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For seks år siden hadde Berta (45) aldri trodd hun skulle
sitte her

 Av Trude Håland
21. juli 2019, kl. 17:14

Da Berta Lende Røed og hennes andre ektemann var fanget i en
travel småbarnsperiode, endret 170 spørsmål i en konvolutt på
mange måter livet deres.

EVENTYR PÅ BOKS: Utviklingen av kommunikasjonsverktøyet «Fuelbox› har blitt en suksess for Berta Lende Røed

og selskapet Fuelit. Foto: Trude Håland
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Spørsmålene, som dreide seg om parrelasjoner, endte i en elegant, hvit boks. Siden den spede starten i

2013 har spørsmålene blitt hundredoblet og vel så det, og skreddersydd til ulike relasjoner og arenaer.

Det er utviklet samtalebokser for å styrke alt fra kjærligheten i et parforhold, læringsmiljøet i

klasserommet, til relasjoner prestasjoner på arbeidsplassen Spørsmålene som skal pirre nysgjerrighet

og vekke til live den gode samtalen, har nådd langt utenfor landegrensene, helt til Dubai og Midtøsten.

Det hele har gått unna i et forrykende tempo. Det er nemlig ikke så mange år siden en nybakt



firebarnsmor snakket dedikert i noen tilmålte minutter med Vår Staude og God morgen, Norges seere.

Lite ante Lende Røed om hva hun hadde i vente og at den økonomiske pilen skulle skyte fart i riktig

retning.

- Det var 5. november 2013, og nettsiden vår var så vidt oppe og fungerte. Etter det innslaget strømmet

det inn med bestillinger og hele familien ble satt i sving for å pakke og sende ut bokser til mottakere

over hele landet. Det er gode minner, smiler kommunikasjons-gründeren.

Mye jobb
Som gründere flest, er det ikke penger som er drivkraften, men evnen til å skape noe.

– Jeg er veldig glad for å ha lykkes og at valgene jeg og selskapet har tatt, har vist seg å være riktige. De

er basert på magefølelse og ut fra hjertet. Samtidig jobber jeg mye og har god drive i meg. Folk vil alltid

være opptatt av relasjoner og kommunikasjon, men jeg hadde jo aldri sett for meg denne utviklingen,

sier hun og fortsetter.

– Jeg elsker tanken på at konseptet spres. Det at mange opplever en ordentlig god samtale kanskje for

aller første gang og bidra til at mange kan gi og få tilbakemeldinger fra en partner eller en kollega, eller

at barn og unge opplever tilhørighet med klassekameratene - det er veldig tilfredsstillende. Vi har

truffet noe grunnleggende menneskelig, og det er faktisk det kuleste med denne gründerreisen, sier

Lende Røed.

FUELBOX



Historikk: 170 spørsmål som skal stimulere til den gode samtalen, samlet i en boks, kalt

parutgaven, som var starten til Fuelbox-selskapet i 2013.

Gründer: Berta Lende Røed (45) fra Bryne.

Partnere: Tonje Flack og Anne-Sophie Gjems.

Lønnsomhet: Oppstart i 2013, omsetning har økt fra 1,1 millioner til 8,2 millioner kroner i

2018.

I dag: Det er i dag totalt 14 bokser, og flere er under planlegging. I tillegg skreddersyr Fuelbox

kommunikasjonsbokser til næringslivet, offentlige etater og skoleverket.

Ansatte: 4,5 årsverk.

TV2-innslaget den gang fikk uansett fart på salget, og etter to måneders drift i 2013, var omsetningen

1,1 millioner kroner med drøyt 300 000 kroner i overskudd. Det har vokst seg langt større. Større enn

Lende Røed hadde sett for seg. At selskapet hennes skulle skalere så enormt, var ikke i Bryne-kvinnens

villeste fantasi. Det som egentlig startet med at hun ville skrive bok etter et samlivsbrudd noen år i

forveien, for å dele sin erfaring og kanskje hjelpe andre i samme situasjon.

– Intensjonen var å vekke folk til å ta vare på de de har. Jeg ville gjøre noe for par og parrelasjonen. Det

var det som var mitt utgangspunkt den gangen, sier hun ærlig.

Ingen bok
Det ble aldri noe av den planlagte bokdrømmen, men endte i stedet med et kommunikasjons-eventyr

som langt fra er ferdigskrevet.

For noen år siden gikk flyttelasset noen få hundre meter, fra et romslig rekkehus der alt begynte, til et

funkisbygg med takterrasse og som er tilpasset familiens barn fra sju til 18 år.

45-åringen sitter i en lysebrun skinnsofa i en stilig funkisbolig på Bryne. Eldstesønnen Elias (18) kommer

ned trappa fra andre etasje, og de to yngste barna sitter ved spisebordet. Den fjerde av husets seks

beboere, 15 år gamle Isak, er på ferie i Spania. Sofia (7), som holder på med noen neglelakk-flasker,

roper på moren. Det har kommet flekker på bordflaten.

- Fikser det etterpå, svarer Berta og tar en slurk kaffe.

– Det ordner seg.



Firedoblet driftsinntekter
Selv om arbeidshverdagen er svært fleksibel og det meste kan ordnes fra hvor som helst, er unntaket

signaturer forbindelse med selskapets samarbeid med Dubai government.

Derfor er hun for anledningen hjemme fra hytta på Byre for å gjøre det som ikke kan fikses fra brygga.

Selskapet går en travel høst i møte. De siste skreddersydde boksene leveres straks, og den aller nyeste

er 200 bokser til ledere og mellomledere i Skatteetaten, i tillegg til boks nummer to for Kreftomsorgen;

en Fuelbox for ungdom som er pårørende til alvorlig syke eller har mistet et nært familiemedlem.

Ektemannen Thomas er igjen på familiehytta for å snekre ferdig terrassen.

– Jeg har en fleksibel jobb og det er jeg veldig takknemlig for, sier dama som har gjort relasjoner

gjennom spørsmål på et kort, til et levebrød - og vel så det.

Tallenes tale er klar. I løpet av de fem siste regnskapsårene, har Fuelit AS, hvor Berta Lende Røed selv

eier 65 prosent av aksjene, firedoblet omsetningen. I 2014 lå denne på 2,2 millioner kroner og 653 000

kroner i overskudd. De ferskeste regnskapstallene Jærbladet har hentet inn, viser 8,2 millioner i

driftsinntekter og et rekordstort overskudd på nær 2,5 millioner. I 2016 var Berta Lende Røed en av

kandidatene til å bli årets kvinnelige entreprenør, og to ganger har selskapet blitt Gaselle-bedrift

(senest i 2018) - en kåring som hvert år gjøres i regi av Dagens Næringsliv og som er en bekreftelse på

sunn drift.
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Mannen ble kollega
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Inntil i fjor sommer var Thomas Røed med i styret og hjalp ellers til kona på kveldstid og i helger, når

tiden strakk til. Berta innrømmer at hun var skeptisk i forkant av at mannen gikk fullt inn i selskapet,

men ekteparet oppsøkte profesjonell hjelp i forkant og fikk med seg gode tips på veien mot å bli

kolleger også jobbmessig.

– Jeg var veldig redd for at det skulle rokke ved det fine vi har, men bekymringen var uten grunn.

Thomas er flinkere enn jeg trodde. Han rydder opp i mitt «rot» og profesjonaliserer flere ledd i arbeidet

internasjonalisering, utvikling og produksjon av boksene. Det vokste rett og slett ut av mitt hode,

humrer Berta.

Ektemannen har også det siste åre utviklet sin egen boks, som er tiltenkt risikoutsatt industri, som olje-

og shippingbransjen.

– Han holder også foredrag, og er i det hele tatt flink til å tenke stort. En strateg, roser hun.

Nytt Oslo-kontor
Det har hun selv også vært. For det er Bertas idé som er tatt til overflaten og deretter forvaltet av gode

medspillere. Hun blir aldri lei av å prate om det hun brenner for.

– Behovet for kommunikasjon, det å bli sett og lagt merke til, er likt på alle arenaer. Man kan trekke

paralleller fra parforhold til klasserom og kontoret. Alle har behov for tillitsfulle relasjoner, å se

hverandre og heie på hverandre. Det er helt likt, enten det er snakk om kjærester eller kolleger, sier

Lende Røed.



Hun peker på at gode samtaler gir sjansen til å vise omsorg og at det bygger tillit.

– Psykologisk trygghet kalles det på fagspråket, og det er et uttrykk vi ofte benytter, smiler Berta fra

sofaen.

Ute er det jærsk sommer, det vil si litt sol og en del vind. Det er ikke altfor varmt, men heller ikke iskaldt.

En helt grei dag å gjøre unna litt jobb på. Det er mye som skal ordnes i selskapet, som har gått fra å

være Berta alene, til å telle fire og et halvt årsverk. For et par måneder siden åpnet de et eget Oslo-

kontor, hvor to av kollegene holder til. Den sist ansatte, Anne-Sophie Gjems, tar seg av satsingen som

gjøres inn mot skolene. Det er utviklet en egen lærerboks, en for elever både på barneskolen, for

ungdomsskolen og videregående.

– Skolesatsingen er enormt viktig for oss, kommenterer Lende Røed.

Nysg jerrighets-bibliotek
Mens hun inntar frokosten i sofaen, innrømmer hun at hun gjerne skulle tatt seg tid til å dvele litt mer.

– Jeg dveler altfor lite. Skulle ønske jeg kunne sette meg ned og klappet meg selv på skudra. I stedet går

jeg bare videre, sier hun.

Tidvis krever jobbingen en del reising, både i forbindelse med møter og foredrag. Det siste inngår også

som en del av virksomheten.

– Vi holder foredrag for ulike yrkesgrupper, der temaene er mye om ledelse, verdien av gode samtaler,

relasjoner og hvordan Fuelbox kan nyttes som verktøy. Vi er tro mot konseptet vårt, og holder oss til det

vi leverer: nysgjerrighet og gode refleksjoner.

Det siste nye er en digital plattform, som fremdeles er under utvikling, der målet er å skape et

nygsjerrighets-bibliotek der folk kan hente inspirasjon. Planen er lansering før jul.

– Jeg liker at vi satser på store, viktige områder, sier Berta Lende Røed.

LES OGSÅ

Boks fra Bryne skal g jøre Dubai lykkelig

https://www.jbl.no/berta-lende-roed/fuelbox/boks-fra-bryne-skal-gjore-dubai-lykkelig/s/5-103-262378
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Berta fra Bryne kan bli årets kvinnelige entreprenør
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Har snakket den gode samtalen ut av landet
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Trekk et kort for kjærligheten

Lik Jærbladet på Facebook
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