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Tillsammans ger vi läsaren den

bästa stunden
på dagen

Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm
Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA
Telefon: 08-402 29 40 Fax: 08-21 44 11
www.tab.se

Den sista

länken

i tidningskedjan
Varje morgon när en färsk dagstidning
hamnar i lådan hos hundratusentals abonnenter, är detta resultatet av en lång produktionskedja. En kedja, där varje länk är
lika oumbärlig. Utan t ex journalister, redigerare och tryckare hade tidningen inte
kunnat produceras. Och utan tidningsdistributörer hade den inte kunnat levereras.
Denna broschyr handlar om den sista länken i tidningskedjan. Tidningsdistributören, som ser till att varje abonnent får en
färsk tidning till kaffet varje morgon – den
bästa stunden på dagen! Möt våra nattliga
hjältar, som i ur och skur ser till att våra
uppdragsgivare uppfyller sitt viktigaste
löfte till sina abonnenter: rätt tidning i rätt
tid på rätt plats! Välkommen till TAB, Tidningstjänst AB. I tidningars tjänst sedan
1969.

Journalisterna
skriver sina artiklar

Upplagorna trycks runt
om i landet

Tidningstjänst ser till
att alla abonnenter får sin
tidning i tid

Tidningsläsarna
tar del av artiklarna

Möt våra

hjältar

i natten

Att vara tidningsdistributör är ett sätt att leva. Man arbetar nattetid och slutar jobbet när de flesta andra vaknar
upp och startar en ny dag – tillsammans med morgontidningen! Tidningsdistributören har ett självständigt arbete. Det passar den som vill ha dagarna fria till annat.
En hobby eller kanske förverkligande av t ex författarambitioner. Och förstås arbetet, ett förträffligt extraknäck för den som vill spara ihop till något speciellt.

I tidningarnas

tjänst, men inte i deras ägo
Vår affärsidé är enkel att förklara och lätt att förstå. Vi distribuerar tidningar för våra
uppdragsgivare. Och det är vi förvisso inte ensamma om. Däremot är vi den enda
oberoende tidningsdistributören i Sverige. Vi ägs inte av någon tidning. Vår ägare är
Posten, med alla fördelar det innebär. Vi har resurserna, erfarenheten och kompetensen att distribuera tidningar till varenda abonnent från Ystad till Haparanda. Och
som sagt, alla är lika viktiga för oss. En affärsidé som fortfarande är lätt att förstå
– men svår att efterlikna.

«

För mig som
nattmänniska är
det toppen att få
jobba när jag är
som piggast

»

Tom Karlsson

Skyddsombud och tidningsdistributör

«

Jag får massor
av motion på morgonen och sedan
har jag dagen fri

«

»

Jan Sandgren
Nattförman och silversmed

Jag rekommenderar alla som
är vakna på nätterna att söka det här
jobbet

»

Sofia Karlsson

«

Konditor och tidningsdistributör

Ett fritt och
självständigt
extraknäck som
är enkelt att
lära sig

»

Motion på betald

arbetstid
Fördelarna med att vara tidningsdistributör är många. Friheten,
självständigheten, rörligheten och möjligheten att ha jobbet som
ett extraknäck är några exempel. Men det är inte alltid sommar
och ljusa ljumma nätter i vårt land, som bekant. Och ofta kommer det till nya abonnenter på nya adresser, som kanske inte är
så lätta att hitta fram till under vintermörka nätter. Därför har
våra tidningsdistributörer tillgång till hjälpmedel enligt senaste
teknologi. Med handdatorer och GPS kan de få hjälp med att hitta
rätt, och kan snabbt komma i kontakt med kontoret. En trygghet som uppskattas. Våra tidningsdistributörer är nöjda med sina

Henrik Sandberg

arbeten och håller en mycket hög distributionskvalitet med få

Tidningsdistributör

reklamationer. Allt enligt våra regelbundna personal- och kvalitetsundersökningar.

Kortaste vägen
mellan tidning och läsare
Att ansvara för den sista länken i tidningskedjan kräver sin tidningsdistri-

Vi ser också ett strukturerat och aktivt miljöarbete med fokus på ständiga för-

butör, i allt som handlar om smidighet, snabbhet och flexibilitet. Avståndet

bättringar, som en naturlig del av vår verksamhet. Vi ska minska miljöpåverkan

mellan tidning och läsare ska vara så kort som möjligt. Och ur ett miljö-

på transporter, ta hand om och minska våra avfallsmängder och påverka kun-

perspektiv är det förstås också viktigt att korta avstånden och sträva efter

der och leverantörer att arbeta i samma riktning.

minsta möjliga utsläppsmängder. Genom att vara ett bolag inom Posten har
vi de rätta resurserna och kan leva upp till våra egna högt ställda krav. Vår

Kort sagt, våra hjältar i natten är även stolta miljöhjältar. Det är därför vi på TAB

toppmoderna fordonspark består bl a av miljöbilar, elmopeder och elcyklar.

har fått miljöcertifikatet ISO 14001 av det granskande företaget Intertek.

»

Utan TAB stoppar

pressarna
”Vi skapar innehållet, men distributionen sköter TAB. Den är minst lika
viktig för våra kunder, läsarna. Den kvalitet och det arbete som krävs, det
sköter TAB otroligt bra. Det är fantastiskt med alla dessa tidningsdistributörer, som i ur och skur tar sig fram för att leverera tidningen i tid till våra
abonnenter och tidningsåterförsäljare. Detta är ju också en förutsättning
för att vi ska hålla våra löften till våra kunder och leverera prenumererade
upplagor.”
Karin Jonsell
Prenumerationschef NWT

TAB har

koll på tid

och pengar

”Vi har sedan länge ett väl fungerande samarbete med TAB. Med tanke
på hur vårt distributionsområde ser ut, med abonnenter spridda över
stora ytor och långa avstånd mellan orterna, levererar TAB med en
mycket hög kvalitet och maximal kostnadseffektivitet. Vi uppskattar
också att vårt samarbete är nära, i betydelsen att de lokalt ansvariga
på TAB har full koll över våra regionala förutsättningar.”
Anders Westermark
VD, Norra Västerbotten Tidnings AB

«

