
Det säger BoxCo’s vd Olle Edvinsson och 
försäljningschef Christopher Cleve. Tillsammans 
startade de båda BoxCo 2004. Företaget opererar på 
industrihistorisk mark, man sitter i Bolinderverkens 
gamla fabrikslokaler från 1909 i Kallhäll i Järfälla, 
2 mil väster om Stockholm. 

BoxCo AB erBjuDer ett av marknadens bredaste 
produktsortiment av elektronikkapslingssystem, ka-
belförskruvningar, kabelgenomföringar, krympslang, 
formgods, skyddsslang, varningsljus och fästmate-
rial. Företaget har sina flesta kunder i Sverige och 
några i Finland där man har en filial. Kunderna finns 
främst i nordisk tillverkningsindustri, maskinindus-
tri, instrumentindustri och byggnation av skåp och 
kablage. 
- Om man ser på kabelförskruvningar till exempel är 
vi en mycket bred partner: vi har de flesta märken på 
marknaden, där våra konkurrenter oftast bara har ett 
märke var. Även på elektronikkapslingar överträffar 
vi oftast våra konkurrenter i sortimentsbredd, säger 

Olle och Christopher. 

eftersom De flestA av BoxCo’s kunder är 
återkommande, blir företaget en part i utvecklings-
arbetet. 
- Mer och mer guidar vi kunderna till rätt produkt 
och tar fram alternativ. Vi analyserar vad kunden 
behöver eller förenklar deras produkter och gör dem 
därmed mer kostnadseffektiva. 
I våras arbetades hemsidan om och fungerar nu 
som en informationskatalog med bland annat 3D 
CAD ritningar på en stor del av sortimentet. Den 
kompletteras med nyhetsbrev och kontaktskapande 
på mässor.
- Det gäller att ständigt förnya sig själv, sin organisa-
tion och de hjälpmedel som våra kunder kan tänkas 
behöva, säger Olle och Christopher.

BoxCo hAr ökAt sin försäljning med i snitt 15-25 
procent per år och där ska man ligga även framöver. 
Under 2009 genererade hemsidan flera nya kunder. 

Företaget har också investerat i ett nytt affärssystem, 
som ska minimera administrationen.
 
- Vårt mål är att bli mer kända på den svenska 
marknaden, inte minst hos företag på konstruktions-
sidan, säger de båda. 
Den långtgående visionen är att BoxCo ska bli nor-
disk industris första val. 
- Vid varje konstruktionstillfälle ska man tänka 
på oss. Samtidigt handlar det för oss i första hand 
inte om att vara störst i volym, utan att vara störst i 
kunskap.

modern leverantör av 
elektromekaniska komponenter 
på klassisk mark.

boxco.jarfalla.nrespons.se

- Tanken att vi på BoxCo, tillsammans med våra kunder inom tillverkningsindustrin, 
är med och skapar något innovativt är en mäktig drivkraft. Det kan ju handla om 
produktutvecklingar som blir kända i hela världen. 
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