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InterEast firar 25 år! 
InterEast fyller 25 år och firar bland annat med att bjuda in samtliga medarbetare från både 

Rumänien och Turkiet till en stor jubileumsfest i Göteborg.  
– Det är väldigt kul att fira tillsammans. Vi har kommit långt sedan starten och nu är målet att bli 

Sveriges största familjeägda speditör, säger Peder Törnqvist, grundare och vd för InterEast. 

Karin och Peder Törnqvist grundade 

InterEast i en källare i Ekebäck 1992. 

Sedan dess har det hänt mycket med 

transportföretaget. Två utländska 

kontor, börsnoterade kunder och 

utnämningar till Gasellföretag de 

senaste två åren är några av 

milstolparna. 

–  Företagets grundläggande affärsidé 

och värderingar är desamma som när vi 

startade – att sträva efter att ha 

långvariga samarbeten med fokus på 

förtroende, kompetens och 

informationsprecision. Det är våra 

ständiga ledstjärnor oavsett kund och uppdrag. 

Under åren har InterEast arbetat med företag i olika storlekar och branscher, ett samarbete med 

H&M inleddes redan första året. 

– Att arbeta med stora internationella företag ger värdefulla erfarenheter och kan utveckla nya 

arbetssätt. I början av 2000-talet hade en sådan kund som krav att vi skulle ha en leveransprecision 

på 97 procent. Efter det började vi arbeta med liknande målbilder mot alla kunder och de senaste 

åren har vi haft en genomsnittlig leveransprecision på just 97 procent. 

Lösningsorientering på hög nivå 

Under 1990-talet blev Rumänien en av InterEasts största destinationer. På grund av svårigheter med 

att hitta samarbetspartners på plats öppnades istället ett eget lokalkontor 1998. 

– Det var ett stort steg för företaget som verkligen lönade sig. Idag har vi tretton medarbetare i 

Rumänien och expertis som gynnar alla våra kunder. Det inspirerade oss också att öppna kontor i 

Turkiet för två år sedan. 

Peder Törnqvist har arbetat med transport och logistik under hela sin yrkeskarriär. Han vet att det 

alltid finns minst en lösning till ett problem. 

Peder, Karin och Oscar Törnqvist firar InterEasts 25-årsjubileum 
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– Jag minns särskilt en episod när vi hade levererat en pall till en avlastningsterminal i Oslo. Godset 

skulle vidare till kunden men när jag ringde terminalen kunde de inte hitta pallen någonstans. Det 

slutade med att jag hoppade in i min bil och körde dit för att leta igenom terminalen själv, och visst 

stod den där i ett hörn. På olika plan finns det alltid något som man kan göra. 

Generationsskifte i sikte 

Karin och Peder Törnqvist har stått vid InterEasts roder under hela resan och fick för sex år sedan 

sällskap av sonen Oscar Törnqvist. Han kom då från DHL i Hong Kong och tog med sig nya idéer och 

massor av energi till företaget. 

– Han har värdefull erfarenhet av att arbeta i ett världsomspännande speditionsföretag och även av 

sjö- och flygtrafik vilket vi tidigare inte kunnat erbjuda men som idag är nya växande affärsområden 

hos oss.  

Oscar Törnqvist arbetar idag som vice vd i InterEast och planen är att han inom en snar framtid ska ta 

över Peders roll som vd. 

– Vi har ett tydligt koncept som fungerar och det kommer vi fortsätta arbeta efter, säger Oscar 

Törnqvist, vice vd för InterEast. 
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