN

Bring som organisation består av summan av de 
olika bolagen i stjärnan. Detta innebär också att 
Bring är summan av alla som arbetar inom 
Bring, det som var och en av medarbetarna i de 
olika Bring bolagen tar med sig in i Bring. Det 
Box tar med sig in i Bring är den gröna färgen som 
man känner igen direkt, men också drivkraften av 
vår kultur, entreprenörsandan och de kundnära 
lösningarna, samt den interna stoltheten inte att 
förglömma!

OLIKA KULTURER

Multispecialistkonceptet innebär också att det fi nns 
olika företagskulturer inom Bring. De olika specia-
listerna har olika historia och olika marknads situation, 
och kräver därmed olika kulturer för att bibehålla 
marknadsledarskapet på sin marknad. Det är olik-
heter att vara stolt över, eftersom dessa säkerställer 
att kunderna får det absolut bästa inom varje om-
råde, både vad gäller service och erbjudanden.

Bring – en grön 
multispecialist

TEXT: ULF LESLEY
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STARKT VARUMÄRKE

På transportmarknaden sker just nu fl era samman-
slagningar, dvs stora transportföretag blir större. 
Det gäller även för Posten Norge som de senaste 
åren satsat 25 Mnok. Posten Norge har dock hitin-
tills valt att låta alla företagen agera under sina 
befi ntliga varumärken, vilket medfört förvirring 
hos våra kunder och på marknaden när vi disku-
terar nordiska lösningar. Här kommer Bring in som 
en styrka. Brings varumärke ger en sådan kraft och 
energi i form av sin storlek, att Box kan fortsätta 
agera som en stor spelare på marknaden. Vi får det 
stora Brings varumärkesstyrka i ryggen och sam-
tidigt tydliggör vi vår  spetskompetens inom ex-
press transporter genom att vi agerar under namnet  
Bring express.

FÖRSTÄRKER STRATEGIN

Bring express strategi framåt är att behålla de kund-
nära lösningarna men gå från att enbart erbjuda 
lokala lösningar till att erbjuda även nordiska lös-
ningar. Bring fungerar här som en skjuts framåt 
som hjälper till att genomföra strategin snabbare. 
Brings storlek och nordiska närvaro gör strategin 
enklare att införa. Det kommer helt enkelt att gå 
snabbare att informera kunderna att Bring express 
är nordiska.

FINDING NEW WAYS

Brings ledstjärna är ”Finding New Ways”, vilket 
är det sätt som vi alltid har arbetat på, att alltid 
hitta nya kundnära lösningar. Box värderingar fi nns 
kvar i Bring express: Action, One step ahead, Grow 
och Reliable. Detsamma gäller ledarskapsprinci-
perna: Fri sikt – att ha klara mål; Rätt gäng – att ha 
rätt medarbetare; Egen motor – att ta egna initiativ; 
Lätt Packning – enkelhet och att ha koll på pengarna.

VIKTIG PUSSELBIT FÖR POSTEN NORGE

Det är inte bara Bring som fungerar som en sup-
port för Bring express. Man skall komma ihåg att 
Bring och Bring express också är viktiga pussel-
bitar för Posten Norge för att förverkliga sin stra-
tegi och bli ännu mer konkurrensmässiga på den 
nordiska marknaden.

MÅNGA GRÖNA I STAN

När alla företag inom Bring blir gröna, kommer 
det förmodligen att för många vara lite förvirrat i 
början. Kollegorna inom Bring Citymail blir 
liksom bilar från både Bring Frigoscandia och 
Bring Logistics även dom gröna. Men man vänjer 
sig snabbt och kunderna kommer att se den styrka 
som det totala Bring ger i form av närvaro på mark-
naden och bredd i distributionstjänsterna.
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Anita 
Storheil &

Ann Elin 
Tømmerdal

Kari 
Kaartinen

Bente E 
Olsson

Thea K 
Sola

1.  Hur länge har du jobbat inom Box-koncernen?

2.  Vilket är ditt roligaste eller mest udda jobbminne?

3.  Vad anser du är viktigast att ta med sig från dagens 

kultur och varumärke in i det nya Bring Express?

Kundansvarig respektive trafi kkoordinator

Box Norge, Trondheim

1  Jag och min kollega Ann Elin Tømmerdal har 
jobbat för Box, tidigare IL-X och Trondheim 
Bybud i 20 år i år.

2  En kul historia var när jag räckte över telefonen 
till Lars Esben, distriktschef i Trondheim, och 
han trodde att det var Toril vår kundtjänstchef 
som ringde. Han svarade med att säga hej min 
kära, men det var inte Toril utan IT-chefen på 
Ementor på tråden. Lars som mest är van att stå 
på land och fi ska, var här tvungen att gå ut och ro...

3  Det viktigaste att ha med sig är alla våra nöjda 
kunder och att jobba för att få ännu fl er.

Kundtjänstmedarbetare

Box Norge, Stavanger

1  Jag började här i juni 2004. Tidigare har jag varit 
anställd på TNT i Stavanger.

2  TNT Linehaul-bilen kom hit med gods från 
Oslo. Medan våra chaufförer lossar bilen så 
somnar chauffören och sover i 10 min. Men han 
tror att han har sovit länge och backar bilen och 
kör medans vårt folk fortsätter lossa. Godset 
faller huller om buller och landar på marken. Det 
kunde ha slutat illa, men tack och lov klarade sig 
alla bra.

3  Det viktigaste är att vi tar med oss god kontakt 
med kunderna och fl exibilitet.

Customer Center Agent, External freight 

service. Box Finland

1  7 år. Jag började på Fillarilähetit K & V Oy som 
mc-bud/chaufför 1995-1998. Under perioden 
2001-2005 arbetade jag på kontoret. Företaget 
köptes sedan upp av Box 2005. Sedan mars 2008 
arbetar jag på External Freight Services. 

2  När jag jobbade som chaufför var det en annan 
förare som körde sin van på ett staket i en rondell 
så att inget av de fyra hjulen nuddade marken. 
Varje budföretag i hela Helsingfors åkte dit för 
att se detta häpnadsväckande event.

3  Den gröna färgen och en god arbetsmiljö.

Kundtjänstchef

Box Norge, Stavanger

1  Jag började på Bullspeed 1982, som sen blev 
IL-X 1985 och sedan Box 2003.

2  En rolig historia är när ett fi lmbolag ringde och 
frågade oss om vi fanns 1989. Vi svarade ja, men 
att vi hade ett annat namn. Då frågade det om det 
fanns några uniformer kvar och det hade jag en 
hemma. Jag har ju trots allt varit med ett tag. De 
kom och hämtade min gamla IL-X uniform 
samma dag och det är den uniformen som är med 
i den norska fi lmen ”Mannen som elsket Yngve”. 
Den fi lmen kom på bio i februari 2008.

3  Närhet till kunden och goda lokalkunskaper.
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Eleonor 
Dahlberg

Robin 
Olsson

Jorma 
Wass

Jari 
Jokivalli

Emelie 
Olsén

Espen
Bolme

Cykelbud i Stockholm, Box Sverige

1  Har jobbat på Box i snart ett år.
2  Jag har blivit påkörd…
3  Att vi är samma företag och fortfarande är lika 

snabba på att leverera.

Ordermottagare. Box Sverige, Göteborg

1  Har jobbat sedan mars 2006, då hette vi Box 
Delivery 

2  Det var nog när vi var på lokal kick off i på 
Ästad gård i Göteborg. Vår kära fi ghter Malin 
satte igång och började veva, vilket resulterade i 
att hon bröt armen och vi hamnade på Varbergs 
sjukhus mitt i natten. Inte så roligt just då, men 
vi skrattar gott åt det i efterhand. 

3  Att vi bibehåller den nära kontakt vi har med 
våra lokala kunder. 

Försäljningsansvarig, trafi kledare, Box 

Norge

1  Jag har jobbet för Box i 1,5 år 
2  Varje dag är ett roligt minne :) och första gången 

vi satte omsättningsrekord. 
3  Självständigheten och kvaliteten. 

Mc bud, Box Sverige, Stockholm

1  Sedan 2006 (1 år och 8 månader)
2  Förra vintern när jag hade en rookie (nybörjare 

eller trainee för de som inte vet) med mig gick 
jag omkull i 90 km/h. Jag gled 20-30 meter och 
var nära att bli överkörd av rookien som jag höll 
på att lära upp!! Jag har också blivit intervjuad 
och fotograferad av (MC-tidningen) Bomber 
Magazine iklädd Box-kläder. 

3  Kunderna! Så klart…

Production Manager

Box Finland

1  25 år. Jag började den 1 augusti 1983 på 
JW-Lähetit Oy som CEO. JW-Lähetit köptes upp 
av Box 2005.

2  Det är ett event vi hade för både kunder och 
anställda. Det ägde rum i vårt garage med 
liveband och en massa glada kunder. En hel del 
roliga saker hände på den festen.

3  Flexibiliteten och atmosfären i ett litet företag.

Dispatcher. Box Finland

1  16 år. Jag började 1992 när företaget hette 
JW-Lähetit Oy. Det köptes sedan upp av Box 
2005. 

2  En sjungande paketleverans. Kunden ville att 
chauffören skulle sjunga ”Happy Birthday” för 
mottagaren. Problemet var att hitta en chaufför 
som kunde sjunga – men vi hittade förstås en.

3  Den gröna färgen och att vårt varumärke skiljer 
sig från konkurrenternas, men även våra 
värderingar och vårt miljötänk. 
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Pimp 
Your 
Ride
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GLASÖGON TILL HJÄLMEN

Du har väl de rätta glasen? Vissa kör med skid-
glasögon, andra med pilot. Med ett par sådana här 
brillor byter du lätt ut dina glas och anpassar dem 
efter väder och behag. Det räcker naturligtvis inte 
med ett par svarta brillor som skyddar mot solen. 
Glasögon ska du använda i alla lägen för att vara 
cool på din cykel. 

LIVESTRONG

Har du cykelkedjor runt handleden? Kreativt! Men 
vill du vara cool och samtidigt stödja den goda 
saken bär du istället Lance Armstrongs armband 
”Livestrong” i silicon. Armbandet är framtaget 
av The Lance Armstrong Foundation som stöttar, 
hjälper och insprirerar människor med cancer och 
deras anhöriga. Själv drabbades Lance Armstrong 
av cancer 1996. Efter några år blev han frisk och 
efter att han börjat cykla igen lyckades han vinna 
Tour de France sju år i rad. Respekt! 

TELEFON MED RÄTT BEATS

På baksidan av cykelbudets tröja fi nns fi ckor där 
telefonen placeras. Den ska givetvis vara stöttålig 
och hålla i vått och torrt. Telefonen överst i bild 
kan du till och med duscha med – när nu det skulle 
behövas! Se också till att du har rätt beats på din 
telefon. Varför inte låta spela Freddie Mercurys låt 
Bicycle race när det ringer. Eller kanske lägga in 
hela skivan från Kraftwerks Tour de France, som en 
riktig vinnare!
 
PULSKLOCKAN MED TILLBEHÖR  

Ett cykelbud håller tiden. Det är skillnad på 4 och 
6 minuter i den här branschen. Snygga och funk-
tionella klockor kombinerar du med de rätta till-
behören – då blir de dina bästa vänner. Det är 
viktigt för dig att må bra. Att äta rätt och sova 

ordentligt är a och o. Med de trendigaste klock-
orna och pulsmätarna kan du till och med mäta din 
stressnivå. Är du tjej har du förmodligen puls bältet 
inbyggd i sportbh:n. 
 
FÄRGGLADA BULTAR BLIR 

RÄTT ACCESSOAR

Det är inte bara de heta prylarna som gör dig till 
ett fulländat coolt cykelbud. Med en nypa krea-
tivitet och något av hardcore bland cyklister – 
titanskruvar – tillverkar du dina egna accessoarer. 
Pluspoäng i kanten om skruvarna suttit på en cykel 
vid en särskild händelse. Några av bultarna på 
bilden var med i långdistans-SM i triathlon 1998. 
Här tillsammans med ett färgglatt halsband med 
ano di serade aluminiumskruvar efter världsmästar-
färgskala eller om man så vill – färgerna i de olym-
piska spelen. 

LEATHERMAN

Det är viktigt att ha rätt verktyg för att ta hand om 
cykeln när det oväntade inträffar. En Leatherman 
är det rätta redskapet att visa upp. Tillsammans 
med några specialskruvmejslar, pump, reservslang 
och kanske till och med ett reservdäck i väskan är 
du redo i alla lägen. 
 
HUR MÅNGA COOLA PRYLAR KAN DU 

RÄKNA IHOP VID DIN CYKELFÄRD? 

0: Budbil känns mer rätt för dig
1: Hopplös.
2: Du har förstått tanken, jobba på!
3: Wannabe på rätt väg.
4:  Helt rätt attityd. Du klarar dig i de fl esta situa-

tioner!
5: Supercool!
6: Ingen slår dig på stan!

Är du ett riktigt coolt cykelbud har du inte bara cykeln som krävs för att 

göra ditt jobb. ”Pimp your ride” after-market är lika viktigt med 

specialtillverkade skruvar av titan, inbyggd pulsmätare och GPS. De rätta 

accessoarerna tar dig på rätt väg för att bli ett riktigt cykelbud. Vilka av 

nedanstående prylar har du i din ägo? Hur coolt cykelbud är du egentligen? 

TEXT: CHARLOTTA TIBBELIN
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Test budcyklar

Inte alla cyklar fungerar som budcyklar. 

Det är mycket en budcykel skall klara 

av under en dag. Det är många mil, det 

är start och stop, det är upp och ner, 

det är regn och sol, det är kanske till 

och med lite stötar och smärre 

påkörningar. Sen skall cykeln vara 

smidig. Smidig att cykla på, smidig för 

att slingra sig igenom trafi ken, smidig 

att ta med sig på axeln när det inte är 

lämpligt att parkera den utan tillsyn.

Fast detta är bara inträdeskraven för en budcykel. Ett cykelbud av klass kräver 
också att cykeln skall vara cool. Rätta detaljer är viktiga så att man slipper 
skämmas inför sina kollegor, och kanske framför allt inför konkurrenternas 
cyklister. Att sitta på senaste sadelstolpen, för vem vill väl ha en stålstolpe 
under ändan, är lika viktigt som att komma i tid med försändelserna i bud-
cyklarnas tuffa tillvaro.
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Vilken cykel är då bäst? Vi har tagit hjälp av en riktig auktoritet på området. 
Erland Schulz har varit cykelbud i 10 år. Snudd på rekord i en bransch där 
cykelbuden i snitt jobbar 3 år. Erland var med från starten då han nästan var 
helt ensam på gatorna, genom de olika cykeltrenderna med Mountainbike, 
Streetracer och nu s.k. fi xies, dvs cyklar ”utan broms”. Han vet vad som gäl-
ler. Både för att komma fram först och komma fram säkert, och samtidigt få 
allas blickar vid fi kapausen.

Vi har tillsammans med Erland och några av hans nordiska kollegor testat 
både det senaste som cykeltillverkarna har att erbjuda: titan, kolfi ber, skiv-
bromsar mm, men också klassikerna, de beprövade och omtyckta. Står de 
fortfarande pall i dagens hysteri av teknik- och materialutveckling? Vi har 
även lagt med några dark horses: traditionell familjecykel, ultimat racercykel, 
ergonomiskt nytänk och en superdesignad stilikon.



72

KONA 
Dr. Dew

7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 8 8 7 7 7 5

NISHIKI 
Hyper Pro

8 7 8 8 7 7 7 6 3 8 7 7 7 6 7 5

SCOTT 
Sub 10

7 7 6 7 6 8 6 8 6 7 6 4 4 6 5 5

TREK 
Urban/Soho 4.0

6 6 5 6 6 5 8 6 5 6 6 5 5 6 5 5

CANNONDALE 
Bad Boy Ultra

8 8 9 9 7 7 8 8 7 8 7 8 9 8 8 6

BIANCHI 
Reparto Corse 

Ciclocross D2

3 5 8 8 6 5 5 4 3 6 6 6 5 6 7 3

CRESCENT 
Sport 368

5 5 6 6 5 5 6 6 4 5 4 5 4 6 4 4

CANNONDALE 
Enforcement 1

3 8 8 8 6 6 7 7 7 7 6 7 8 7 6 8

BIOMEGA 
MN03

6 7 8 7 6 6 9 8 7 7 5 6 9 8 6 7

CANNONDALE
System Six Record 

Team Liquigas Ltd

5 9 9 9 9 8 9 7 4 7 9 9 9 7 9 2

DBS 
City 957

4 3 4 5 4 3 7 5 4 3 2 3 1 4 4 8

SKEPPSHULT 
V

4 4 4 4 4 4 6 6 6 5 2 5 2 4 2 9

Bromsar: Bromsarna skall fungera både våta och 
torra. En bra cykelbroms ska bromsa effektivt 
utan att tvärbromsa. 

Styre – styrstam: Utmattning, hur länge klarar sig 
styre och styrstam när man hela tiden svänger 
förbi fotgängare, bilar och andra hinder.

Ram: Här kan vi verkligen tala om utmattning. Först 
ett frustande bud som hoppar upp och ner, av och 

på cykeln och ramen ideligen. Sedan alla gupp och 
håligheter i vägen. Tunga försändelser.

Gaffel: Enormt viktig. Här skall kraften och 
styrningen gå mellan styre och framhjul. Här sitter 
också dämparna, om det fi nns sådana. 

Vevparti: Måste klara både smuts, växlingar och 
enorma krafter när budet accelererar förbi 
konkurrenternas cyklister. Ett tufft prov. 

Sadel – sadelstolpe: Här måste det hålla, tänk er 
bara att cykla en hel dag utan sadel.

Inspektion: Inspektion av cykeln som helhet för att 
beskriva opraktiska eller farliga delar. Det kan till 
exempel gälla skarpa kanter, utstickande eller vassa 
detaljer eller att det saknas skydd för kedjehjul.

Stöttålighet: Möjligheten att fortsätta uppdraget 
efter lindrig krock med annan cykel.

B
r
o

m
s

a
r

S
t
y
r
e

/s
t
y
r
s

t
a

m

R
a

m

G
a

f
fe

l

V
e

v
p

a
r
t
i

S
a

d
e

l/
s

a
d

e
ls

t
o

lp
e

In
s

p
e

k
t
io

n

S
t
ö

t
t
å

li
g

h
e

t

P
lå

t
m

a
c

k

T
r
a

fi 
k
s

m
id

ig
h

e
t

A
x
e

lb
ä

r
ig

h
e

t

R
a

d
io

s
k

u
g

g
a

G
la

s
s

ig
h

e
t

S
m

u
t
s

a
v
r
in

n
in

g

R
ö

d
lj
u

s
a

c
c

P
a

c
k

t
å

li
g

h
e

t



73

115 850

108 1 600

98 1 100

91 1 100

125 1 900

86 2 000

80 900

109

112 2 500

121 8 900

64 600

71 500

Plåtsmack: Sannolikheten att fortsätta 
dagen efter krock med en bil som inte stan-
nat vid rödljus.

Trafi ksmidighet: Möjligheten komma mellan 
bilar som köar.

Axelbärighet: Enkelhet att ta cykeln över 
axeln när man skall upp till 4e våningen för 
att lämna försändelse (och hissen sönder).

Radioskugga: Ramens störningsbenägenhet 
av radiotrafi ken.

Glassighet: Stilpoäng vid gemensamma 
fi kastället.

Smutsavrinning: Hur mycket smuts som blir 
kvar på ram och nav när man blir nedstänkt 
av buss.

Rödljusacc: Möjligheten att accelerera ifrån 
konkurrenternas miljöovänliga bilar när 
rödljuset slår om.

Packtålighet: Möjligheten att packa fl era och 
stora försändelser utanför packväskorna.

Pris, cirka: Från hemsida.

Namn: Erland Schulz

Kallas för: Den svarte 

riddaren

Yrke: Cykelbud Box

Ålder: I sina bästa år

Familj: Singel

Fritidsintressen: Cykel 

förstås, triathlon, 

digitalfoto

Detta visste du inte om 

Erland: Barnsligt förtjust i 

Science Fiction. Har 

Queen’s gamla klassiker 

Bicycle race, samt 

Kraftwerks Tour de France, 

som ringsignaler i sin mobil. 

Har vilopuls 40 vid fi ka och 

maxpuls 190 i uppförs-

backarna.

Motto: Det fi nns två sätt 

att göra saker på: 

Antingen så gör man det, 

eller så gör man det INTE!

FEM SNABBA

 Racercykel  –  BMX

 Uppförs-  –  Nerförs-
 backe   backe

 Fisk  –  Kött

 Tidiga – Sena
 mornar  kvällar

              Semester
 Cykel – Bil
(Kan ta med cykeln i bilen, 

men inte tvärtom)

Samlat 

betyg Pris Euro

Less is more - En gaffel/ram med den minsta rördiametern. Lika klassisk och trendig som 

en gång platådojor och utsvängda jeans. En jämnbra cykel. Inga topp poäng, men heller 

inga bottennapp. Bra-till-mycket-cykel. Ett relativt lågt pris gör cykeln till en favorit.

Lättviktig - Carbon är coolt, och det fi nns det en del av på denna cykel, bl.a. framgaffel. 

Gör dock att den förmodligen har  en kort livslängd. Annars trevlig att vila ögonen på.

Fula ankungen - Med den överdimensionerade ramen och de små hjulen är detta ingen 

skönhet och efter några års wear’n’tear kommer detta aldrig att bli en svan. Dock är 

detta en av de robustaste cyklarna i testet. 

Wannabe - För den trendriktige som söker en cykel som visuellt signalerar SingleSpeed, 

utan att förstöra fi nskor, kostymbyxor och ekonomi. En cykel med singeldrev bak, växel 

(8-delad) integrerad i navet, frikrans och budgetskivbroms (vajer). 

Stelth - Med färg och ytfi nish i grafi k och matt som ett amerikanskt spionplan, och lika 

aggresiv i geometrin är detta den mest (o)synliga cykeln i testet. Snygg, välbyggd, snabb 

och säker. En äkta kompis när det blir tuffa tag i cykelbuds-djungeln. Lite i dyraste laget.

Klassisk Bianchi - Tyvärr är det dock bara styrlindan som har Bianchis klassiska färg. Bra 

racer med stabil och hållbar ramkonstruktion. Dock inte g jord för det tuffa livet med 

korta rutter i stan. Kanske för miljövänliga intercity-transporter? 

CopyCat - Ett blekt försök att kopiera Cannondals Bad Boy Ultra. En cykel som vunnit 

på lite färg! Varför inte ORANGE!? Gammal trotjänare, med lite betoning på gammal. Har 

inte riktigt hängt med under senare åren. Lite för högt pris för de mediokra betygen. 

Säljs 

bara till 

US Police 

Force

Stop’n’Go. Detta är offi ciell cykel för många amerikanska ”bike patrols” och en cykel som 

kommer få lagens väktare att stoppa övrig trafi k och ge dig ”grön våg”. Dina däck och 

bromsklossar kommer att hålla läääääänge. 

Contemporary art - du hittar cykeln på cykelaffärer likväl som på auktionshus. På den 

här cykeln så kommer alla att vända sig efter dig. Superdesignad dansk cykel i snygg färg. 

Höga poäng överlag, dock dyr. Men vågar du satsa kommer du inte att bli besviken.

Gasdriven ”Piggelin” (med lakritsöverdrag och blåbärstopping). Detta är en cykel som tål 

det mesta utom en krock och STÖLD. En cykel för dom ”stora” killarna, oavsett längd/

vikt, som vill se ut som ett proffs. 

Familjens Favorit - När cykeln skall passa alla vuxna oavsett kön och ålder. Såväl för söndags-

turen, vardagsshoppingen och till festen. Med plats med många försändelser, välg jord, 

och sannolikheten att någon stjäl den är liten. Men som sagt, inte för ett riktigt cykelbud.

Oavsett om målet är att hämta vattenfl askor från följebilen eller om du bara vill ta med 

dig en massa ”bra-å-ha” grejer så är denna cykel med några extra tillbehör som cykelbox 

och -korg ett bra val. Trots det låga priset kommer detta aldrig att bli en budcykel.

TEXT: ULF LESLEY
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… symboliserar natur, växande, miljö, kretslopp och ekologi.

…  har en lugnande effekt. Färgen skapar balans, lugn, 

säkerhet och trygghet. 

…  väcker lust att göra och upptäcka nya saker och anses 

vara källan till kreativitet. 

…  har en vitaliserande effekt och främjar kroppens 

förmåga att återhämta sig.

Grönt...

… står för säkerhet, räddning och utväg, nödutgång.

… är tillåtet, det är grönt, varsågod och kör.

…  är också ungdomlighet och fräschör; på grön kvist, 

att vara ung och grön!

…  representerar enligt färgpsykologin den idealiska 

jämvikten.

… är en av grundfärgerna i RGB-skalan.

… förknippas i Asien med hälsa.

… ses i Japan som färgen för evigt liv.

…  betraktas av judar och araber som kulören för seger.

…  är hoppets färg i Portugal, eftersom det har 

associationer till våren.

…  bars förr på de skotska höglanden som ett 

tecken på ära. 

… är vilsamt även för ögonen.

… uppmuntrar till lek och ysterhet

Enligt ett pressmeddelande från Posten Norge representerar grönt tillväxt, 

ungdomlighet och optimism samtidigt som det skapar ökade miljöförväntningar.
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BOX CYKLAR 

– GRÖNARE KAN DET INTE BLI 

De kunder som bokar Box cykelbud gör en insats 
för miljön varje dag. Visste du att på en sträcka på 
5 km, spar man in 1,6 kg koldioxidutsläpp genom 
att låta budet gå med cykel i stället för med bil? 
Det betyder att ett cykelbud som cyklar i snitt 10 
mil per dag gör en besparing på 32 kg koldioxid-
utsläpp. Och detta är för ett cykelbud, varje dag. 
Box har 120 cykelbud i Norden. 

Ett cykelbud cyklar 10 mil om dagen.
Det blir ca 2800 mil per år, eller sträckan Köpen-
hamn–Narvik 8 gånger t.o.r (189 mil kortaste 
vägen däremellan)

Visste du förresten att popidolen Magnus Uggla 
hade några aktieandelar i MC-budet på den tiden det 
begav sig. ”Allting som ni gör kan jag göra bättre”

INGEN SPIKRAK KARRIÄR

Man kan ju undra hur frågorna ställdes på anställ-
ningsintervjun, ”Vad är det du har mest nytta av 
från ditt tidigare arbete som hjärnkirurg när du 
nu söker jobb som transportledare på Box?”. Men 
faktum är att det inom Box fi nns en hel del intres-
santa och nyttiga kunskaper som medarbetarna 
tagit med sig från tidigare karriärer.

En karriär på Box är inte spikrak, och behöver inte 
vara det heller. Det viktigaste är inte vad man gjort 
tidigare, utan att man delar värderingarna och verk-
ligen brinner för varumärke och kunder. Här är 
några exempel:

Marko Varalahti  Började som cykelbud, sedan 
egen företagare och nu anställd

Melker Pettersson  Läst kärnfysik innan han 
började på Box 

Åsa Mattsson Kom från vår kund IKEA

Ingvild Berg  Började jobba extra på 
ekonomi avdelningen i Oslo och 
sitter nu som Brandmanager

Hasse Björkgren  MC bud, ordermottagning, 
trafi k ledning, säljare, säljchef, 
nu områdesansvarig för bud

Nicholaus Öreby  MC bud, massa andra roller, 
idag landschef i Finland

David Kjerrgren  Chaufför som nu är terminal-
ansvarig i Stockholm

Mareno Thormodsen  Började som ordermottagare, 
nu IT Manager.

Visste du att...
Box är resultatet av mer än 40 förvärv och sammanslagningar runt om i Norden 

Box fi nns representerat i fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
Estland) i mer än 20 regioner. 

Tillsammans löser Box 10 000-tals viktiga uppdrag varje dag. Uppdrag som gör 
det möjligt för tusentals människor och företag att utföra sina arbeten.

Box har mer än 1000 chaufförer och sammanlagt cirka 1500 medarbetare.
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Box är med i Europe’s 500!

Den oberoende organisationen 

”Entrepreneurs for Growth” utser 

årligen Europe’s 500, en lista över de 

snabbast växande medelstora 

företagen i Europa. Syftet är att 

uppmärksamma de entreprenörer som 

bidrar mest till tillväxt i ekonomin och 

som skapar fl est nya arbetstillfällen. 

Box Sverige, med Tobias Åbonde som 

vd, växte fantastiska 83 procent under 

perioden 2003–2006. Företaget blev 

därför en av vinnarna, när Europas 500 

snabbväxare utsågs 2007. Läs mer om 

listan på www.europes500.com
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Pål Anders Ullevålseter sponsored by Box
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MC - B UD E T

19 8 419 8 4


