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Extern Q&A i samband med Maersks avsikt att gå mot ett unikt och 

enhetligt varumärke genom att inkludera KGH 

Ett unikt och enhetligt Maersk-varumärke  

 

Vad menas med att ”Maersk går mot ett enhetligt och unikt varumärke”?  

Vi har tillkännagivit vår avsikt att gå mot ett unikt och enhetligt Maersk-varumärke. Det här 

tillkännagivandet har gjorts eftersom vi vill ta det bästa från våra framgångsrika och 

kompletterande organisationer och utnyttja vår kombinerade erfarenhet och kapacitet. Vårt mål är 

att erbjuda dig ett mervärde genom djupare integration och en enklare, mer fokuserad, 

självständig och efterlevnadsorienterad organisation.  

En viktig komponent för att gå mot ett unikt och enhetligt Maersk-varumärke är integreringen av 

KGH i Maersk, tillsammans med andra medlemmar i Maersk-familjen. Du kommer fortfarande att 

få KGH:s berömda service men nu under varumärket Maersk. Detta är vår avsikt. Tänk dock på att 

alla åtgärder föregås av en djupgående granskning innan vi kan dra slutsatser om varumärkets 

framtid i olika geografiska områden.  

 

Varför integreras varumärket KGH i Maersk?  

Under de senaste åren har vi lyft fram hur viktigt det är med motståndskraft och flexibilitet för 

våra kunder. Vi inser att vår nuvarande varumärkesstruktur inte återspeglar hur våra kunder har 

strukturerat sina leveranskedjor. Vi vet att dina leveranskedjor inte följer samma uppdelning som 

vår interna och vi anser att vår organisation bör återspegla detta i form av fler alternativ och större 

flexibilitet.  

Därför har vi tillkännagivit att vi snart blir ett unikt och enhetligt Maersk-varumärke. Vi är 

övertygade om att vi genom att använda KGH:s specialkompetens inom tullhantering tillsammans 

med Maersks stora utbud av produkter och tjänster på bästa sätt kan möta och underlätta våra 

kunders behov inom leveranskedjan. Eftersom vi har haft ett starkt partnerskap som har erbjudit 

våra kunder mer flexibilitet och motståndskraft i deras logistiknätverk, är integreringen av dessa 

två varumärken ett logiskt nästa steg.   

Samtidigt kan du vara säker på att Maersk kommer att fortsätta följa och respektera alla avtal och 

överenskommelser som finns på plats, inklusive konfidentialitet, så att dina uppgifter förblir säkra 

och trygga. 

KGH integrerades med Maersk 2020, och det var en lyckad upplevelse för både kunder och 

medarbetare. Genom denna integration kunde vi erbjuda våra kunder större flexibilitet och enklare 

tullhantering i hela Europa. Vi går nu in i nästa fas av integrationen och går mot full integration i 

ett varumärke som ett viktigt steg i vår resa mot att bli en integrerad logistikpartner där vi kan 

erbjuda våra kunder övergripande logistiklösningar enkelt och smidigt genom hela leveranskedjan.  
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Vid denna tidpunkt i integrationen kommer den aktuella ändringen endast att påverka den visuella 

identiteten. Den juridiska strukturen kommer att vara densamma som nu. När ändringar av detta 

sker kommer vi att se till att du informeras inom rimlig tid.  

 

Vad betyder integration? Vad kan jag förvänta mig av den här förändringen?  

Vi anser att ett enhetligt varumärke gör det möjligt för oss att skapa ökat värde för dig genom en 

djupare integration och en enklare, mer fokuserad och stärkt organisation.  

Genom denna integration får du det bästa från vår framgångsrika, integrerade organisation. Vårt 

mål är att dra nytta av vår kombinerade erfarenhet och kapacitet och erbjuda dig de bästa 

logistiklösningarna samtidigt som vi respekterar alla juridiska, skattemässiga och kontraktsmässiga 

sekretesskrav.  

 

Om du använder flera fartyg för att uppfylla behoven i leveranskedjan är vi stolta över att kunna 

bekräfta att Maersk har varit närvarande i hela transport- och logistikleveranskedjan i årtionden 

och att vi har en dokumenterad historik av dataåtkomsthantering för att säkerställa att vi 

efterlever alla lagar och tredjepartsdata från att vara tillgängliga för andra delar av Maersk-

organisationen som konkurrerar med dessa tredje parter. Våra kunders, leverantörers och partners 

förtroende är extremt viktigt för oss och våra dataetiska regler sträcker sig längre än vad som 

krävs enligt lag, för att förtjäna och skydda ditt förtroende samtidigt som vi tillhandahåller 

förstklassiga transport- och logistiklösningar.  

 

Hur kommer ett enda, enhetligt varumärke att gynna mitt företag och mig själv? 

När vi ger oss ut på en resa mot att bli en integrerad och heltäckande partner i leveranskedjan är 

målet att erbjuda enkelhet, flexibilitet och smidighet i våra kunders leveranskedjor. Vi tror att ett 

enda, enhetligt varumärke kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda dig det allra bästa av 

våra företag. Vi tror att ett enda enhetligt varumärke gör det möjligt för oss att utnyttja vår 

kombinerade erfarenhet och kapacitet och leverera bästa möjliga service. Vi vill skapa ett ökat 

värde för våra kunder genom djupare integration och en enklare, mer fokuserad och stärkt 

organisation. Vi ser ett stort mervärde i att kunna erbjuda våra kunder en smidigare upplevelse 

med en integration av många erbjudanden, under ett och samma varumärke.  

När vi har gått över till ett enhetligt Maersk-varumärke kommer du att erbjudas det bästa från 

våra framgångsrika, kompletterande organisationer. Vårt mål är att utnyttja vår kombinerade 

erfarenhet och kapacitet och erbjuda dig de bästa logistiklösningarna. De företagsvärderingar som 

är en del av Maersks DNA finns för att bygga och skydda det förtroende du som kund kan ha för 

oss. Självklart kommer vi alltid att leverera vårt löfte till dig i enlighet med alla lagar. 

Maersks värderingar och syfte gäller idag, mer än någonsin tidigare och särskilt när det gäller 

Upright dataåtkomst och användning. Samtidigt som vi nu är ett företag med ökad närvaro i hela 

transport- och logistikleveranskedjan måste vi komma ihåg att en del av Maersk kan vara i ett 

kund- eller leverantörsförhållande med en tredje part och att en annan del av Maersk kan 

konkurrera med samma tredje part. Vi säkerställer alltid att tredjepartsdata som Maersk erhåller 

från en kund- eller leverantörsrelation inte överförs till en annan del av Maersk som konkurrerar 

mot den tredje parten. 
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När genomförs den här varumärkesintegrationen?  

Förändringen av den visuella identiteten och varumärkesintegrationen kommer att vara slutförd i 

slutet av andra kvartalet 2023. Tänk dock på att integrationen i vissa regioner följer en egen 

tidslinje för övergången till en enhetlig visuell Maersk-identitet. Vi håller dig uppdaterad om 

ändringar i tidslinjen.  

 

Får jag information om de här förändringarna innan de sker? 

Ja, vi informera dig om ändringar i god tid och på ett öppet sätt. Du får den här informationen av 

din KGH-representant. 

 

Hur påverkar detta mitt konto (kontoansvarig, prissättning, betalningsvillkor) och kommer 

priset eller villkoren att ändras? 

Vi håller just nu på att planera hur vår organisation ska se ut i framtiden. Nuvarande kontoteam 

och villkor (kontrakt, betalningsvillkor och liknande) kommer att förbli samma under hela 

övergången och inga förändringar förväntas på kundkonton vad gäller hur och vem du interagerar 

med. Om det skulle ske förändringar kommer vi att se till att hålla kontakten med dig inom rimlig 

tid.  

Genom att skapa ett enda, enhetligt varumärke är vårt mål att inte höja priserna.  

 

Kommer detta att påverka hanteringen av leverantörer som inte är en del av Maersk?  

Maersk har varit aktiva på olika nivåer i transport- och logistikleveranskedjan i årtionden. Vi är 

medvetna om att detta kan leda till fall där en del av Maersk är i en kund- eller leverantörsrelation 

med en tredje part, och en annan del av Maersk kan konkurrera direkt med samma tredje part. 

Damco levererade till exempel Maersks Supply Chain Management- och 4PL-lösningar och 

hanterade flera transport- och logistikleverantörer som utsetts för att tillgodose en gemensam 

kunds behov. Men vi har under årens lopp haft dokumenterad erfarenhet av att skydda 

konfidentiella uppgifter från tredje part från att vara tillgängliga för andra delar av Maersk-

organisationen som konkurrerar med dessa tredje parter. Vi är, och kommer alltid att vara, 

engagerade i att bedriva vår verksamhet i enlighet med alla lagar. 

 

Maersk har skapat och implementerat specifika regler kring dataåtkomst och ett omfattande 

ramverk för efterlevnad och kontroll som ligger över marknadsstandarden och överträffar de 

rättsliga krav som ställs av olika lagar som de finns idag. Anledningen till detta är att det är viktigt 

för oss att upprätthålla våra partners och intressenters förtroende. Vi lever dagligen efter våra 

företagsvärderingar för att säkerställa att vi tryggt kan bygga upp och upprätthålla förtroendet 

hos våra kunder, leverantörer, partners och andra intressenter. 
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Kommer detta att påverka priserna?  

Omprofileringen kommer inte att påverka kundpriserna.  

 

Måste jag ändra mitt sätt att boka?  

Nej, du kan fortsätta att boka på samma sätt som du alltid har gjort.   

 

 

Vad händer med mina kontrakt nu när KGH integreras i Maersk? Behöver vi säga upp dem eller 

ändra något?  

Nej, vi ser till att dina avtal överförs smidigt om det skulle visa sig att en sådan överföring skulle 

behövas. I de sällsynta fall där detta inte är möjligt kommer vi att göra vårt yttersta för att göra 

processen så enkel och smidig som möjligt. 

Det påverkar inte heller några juridiska enheter. KGH:s juridiska enheter förblir oförändrade och 

kund- och leverantörsavtal påverkas inte. Vi informerar dig om eventuella ändringar av detta inom 

rimlig tid.  

 

Hur säkerställer ni att mina uppgifter inte delas med konkurrenter?  

Under årtionden har Maersk varit närvarande på många olika nivåer i transport- och 

logistikleveranskedjan och vi har en dokumenterad meritlista när det gäller att skydda känsliga 

data från tredje part från att vara tillgängliga för andra delar av Maersk-organisationen som 

konkurrerar med dem. Vi är och kommer alltid att vara engagerade i att bedriva vår verksamhet i 

enlighet med alla lagar och vi kommer att hantera dina uppgifter med den respekt och omsorg som 

krävs.    

Maersks dataetiska regler, som är tillämpliga för alla Maersks medarbetare, är utformade för att 

säkerställa att vi fortsätter att på lämpligt sätt hantera konfidentiell, känslig och 

konkurrensmässigt strategisk information (CSI) om våra kunder, inklusive deras leverantörer och 

partners. Dessa regler är särskilt utformade för att förhindra direkt, indirekt och oavsiktlig åtkomst 

till tredjeparts-CSI och säkerställa att deras data hanteras, lagras och kontrolleras korrekt inom 

Maersk för att skydda ditt förtroende.  

För att säkerställa datasäkerheten arbetar vi med två olika datasystem. Detta visas genom den e-

postdomän som används: @maersk fungerar endast med Maersk-produkter medan 

@lns.maersk.com arbetar med tredjepartsprodukter och information.  

 

Försöker Maersk minska kostnaderna genom att gå mot ett unikt och enhetligt Maersk-

varumärke? 

Nej, det här är inte ett sätt för oss att sänka kostnaderna.  

 

Produkter och tjänster 

Kommer produkt- och tjänsteutbudet att förändras? 

Som kund kommer du även fortsättningsvis att ha tillgång till KGH:s tullportfölj och våra övriga 

tjänster.  
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Vi tror att ett enda, enhetligt varumärke kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda dig det 

allra bästa av våra företag. Det kommer också att göra det möjligt för oss att utnyttja deras 

kombinerade erfarenhet och kapacitet och leverera bästa möjliga service, samtidigt som vi 

respekterar alla juridiska, skattemässiga och 

kontraktsmässiga sekretesskrav. 

 

Vissa av våra produkter och serviceerbjudanden kan komma att ändras, men målet är att 

säkerställa att de produkter och tjänster vi erbjuder kunderna är ännu bättre än tidigare och att 

alla deras behov fortsätter att uppfyllas.  

Om du vill veta mer om Maersks utökade produktutbud är du välkommen att höra av dig till dina 

nuvarande kontakter.  

Med detta sagt kommer vi naturligtvis att fortsätta erbjuda tullhanteringstjänster som en 

fristående produkt för befintliga och nya kunder.  

 

Kommer detta att påverka kostnaden för tjänsterna?   

Genom att vi blir ett enda, enhetligt varumärke är vårt mål att inte höja priserna.   

När vi tillsammans med Maersk ger oss ut på en gemensam resa mot att bli en integrerad och 

heltäckande logistikpartner är målet att erbjuda enkelhet, flexibilitet och smidighet i dina 

leveranskedjor. Vi tror att ett enda, enhetligt varumärke kommer att göra det möjligt för oss att 

erbjuda dig det allra bästa av våra företag.  

 

Vart vänder jag mig när jag vill boka service eller hitta information om en produkt?  

För närvarande kan du fortsätta att boka och få tillgång till information om KGH:s tjänster och 

produkter på samma sätt som tidigare. Du är välkommen att kontakta kundservice eller säljare om 

du har ytterligare frågor om produkter.  

 

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp eller har frågor om en produkt eller tjänst?   

Övergången till ett enhetligt Maersk-erbjudande kommer att fasas in för att minimera påverkan på 

våra kunder. Vårt mål är att våra kunder ska kunna fortsätta arbeta med samma 

team/representanter. Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta din 

vanliga kundtjänst eller säljare.  

 

Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp eller har frågor om en produkt eller tjänst?  

Om du behöver hjälp eller har frågor är du välkommen att kontakta din vanliga kundtjänst eller 

säljare. 

 

Kommer detta att påverka kundfaktureringen?  

Det nya och gemensamma varumärket påverkar inte kundfaktureringen.  

Det påverkar inte heller några juridiska enheter. KGH:s juridiska enheter förblir oförändrade och 

kund- och leverantörsavtal påverkas inte. Vi informerar dig om eventuella ändringar av detta inom 

rimlig tid.  
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Hur får jag uppdateringar om vad som händer med övergången?  

Vi kommer att kommunicera all relevant information 

inom rimlig tid.  

 

 

Kommer mina uppgifter automatiskt att delas med Maersk/andra delar av organisationen? 

Nej, vi fortsätter att respektera och följa alla juridiska och skattemässiga krav och 

kontraktssekretess så att kunderna kan vara säkra på att deras information fortsätter att vara 

säker och trygg. De företagsvärderingar som är en del av Maersks DNA finns för att bygga och 

skydda det förtroende du som kund kan ha för oss. Självklart kommer vi alltid att leverera vårt 

löfte till dig i enlighet med alla lagar. 

 

Hur kommer ni att hantera mina uppgifter inom ett enda, enhetligt Maersk-varumärke? 

Under årtionden har Maersk varit närvarande på många olika nivåer i transport- och 

logistikleveranskedjan och vi har en dokumenterad meritlista när det gäller att skydda känsliga 

data från tredje part från att vara tillgängliga för andra delar av Maersk-organisationen. Vi är och 

kommer alltid att vara engagerade i att bedriva vår verksamhet i enlighet med alla lagar och vi 

kommer att hantera kund- och leverantörsdata med den respekt och omsorg som krävs.   

 

Om din leveranskedja använder tjänster från andra än Maersk Ocean-företag och där du har anlitat 

KGH för att hantera förtullning åt dig bör du ha i åtanke att dessa KGH-/Maersk-medarbetare 

kontaktar dig från @lns.maersk.com. Anledningen till detta är att säkerställa att du och de 

transportörer från andra tillverkare än Maersk Ocean som du använder lätt kan identifiera att de 

har att göra med rätt person inom organisationen. Maersks dataetiska regler, som är tillämpliga för 

alla Maersk-medarbetare, är utformade för att säkerställa att vi fortsätter att på lämpligt sätt 

hantera konfidentiell, känslig och konkurrensmässigt strategisk information (CSI) om våra kunder, 

inklusive deras leverantörer och partners. Dessa regler är särskilt utformade för att förhindra 

direkt, indirekt och oavsiktlig åtkomst till tredjeparts-CSI och säkerställa att deras data hanteras, 

lagras och kontrolleras korrekt inom Maersk för att skydda ditt förtroende.  

 

Kommer kontaktuppgifter och e-postadresser att ändras?  

Så småningom kommer kontaktuppgifter och e-postadresser för varumärken som blir Maersk att 

ändras.  

Övergången kommer dock att ske stegvis och du kommer att meddelas om eventuella ändringar i 

förväg. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan på våra kunder och se till så att övergången så 

smidig som möjligt.  Tills vidare kan du använda dina kontaktuppgifter och e-postadresser precis 

som tidigare.  
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Jag har fortfarande frågor om hur denna förändring kan och/eller kommer att påverka min 

verksamhet. Vem kan jag kontakta?  

Om du har ytterligare frågor, kontakta din KGH-representant för mer information. Vi finns här för 

dig om du behöver hjälp.   


