
Gunvor Munck: ”Lita på magkänslan, den är 
viktig och har alltid rätt” 
Gunvor Munck växte successivt in i pappa Börje Johanssons åkeri. Idag är hon vd för 
Smålands Logistik som är en del av familjeföretaget Börjes koncernen med drygt 550 
anställde och 250 bilar. För två år sedan tilldelades hon kungliga näringslivsmedaljen i 
guld. 
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Gunvor Munck är vd på familjeföretaget Smålands Logistik som ingår i Börjes 
Koncernen med 550 anställda.Foto: Johanna Eriksson 

Vad skulle du säga till ditt yngre jag? 

– Det är en svår fråga för det är mycket man inte styr över själv, men kanske borde jag 
ha lärt mig mer språk, det hade varit bra att kunna. Att våga och chansa, det har jag 
gjort och allt har kanske inte blivit bra, men då får man rätta till det. Ta tillfällen i 
flykten. Man får inget gratis utan måste vara beredd på att jobba hårt. Lita på 
magkänslan, den är viktig och har alltid rätt. 

Hur ser din yrkeskarriär ut? 



– Jag började jobba direkt efter skolan, när jag var 20, men jag hade redan jobbat på 
kontoret hos pappa på somrarna, fast 1969 började jag där på allvar. Pappa skolade in 
mig, det blev självklart på något sätt. Jag fick successivt ta mer och mer ansvar och 
fick hänga med i utvecklingen. Jag fick mycket ansvar tidigt, men det var bara att 
jobba på och lära sig. Jag fick gå lite utbildningar och var tvungen att få behörighet för 
att kunna driva ett åkeri och jag utvecklades med tiden. 1988 gick pappa bort och jag 
tog över. Efter några år kom min bror Roland som är fem år yngre än jag in i åkeriet. 
Vi har gjort flera förvärv under årens lopp. 1996 delade jag och min bror på åkeriet 
och han tog över speditionsdelen och jag åkeridelen. 

 
Gunvor Munck har fyllt 70 år men jobbar på för fullt. När hon är ledig ägnar hon sig åt 
hästuppfödning hemma på gården Granås där hon även driver ett bed andra breakfast, 
eller bed and box som hon själv kallar det.Foto: Johanna Eriksson 

Hade du tagit samma karriär idag? 

– Jag hoppade in på ett ledigt kontorsjobb hos pappa, när en kvinna skulle vara 
föräldraledig, men blev kvar och det var en väldigt bra utbildning, anpassad till 
verksamheten som var då och jag hade nog valt samma idag. Skulle jag valt något 
annat skulle jag nog blivit bonde, men jag har alltid trivts bra inom åkeribranschen och 
haft en spännande resa. Jag tycker det har varit en fördel att vara kvinna i näringslivet. 
Branschen har varit mansdominerad även om det börjar komma in fler kvinnor. Jag 



har fått fler utmärkelser under åren; 2017 fick jag Kungliga Patriotiska Sällskapets 
näringslivsmedalj i guld som jag är mycket stolt över. Jag har fyllt 70 år, men jag 
jobbar på och jag har mina barn med i företaget och det är jätteroligt. 

Vad hade du för yrkesdrömmar som ung? 

– Jag jobbade på sjukhus ett slag, på röntgen. Jag var sekreterare men när jag skulle 
läsa om alla sjukdomar fick jag ont överallt, så jag kunde inte vara där, ha, ha. 

Vad gick du för utbildning? 

– Jag gick handelsskola som det hette på den tiden. Jag minns att jag fick lära mig 
räknesnurra, det var innan räknemaskinen kom. Senare kom ju datorerna och i början 
fick man bidrag om man skaffade persondator privat och då funderade jag på hur jag 
skulle få så många som möjligt på åkeriet att skaffa dator och kom på att om jag 
började skriva fredagsmejl måste ju alla ha dator för att läsa. Fredagsmejl skriver jag 
fortfarande till våra anställda eftersom vi har personal över hela Sverige, från Borlänge 
till södra Sverige. 

Skulle du prioritera likadant mellan jobb och privatliv om du var 25 år idag? 

– Jag byggde mitt hus bredvid mina föräldrars så jag hade alltid barnvakt och 
dessutom hade jag barnflicka och har aldrig haft så bra service som då. Hon fixade 
allting så det var jättebra. Jag hade det verkligen kanonbra och kände aldrig någon 
press. Jag kan inte komma ihåg att jag kände mig stressad, som jag märker att många 
unga är idag. 

Hur var du som 25-åring? 

Annons 

– Då hade jag precis flyttat in i hus i Idehult och vår dotter Lotta var bara två år. Jag 
hade två hundar och var väldigt intresserad av brukshundsklubben. Jag var ute mycket 
och dansade och hade många kompisar. 



 



Ett år efter att Gunvor Munck efterträdde pappa Börje Johansson var hon på 
förstasidan på Barometern. Bilden togs av fotografen Lars Johansson.Foto: Mats 
Holmertz 
Fakta 

Gunvor Munck 

Ålder: 70 år 

Bor: På gården Granås utanför Nybro. 

Familj: Sambon Anders, vuxna barnen Lotta, Niklas och Johan samt barnbarnen 
Viktor och Alexander och Hanny, Emmy och Alice. 

Gör: Vd på Smålands Logistik AB som ingår i Börjes koncernen (i koncernen ingår 
även Börjes Transport AB, Börjes Packhus AB, Duvemåla Åkeri AB, AHL 
Johanssons Åkeri AB, Blekinge Logistik AB och Sune Carlssons Åkeri AB). 

Intressen: Djur i allmänhet och hästar i synnerhet. Föder upp hopphästar. Har sju 
hästar, hundar och höns. Driver dessutom Bed and Box på Granås gård. 
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