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Grundarna tar tillbaka Bahnhof 
 
Det har gått två år sedan Bahnhofs grundare Jon Karlung och 
Andreas Norman lämnade det dagliga arbetet med bolaget. 
Sedan dess har tillväxten bromsat in och lönsamheten minskat. 
Nu får det räcka. Från och med i dag återgår Karlung till posten 
som VD, och Norman till posten som affärsutvecklare. 
 
Bahnhof var under många år ett lokomotiv i den svenska 
internetbranschen. Tillväxten var inte bara konstant hög, fram till och med 
fjärde kvartalet 2011 hade den ökat år från år. Bolaget hade då gått med 
vinst varje år sedan starten drygt tio åt tidigare. Under det första kvartalet i 
år tappade Bahnhof cirka 100 MSEK i börsvärde, som en direkt följd av det 
sviktande resultatet. 
 
Anledningarna till nedgången är flera, men handlar bland annat om höga 
tjänsteutvecklingskostnader på privatmarknaden och bristande 
kostnadskontroll inom flera affärsområden. 
 
– Därför tar vi som grundade bolaget över rodret igen, och sätter tydlig 
kurs mot Bahnhofs kärnområden, säger Jon Karlung, tidigare 
styrelseordförande i Bahnhof. 
 
Tre sådana kärnområden ligger i fokus: Bahnhof ska bli den ledande 
nordiska leverantören av datacentertjänster, Bahnhof ska tillhandahålla 
spetsteknik på nätsidan och Bahnhof ska ha den mest kompetenta 
kundtjänsten gentemot både privat- och företagskunder. 
 
– Men det handlar lika mycket om bolagets självbild och inställning till 
verksamheten. Vi måste vara dynamiska och flexibla, både i prissättning 
och i tjänsteutbud. Vi ska lyssna på våra kunder, inte uttryckt som en 
klyscha utan som en målsättning som ska genomsyra allt vi gör. Men mest 
viktigt ska vi tillbaka till entreprenörsskapet, där vi snabbt kan anpassa oss 
och där vi hungrigt slåss om varje kund, varje möjlighet och varje utmaning. 
Vi ska ut och prata med våra kunder, vi ska vara snabba och 
anpassningsbara och kunna agera med kort varsel. Det är det nya 
Bahnhof, säger Jon Karlung. 
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Det innebär också ett tydligt fokus på en för Bahnhof brännande fråga: 
Integriteten för företagets privatkunder. 
 
– Bahnhof ska alltid värna om den personliga integriteten. Vi var först i 
Norden med en integritetspolicy som sträcker sig så långt det bara är 
möjligt i förhållande till svensk lagstiftning. Som operatör och 
tjänsteleverantör ska vi över huvudtaget inte lägga oss i vad våra kunder 
gör på nätet, och vi lämnar aldrig ut några kunduppgifter utan en officiell 
begäran från polis eller åklagare. Det här är extra viktigt i ljuset av Ipred-
lagen, säger Jon Karlung. 
 
I samband med förändringen i bolagets ledning lämnar Klas Westholm sin 
tjänst. Jon Karlung, nu alltså vd i bolaget, lämnar samtidigt över 
ordförandeskapet i styrelsen till Andreas Norman, som parallellt kommer 
att arbeta med affärsutveckling på operativ nivå. 
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Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i 
Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta 
Delgada och Kiev.  
 
Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet 
Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är 
en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. 
Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof 
riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden 
– ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande. 
 
Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i 
Amsterdam, Frankfurt, London och Paris. 
 
Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget. 


