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Snittblommor som  
ett brev på posten

Hållbara floristen Malin  
utmanar med sina platta paket

01

22

VÄGEN TILL  
EN PERFEKT  
CHECKOUT

Experterna har receptet  
på framgång

ÖKAD KVALITET – 
LÄGRE KOSTNADER

Regionens samarbete  
en vinst för alla
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BILDEN

”Oavsett väder 
– då och nu”

P Å  Ä K TA  VÅ R VÄ G A R  1 9 5 6  C Y K L A R  D E L S B O S  

L A N T B R E V B Ä R A R E  E R I K  B E R G M A N  M O T  M Y R A .  

T U R E N  Ä R  2 , 5  M I L  L Å N G  O C H 

O M F AT TA R  3 0 0  H U S H Å L L . 
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LEDARE

3 SNABBA  
MED MATHIAS

18 370 vill se sin katt 
som frimärke
För två år sedan kunde 
svenska hundägare 
nominera sina hundar, 
vilket resulterade  
i tusentals bidrag. I år 
är det några lyckliga 
kattägare som får se 
sina katter som frimärke. 
Frimärkena lanseras  
i augusti månad.
 
Bostadsrätts- 
föreningar önskar  
sig en paketbox
På en vecka svarade 
300 bostadsrättsför-
eningar på ett utskick 
från PostNord att de 
var intresserade av en 
paketbox i anslutning 
till föreningen.

Återvinn och panta 
förpackningar
Nu kan du panta 
PostNords förpackningar. 
Panten sker genom 
att EAN-koden på 
förpackningen skannas 
via appen Bower innan 
förpackningen lämnas 
till återvinning. Panten 
kan lösas in som pengar 
eller som produkter  
i flera dagligvarubutiker.

” Vi har tagit tag  
i våra utmaningar”

MATHIAS KRÜMMEL  

VD OCH KONCERNCHEF

POSTNORD

D
et är konsumenten som bestämmer.  
Precis som du väljer om du vill läsa vidare, 
har konsumenterna i dag oändligt med 
valmöjligheter: var, när och hur man vill 

handla, vilken betalningslösning man vill använda  
och vem som ska leverera varan – vart, hur och när. 
För PostNord är målet så klart att så många som möj-
ligt ska välja just oss – ett vanligt mål för alla företag. 
För att nå dit behöver vi relevanta erbjudanden, säkra 
leveranser och ett starkt varumärke. Med ett starkt 
varumärke blir vi en stark partner till våra kunder och 
ett naturligt val för slutkonsumenterna. Det kan låta 
högtravande, men handlar förstås om att vara välkänd 
och inge förtroende, att det känns bra att välja oss  
i checkouten. 

Jag är medveten om att PostNord inte alltid har stått 
för de värdena, och att det finns de som vi ännu inte 
lyckats övertyga om att vi står för något annat i dag. 
Vi har gjort en lång resa de senaste åren, och även om 
resan fortsätter är jag väldigt stolt över hur långt vi har 
kommit. Genom att ta tag i de utmaningar vi hade, 
lösa problemen och fokusera på 
kunder och mottagare har vi lång-
samt förflyttat oss. Det är en lag- 
insats, där alla medarbetare bidrar 
med sin del.

Varumärket i sig är inget självända-
mål, det är ett kvitto för våra kunder 
på att vi har vilja och förmåga att 
leverera det ni behöver – och att slut-
konsumenterna också känner den 
tryggheten. Så vårt arbete fortsätter.

Temasidorna om  
vikten av en kund-

fokuserad checkout 
är en riktig höjd-

punkt!

MISSA  
INTE SIDAN

20.

PostNord Sverige, 105 00 Stockholm Tel: 010-436 00 00 Ansvarig utgivare: Emma Riblom    
Redaktör PostNord: Aniella Svensson Produktion: OTW Redaktör: Petter Jennervall    
Art Director: Martin Isaksson Omslag: Adam Humlesol Repro: Jens Jörgensen Tryck: Strålfors.    
Puls ges ut av PostNord. E-post till redaktionen: puls@postnord.com  
Prenumerationsärenden: puls@postnord.com Registrera dig för gratis prenumeration: puls@postnord.com

SV
ANEMERKET

Trykkeri
2041 0652
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INNEHÅLL

10.
MAKTEN LIGGER  

HOS MOTTAGARNA
Men möjligheterna med  
postlådan finns hos dig.

BAUHAUS
Nya TPL-lagret har gett rejäl 
skjuts åt hållbarhetsarbetet.

BEDÅRANDE  
BLOMBRUKET

Florist Malin Brandén 
 utmanar hela branschen, 

 på ett hållbart sätt.

12.  
REGION  
VÄSTERBOTTEN
Expressbrev har lett till säkrare 
leveranser, bättre arbetsmiljö 
och lägre kostnader.

 
32.  
SÖMLÖS LOGISTIK
Här är branschens nya  
ut maningar. Och möjligheter!
 
36.  
POSTNORD  
ÄR LÄNKEN
Hitta tjänsterna som passar 
dig – och ta del av PostNords 
nyheter och samarbeten.

18.

9.

30. KLIPP UT  
– OCH TÄVLA!

20.  
DEN PERFEKTA  
CHECKOUTEN
Nej, det handlar inte alls bara  
om konvertering. Det handlar om  
enkelhet – och kundens verklighet.
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TREND

Källor: Zimply Solved, Transport och Logistik.se

1. Krav på hållbarhet
Allt mer upplysta konsumenter påverkar nu även transporterna 
och inte bara själva produkten och tillverkningsprocessen. Hela 
kedjan måste vara hållbar – vilket gör att e-handelsföretag och 
logistikaktörer tvingas anpassa sig för att kunna konkurrera.

2. Automatiserade godstransporter
Självkörande lastbilar och lastfartyg är inte långt borta, vilket 

kommer att innebära färre trafikolyckor och mer effektiv  
användning av fordonen. Lastbilar kan till exempel köras  

längre skift och vid tider då det är mindre trafik. 3. Effektivare lagerhantering
Lagerrobotarna är redan här och utvecklingen av dem väntas 
fortsätta, så att den automatiserade lagerhanteringen blir  
ännu mer effektiv.

4. Mer sofistikerade hemleveranser
Nu är många vana vid smidiga hemleveranser, tack vare en större 
flexibilitet och fler valmöjligheter. Nästa steg i utvecklingen kan bli 

att hemleveranser av större varor blir vanligare när allt fler  
väljer att avstå från att ha bil. 5. Pressade priser

Logistikbranschen är allt mer konkurrensutsatt. Det gynnar både 
konsumenter och avsändare, men gör det svårare för logistik-
företagen att försvara sina marginaler. Det finns dock hopp om 
att ökad automatisering och nya tjänster kan bidra till en ljusare 
framtid för logistikbranschen.

Vi har tittat på några  
av de starkaste trenderna  

som påverkar logistik-   
branschen i dag.
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Ingen laddtid för last bilar  
– med batteribyte
Battery swapping är ett beprövat komplement till laddning 
av lastbilar i Kina, något som belysts av forskaren Mike 
Danilovic på uppdrag av Trafikverket. Nu vill Logistikia 
tillsammans med 14 andra aktörer ta hit initiativet.

Ö
vergången till batterielektriska 
fordon inom tunga transporter 
medför komplexa utmaningar 
kring infrastruktur och logistik- 

system och tiden som krävs för batteriladd-
ning är något som transportörer inte har råd 
med. Batteribyte skulle tillåta transporten att 
vara tillbaka på vägen på 3–5 minuter.

– Battery swapping är flexibelt, snabbt 
utbyggt och kostnadseffektivt, förklarar Per 
Lindahl, verksamhetsledare på Logistikia.

När Danilovic pitchade battery swapping 
på Logistikias seminarium fick de snabbt  
14 aktörer som ville delta i initiativet, berät-
tar Lindahl.

– Transportköpare och 
transportörer tycker att 
det här är lösningen 
för logistiksystemet, 
inte hela lösningen, 
men en del av den.

M
edvetna konsumenter och en ny 
generation som ser begagnade 
kläder som en självklarhet 
– second hand-trenden fortsät-

ter växa och företagen börjar se fördelarna 
med att ta vara på kundernas vilja att köpa 
begagnat, men det medför också en ny 
verklighet. Att lyckas hantera flödet av kläder 
som ska tas emot, göras i ordning och säljas 
är en stor utmaning. 

I amerikanska tidningen Forbes berättar 
företaget Trove om helhetslösningen som  
erbjuds för begagnathandel. Trove sköter 
hela processen från att ta emot kläderna 
till att skicka ut dem till nästa konsument, 
och har kunder som Levi’s och Patagonia. 
I Sverige finns liknande tjänster för privat-
marknaden, men det återstår att se när en 
sådan tjänst slår igenom hos företagen.

P E R  L I N D A H L ,   
V E R K S A M H E T S L E D A R E  

P Å  L O G I S T I K I AText: Isabella Mickols

Guldet i garderoben 
skapar nya utmaningar
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TREND

Ska man komma till  
oss i Morgongåva måste 

man ligga i absoluta framkanten.
Annars kan man glömma oss 
som kund. Vi tillåter fossila 
bränslen än så länge, men  
vi kommer att skärpa det.

P Ä R  S VÄ R D S O N ,  
A P O T E A S  V D ,  O M  AT T  

F Ö R E  TA G E T  S I K TA R  P Å  AT T  
E R B J U D A  H E LT  E L D R I V N A  

L E V E R A N S E R  T I L L  O C H  F R Å N 
S I T T  L A G E R  R E D A N  I  Å R .  

K Ä L L A :  D A G E N S  LO G I S T I K

Sedan pandemins start har 
trenden DTC, direct to consumer, 
ökat enormt inom handeln. För 
nya varumärken är det en natur-
lig väg att slopa återförsäljare, 
men även etablerade och mer 
traditionella företag har börjat ta 
hem distributionen till sina egna 
kanaler. Fördelarna med DTC är 
många. Företagets marginaler 
ökar när mellanhänderna blir 
färre, samtidigt som kontrollen 
över varumärket och datan kring 
slutkonsumenten ökar.

Allt fler skippar  
mellanhänder  
i handeln

… av konsumenterna köpte begagnade 
varor på nätet under 2021.

Källa: E-barometern, årsrapport

”Det här bekräftar att 
konsumenterna ser  

ett köp av en begagnad 
vara som lika naturligt 

som att köpa nytt.”

A R N E  A N D E R S S O N ,  
D E TA L J H A N D E L S -  

A N A LY T I K E R

45 % 
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KUND BLOMBRUKET

Utmaning:
Snabb, prisvärd och håll-
bar leverans av blommor

Lösning:
Snabba leveranser direkt till 

postlådan med Varubrev

Effekt:
Nöjda kunder som får 
blommor i toppskick

H
ållbarhet, effektivitet och svinn- 
minimering var utmaningarna Malin 
Brandén ville lösa som nyutbildad 
florist. Resultatet blev Blombruket, 

som hon startade 2019 i Kalmar. Blombrukets 
huvudsakliga tjänst är en prenumeration där 
kunden får välja intervall och sedan får hem 
veckans bukett direkt till postlådan eller dörren. 

– Blommorna ligger löst i paketet och kunden 
får själv arrangera dem enligt ett recept som med-
följer. Där är det både tips om hur blommorna kan 
arrangeras i vasen och vad de olika sorterna heter, 
men också mervärde som vilka sorter som kan 
torkas samt tips och tricks för hur man ska få ut 
det mesta från sina blommor, berättar Malin. 

Hållbarhet är en viktig fråga för Blombruket, 
både när det gäller blommor och frakt. Blom-
morna är noggrant utvalda för att hålla länge 
och förpackas i ett paket som de prisbelönats för 
i PostNords tävling Årets Airfluencer. Lådan är 
specifikt framtagen för att minimera luft i paketen 
och att skickas som Varubrev.

– Allting började med att vi ville hålla det så  
enkelt som möjligt för att testa konceptet. Då  
började vi skicka som Varubrev, säger Malin.

Tjänsten visade sig snabb och prisvärd, och 
att den levereras till postlådan är ett stort plus för 
Blombruket.

– Jag tycker att det är väldigt snyggt att det 
levereras med det vanliga postflödet. Det är en 
viktig faktor att det inte är en budfirma som kör 
runt med en tom bil för att lämna ett litet paket. 

Blombruket skickar i dag tusentals paket varje 
månad till både privat- och företagskunder i södra 
och mellersta Sverige, och de har planer på att 
expandera.

– På sikt är planen att leverera till hela Sverige 
och även till utlandet, och då har PostNord bra 
täckning.  

Vackra och hållbara snittblommor 
direkt hem i postlådan. Blombrukets 
grundare Malin Brandén utmanar det 
traditionella sättet att sälja och köpa 
blombuketter med sitt unika koncept. 

”Det är väldigt snyggt  
att det levereras med  
det vanliga postflödet.”
M A L I N  B R A N D É N ,  G R U N D A R E  B L O M B R U K E T

En bukett  
harmoni direkt  
i postlådan
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Text: Isabella Mickols   Foto: Adam Humlesol
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Makten ligger  
hos mottagarna  
– möjligheterna  
hos dig

PULS INSIKT MOTTAGARMAKT

1  
Med kommunikation i post-
lådan på vardagar når du 
snabbt ut till dina kunder!

2  
Både fysiska butiker och webbutiker 
får ofta besök när en mottagare fått 
ett intressant erbjudande i postlådan.

3  
Den yngsta åldersgruppen är faktiskt 
den som i högst utsträckning söker 
mer info efter att ha fått ett intres-
sant erbjudande i postlådan.

4  
Fysiska brev känns förtroende- 
ingivande för mottagarna och ger 
dem ett bra intryck av avsändaren.

5  
Många mottagare använder den 
lättöverskådliga reklamen i post-
lådan för att planera sina inköp 
och hitta bra priserbjudanden.

6  
De flesta tar del av kommunika-
tion i postlådan samma dag som 
de får den – kanalen är snabb!

7  
Det är viktigt att lyssna på hur  
mottagarna vill ta emot kom- 
munikation. Gör du inte det  
kanske din konkurrent gör det …

8  
En majoritet av mottagarna söker 
mer information på webben när 
de fått ett intressant erbjudande 
via postlådan – digital och fysisk 
kommunikation i perfekt samspel!

Siffrorna är tydliga: postlådan fortsätter  
att vara en väldigt viktig reklamkanal,  
gärna i kombination med digitala insatser. 
Här kommenterar PostNords Go To Market 
Owner Thomas Klamell guldkornen  
i rapporten Mottagarmakt.

1

3

6

Thomas Klamell
Go to Market Owner  
på PostNord.
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PULS INSIKT MOTTAGARMAKT

Studien Behind the Mind visar 
att en kombination av print och 
digitalt är det som tillsammans 
ger störst påverkan. Kampanjer 
som går i fysiska kanaler först och 
sedan stöds av kommunikation 
i digitala kanaler är de som fung-
erar allra bäst. Det ökar framför 
allt kampanjens känslomässiga 
effekt. Enbart digital kommuni-
kation ger ingen sådan effekt.

Fysisk kommunikation
Fysisk reklam engagerar mer 
och är mindre stressande 
än digital direktreklam.

Digital kommunikation
Digital reklam stärker varumärkes-
positioneringen OM den kommer 
efter den fysiska reklamen.

Vi har fel
Många deltagare som innan 
uppgav att de föredrog digital 
reklam, visade sig reagera mer 
optimalt på fysisk reklam.

FYSISKT FÖRST,  
DIGITALT SEDAN

1+1=3

Studien Behind the Mind 
mätte mottagarnas 
hjärnor och omedvetna 
reaktioner med hjälp 
av neurovetenskapliga 
metoder och teknik.

5

8

4

7

2
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Högre leveranssäkerhet, bättre arbets
miljö, ökad hållbarhet – och väsentligt 

minskade kostnader. Fördelarna var  
många när Region Västerbotten valde  

att börja använda tjänsten Expressbrev  
för att skicka sina labprover.

Text: Sofia Lundgren

”Samarbetet  
har ökat  

kvaliteten  
och minskat kostnaderna”

KUND REGION VÄSTERBOTTEN
Fo
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KUND REGION VÄSTERBOTTEN

Region  
Västerbotten
Region Västerbotten sysslar 
främst med hälso- och sjuk-
vård, där även tandvård ingår.  
I uppdraget ingår regional 
utveckling tillsammans med 
människorna, näringslivet och 
samhällsaktörerna i länet. 
Regionen ansvarar också för 
kollektivtrafik, kultur, forskning 
innovation och utbildning – 
regionen äger bland annat 
två folkhögskolor. Med sina 
strax under 10 000 anställda 
är regionen länets näst största 
arbetsgivare.
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törre än 55 000 kvadratmeter, alltså en 
åttondel av Sveriges areal, och bestående av 
drygt 40 olika vårdenheter, 15 kommuner 
och tre sjukhus som servar ungefär 250 000 
invånare. Ytorna är stora i Region Västerbot-
ten. PostNord, som sköter hanteringen av all 
regionens post, kör långa sträckor – bara för 
den interna posten handlar det om drygt  
135 mil per dag.

Det är inte bara vanliga brev och paket 
som skickas, utan även laboratorieprover från 
Region Västerbottens 40 olika vårdenheter. 
Varje år skickas ungefär 7 000 laboratoriepro-
ver från provinlämningarna hos Laboratorie- 
medicin Region Västerbotten, prover som 
kommer från någon av vårdenheterna eller 
sjukhusen. Det kan exempelvis vara cancer-

S

”Det är betydligt mindre 
stressigt för personalen 

på laboratoriet, när de får 
en hel arbetsdag på sig 
för att packa proverna.”

C A M I L L A  S E L E N I U S ,  B I O M E D I C I N S K  
A N A LY T I K E R  R E G I O N  VÄ S T E R B O T T E N

KUND REGION VÄSTERBOTTEN
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I en försändelse skickas ofta 
flera prover, vilket gör att 

många drabbas om ett enda 
paket blir försenat.

KUND REGION VÄSTERBOTTEN

markörer eller metaboliska utredningar som 
analyseras av Universitetslaboratorier runt 
om i Sverige, allt från Karolinska Universitets- 
sjukhuset i Solna till Skånes universitetssjuk-
hus. I många fall handlar det om prover som 
är känsliga för fel temperatur och måste för-
varas rätt. Ett förstört prov är inget att ta lätt 
på, förklarar Camilla Selenius, biomedicinsk 
analytiker vid Region Västerbotten:

– De här proverna måste hämtas och leve-
reras i rätt tid. Annars kan det få stora kon-
sekvenser för patienterna, som uppskjutna 
läkarbesök eller till och med försenade 
diagnoser.

Tidigare kördes proverna av en leverantör 
med frysbilar. Förutom att kostnaderna var 
väsentligt mycket högre då, var också led- 
tiderna längre. Dessutom förekom en hel del 
felsorteringar och uteblivna hämtningar, 
med förstörda prov som följd.

– En enda felsortering kan få avsevärda 
konsekvenser, för i en försändelse kan flera 
patientprover skickas, prover från tiotals olika 
patienter. För den enskilde patienten blir 
detta kännbart, i och med besväret att ta sig 
tid och ta om provet, och i värsta fall går inte 
provet ens att ta om, säger Camilla.

Under 2019 genomfördes en förändring 
som hittills fått enbart positiva efterverk-
ningar, då Region Västerbotten gick från en 
dyr speciallösning med andra leverantörer 
till att i stället välja en standardlösning hos 
PostNord – tjänsten Expressbrev. 
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– Vad vi gjorde var att titta på alla led i de 
olika verksamheterna och sedan testa hur 
det faktiskt fungerade i ”verkligheten” – hur 
länge klarar sig prover utanför laboratoriets 
frys, vilken sorts emballage fungerar och 
hur länge håller exempelvis kolsyreis under 
olika förutsättningar. Detta gav oss bra 
underlag för att förstå vilka krav vi hade när 
det gällde transporttid. Vi kom fram till att 
tjänsten Expressbrev faktiskt kunde vara 
ett alternativ till de dyra kyltransporterna, 
berättar logistik utvecklare Niclas Eklund och 
fortsätter:

– Vi satte oss sedan ner med PostNord som 
verkligen förklarade vilka förutsättningarna 
var för att använda tjänsten Expressbrev.  
Vi kom fram till en lösning där proverna 
packas i kolsyreis och sedan i vanligt embal-
lage, och kan transporteras med vanliga last-
bilar. PostNords chaufförer hämtar proverna 
direkt i laboratoriets frysar vid klockan 19, 
vilket är betydligt senare än tidigare. 

Resultatet? Med PostNords Expressbrev 
blev transporterna av prover bättre, billigare, 
och mer hållbara, berättar Niclas. I dag är 
avvikelserna färre. Tidigare inträffade ett 
antal allvarliga avvikelser varje år, men med 
PostNord har det ännu inte skett. Dessutom 
är ledtiderna kortare nu, vilket också lett till 
en bättre arbetsmiljö.

– Det är betydligt mindre stressigt för 
personalen på laboratoriet, när de får en hel 
arbetsdag på sig för att packa proverna i stäl-
let för en halv som tidigare, påpekar Camilla.

– Det här hade aldrig kunnat genomföras 
om inte alla parter varit så delaktiga. Labora-
toriet gav bra underlag med sin kunskap, så 
att logistikavdelningen kunnat bedöma vad 
som krävs gällande emballage och ledtider. 
Därefter har jag kunnat välja en standardise-
rad tjänst och jobbat vidare med att optimera 
sortimentet som en del i vårt kategoriarbete 
inom regionen. Det tvärfunktionella sam- 
arbetet har gett ett fantastiskt resultat, säger 
Patrik Evelönn som är strategisk inköpare  
i Region Västerbotten.

KUND REGION VÄSTERBOTTEN

”Efter förändringen har vi ökat kvaliteten, 
inte haft en enda avvikelse och sänkt 
kostnaderna med 70 procent per år.”
P AT R I K  E V E L Ö N N ,  S T R AT E G I S K  I N K Ö P A R E  R E G I O N  VÄ S T E R B O T T E N

Utmaning:
Osäkra, kost

samma leveranser

Lösning:
PostNords tjänst 

Expressbrev

Effekt:
Hög kvalitet till kraftigt 

minskad kostnad
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En av de största förändringarna är att kost-
naderna för transporterna av proverna nu är 
väldigt mycket lägre än tidigare. Tidigare låg 
transportkostnaderna på drygt 800 000 kro-
nor per år, men nu har de minskat med över 
en halv miljon. Volymerna ökar med drygt  
10 procent per år, men Region Västerbotten 
har undvikit förhöjda kostnader. 

– Efter förändringen har vi ökat kvaliteten, 
inte haft en enda avvikelse och sänkt kost-
naderna med 70 procent per år. Vi har bara 
hittat förbättringar genom samarbetet, den 
ökade hållbarheten till exempel: proverna 
åker ju tillsammans med övriga brev i Post-
Nords lastbilar och fyllnadsgraden är rätt så 
optimerad. I fortsättningen är PostNord det 
självklara alternativet för oss och vi kommer 
i första hand att kolla med dem vad som är 
möjligt i fråga om rikstäckande transporter, 
säger Patrik, och Niclas fyller i:

–  Jag tycker vårt samarbete präglas av 
transparens, engagemang och förståelse för 
varandras förutsättningar, vilket var en för-
utsättning för att vi lyckades hitta en hållbar 
lösning som funkar för alla parter. 

KUND REGION VÄSTERBOTTEN

”Vi kom fram till en lösning där  
proverna packas i kolsyreis och 
sedan i vanligt emballage, och kan 
transporteras med vanliga lastbilar.”
N I C L A S  E K L U N D ,  L O G I S T I K U T V E C K L A R E  
R E G I O N  VÄ S T E R B O T T E N
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KUND BAUHAUS

”Vi kan växla upp 
hållbarhetsarbetet 
inom logistiken”

Vårt helt nya lager är ju väldigt viktigt för 
oss båda – vilka förväntningar har ni på 
Malmölandet? 

– Malmölandet ger oss självklart möjlighe-
ter att fortsätta med vår expansion. Vad gäller 
centrallagerverksamheten kan vi inkorporera 
leverantörsvolymer löpande hela tiden och 
omvandla direktleveranser från varuhusen 
till en centrallagerlösning, vilket ger oss som 
bolag otroligt fina effekter på många plan. 
Andra delar av vår verksamhet vinner också 
på Malmölandet. Vi har byggt in olika kvali-
tetshöjande åtgärder där, som hög automa-
tion och olika kontroller. Framför allt ser vi 
att det nu går att accelerera vårt hållbarhets-
arbete. Hållbarhet är något vi fokuserat på 
de sista åren, och nu finns möjlighet att växla 
upp inom logistiken. Vi har nya koncept som 
ger ökad fyllningsgrad, nya lastbärare och 
hållbara transporter i form av gas- och elbilar 
som börjar rulla ut under 2022. Vi kan också 
minska vårt avfall i form av engångsemballa-
ge, plast och papp. Vi kommer att göra en bra 
resa inom hållbarhets arbetet framöver.

När nya lagret Malmölandet togs i bruk av PostNord TPL Region 
Norrköping i början av 2022 innebar det inte bara 90 000 
kvadratmeter yta – det gav också en extra skjuts åt storkunden 
Bauhaus hållbarhetsarbete. TPL:s regionchef Nilas Linder tog ett 
samtal med Anders Sundström som är logistikchef på Bauhaus.

Text: Sofia Lundgren   Foto: Magnus Glans

TPL-lagret Malmölandet ligger bara 
ett stenkast från Norrköpings hamn.



"Det ser väldigt bra ut även i butiksledet 
och vi förstärker konceptet central- 
logistik, vilket känns väldigt bra", säger  
Bauhaus logistikchef Anders Sundström.

Jag känner att vi lagt fokus på att tillsam-
mans höja kvaliteten och att det är något 
som det finns en bra dialog kring, både 
mellan oss och internt hos er.

– Ja, i och med Malmölandet kommer vi 
att få en bättre anpassad logistik för motta-
garna, alltså varuhusen. Vi får ett effektivare 
och ergonomiskt bättre upplock på hyllorna 
när varorna levereras med rätt sorts last- 
bärare, packade i rätt form i de lastburar som 
vi ska införa. Så det ser väldigt bra ut även  
i butiksledet och vi förstärker konceptet  
centrallogistik, vilket känns väldigt bra.

Vad ser du som de största utmaningarna 
för dig som logistikchef att lösa framöver?

– Sett i ett längre perspektiv är det ju 
hållbarhetsarbetet. Vi driver flera projekt, 
både internt och tillsammans med PostNord, 
naturligtvis i syfte att minska koldioxidut-
släppen. Tillsammans har vi tagit fram distri-
butionslösningar som vi ska börja ta i drift  
i år; det handlar ju om stora distributions- 
bilar som drivs på gas eller el. Vi håller också 
på att utveckla olika lastbärare för att öka 
fyllnadsgraden och genom det kan vi också 
minska antalet avgångar från centrallagret.

Hur hoppas du att vårt samarbete kommer 
att utvecklas? 

– Vi har ju ett långt avtal som bygger på att 
vi vill utvecklas tillsammans i resan mot ett 
centrallager. Jag tror starkt på att de massiva 
investeringar vi gjort i till exempel utveck-
ling, och de investeringar som vi kommer 
att göra, leder till ett starkare samarbete. 
Vad gäller utvecklingen finns det spännande 
planer på olika verksamheter i lagret som 
kanske inte är direkt kopplade till traditionell 
centrallagerverksamhet men som kommer 
att stärka vårt varumärke kraftigt – men de 
planerna håller vi för oss själva … 

KUND BAUHAUS
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Utmaning:
Hållbarare  
transporter

Lösning:
Mindre luft i lasten samt  

utökad elektrifiering 
av transporterna

Effekt:
Färre avgångar,  

minskat emballage och 
mindre miljöpåverkan

N I L A S  L I N D E R ,  
R E G I O N C H E F   
N O R R K Ö P I N G  

P O S T N O R D  T P L
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 Illustration: Christina Hägerfors
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Det handlar inte bara om konvertering.  
För en riktigt lyckad e-handel behöver  

checkouten bekräfta kundens val –  
och aldrig komplicera det.

Den perfekta 
checkouten

TEMA CHECKOUT
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TEMA CHECKOUT

Patrik Stoopendahl:

”Hitta smarta  
sätt att bekräfta  
kundens val”

B
Den ska vara enkel, snabb och helst inte förlora några 
kunder på vägen. Men kanske borde den snarare fokusera 
på att ge kunden en komplimang för sin nya tröja? 
Patrik Stoopendahl, forskare och konsult, funderar på  
vad som skapar den perfekta checkout-upplevelsen.

Text: Karin Aase   Foto: Jenny Sondell

örja med att surfa in på modeföretaget Filippa K 
och ta en titt på deras checkout. Stilren, ström- 
linjeformad, sober. Fortsätt sedan in på Apo-
teas webbshop. Där är checkouten något helt 
annat – mer säljdrivande, mer färgglad, och 
en massa tips om nya produkter som kanske 
passar dig poppar fram. 

– Förvisso är det här två helt olika sorters 
e-handlare, men båda två är mycket fram-
gångsrika. De har valt två helt olika sätt att 
lägga upp sin checkout. I dag kan checkouten 
verkligen spela precis den roll som retailern 
vill. Det viktiga är att försöka skapa en upp- 
levelse som ligger i linje med varumärket, 
konstaterar Patrik Stoopendahl, doktorand 
inom digital handel på Textilhögskolan  
i Borås.

För den som vill ha en färdig mall att följa för 
att skapa den perfekta checkouten, som mini-
merar bortfall och maximerar konvertering, 
är det här dåliga nyheter, men den goda ny-
heten är samtidigt att det ändå finns mycket 
man kan göra för att skapa en checkout som 

passar både ditt varumärke och kundernas 
digitala beteende.

– Svensk e-handel är över lag väldigt 
konverteringsglad. Man vill få in kunden på 
sin e-handel, och sedan vill man snabbt få 
den till beställning och inte tappa något på 
vägen. Det är bara det att det här fokuset på 
att maximera konverteringen inte stämmer 
med hur kunder beter sig digitalt.

Det är nämligen mycket få personer som 
i lugn och ro sätter sig ner framför datorn, 
bestämmer sig för att köpa något och sedan 
metodiskt handlar just det på en specifik 
e-handelssajt. I stället surfar vi runt. Passar 
på att läsa bloggar på bussen, blir inspirerade 
av ett inlägg på sociala medier, surfar vidare 



TEMA CHECKOUT

”Om man vill öka konverteringen 
måste man inse att e-handel 

inte existerar i ett vakuum, utan  
livet runt omkring påverkar  

kunden mer än vi tror.”

P AT R I K  S T O O P E N D A H L ,  

F O R S K A R E  I N O M  D I G I TA L  H A N D E L
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Tips!

1  
Utforska hur du kan bygga en unik 

kundupplevelse i din checkout.

2  
Fundera på hur du hjälper kunden  
att göra rätt val ur ett hållbarhets

perspektiv, både vad gäller  
frakt och returer.

3  
Inse att du behöver expandera din 

checkout till andra plattfomar också, 
till exempel köp i sociala medier.
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in på en e-handel och lägger plagget  
i varukorgen för att minnas det till senare. 
När vi precis har bestämt oss för att handla 
stannar bussen på hållplatsen och vi måste 
stiga av, och så glöms den där tröjan i varu-
korgen bort, inte för att vi inte vill ha den, 
utan för att livet kommer emellan.

– Självklart finns det hygienfaktorer du  
behöver ha i din checkout, som olika 
leverans alternativ och betallösningar, till 
exempel Swish. Du får inte heller skapa ett 
”information overload” eller krav på med-
lemskap, som gör det omöjligt för kunden att 
komma igenom kassan, men, om man vill 
öka konverteringen tänker jag att man måste 
inse att e-handel inte existerar i ett vakuum, 
utan att livet runt omkring påverkar kunden 
mer än vad vi ibland vill tro.

Därför menar Patrik Stoopendahl att 
e-handlare behöver bli bättre på att balansera 
de praktiska funktionerna i checkouten som 
säkrar relationen och den långsiktiga konver-
sationen som stödjer upplevelsen. Det han 
verkligen skulle vilja se är en checkout som 
kan efterlikna den kanske viktigaste funktio-
nen hos en mänsklig expedit i en fysisk butik: 
att bekräfta att kunden har gjort rätt val. 

– Det finns ju inget som slår att få höra 
expediten säga att ”wow, vad kul att du köper 
den här tröjan, den har jag sneglat på ända 
sedan jag packade upp den, för den är så 
fin”, men den bekräftelsen får du aldrig i en 
e-handelscheckout, trots att den är så viktig 
både för det enskilda köpet och den långsik-
tiga relationen och upplevelsen. Hitta smarta 
sätt att bekräfta kundens val. Det tror jag blir 
nästa viktiga steg i att skapa en riktigt bra 
checkout. 

 

SE UPP FÖR!

1  
Du ska inte stressa din kund. 

Nypublicerad forskning vittnar om att 
påminnelsemejl till dem som överger 
sin varukorg får bättre respons om 

man vågar vänta med utskicket. 

2  
 Du ska inte betrakta checkouten som 

strategiskt oviktig. Ställ krav på din 
plattformsleverantör – vet de vilken 
relation och upplevelse kunden har  

i den checkoutlösning som de vill 
leverera? Stödjer det er  

strategiska plan?

3  
Du ska inte låta din logistiker ta över 
kundinteraktionen. Efter konvertering 

är ibland en notis från logistikern 
det första kunden får. Gå ihop 

med dem som levererar och skapa 
värdeskapande interaktion  

även efter avslutat köp. 

Stilren, strömlinje-
formad och sober 
eller säljdrivande, 
färgglad med 
massa tips om nya 
produkter. Check-
outupplevelsen 
kan skilja sig vitt åt 
mellan olika sajter.

TEMA CHECKOUT
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n e-handel är långt ifrån bara ett tekniskt  
system.

– Du har varumärket, e-handelsplattformen, 
betallösningen, affärssystemet och så vidare.  

Alla de här mjukvarorna är kommunicerande kärl som ska 
stödja konsumenten, och för att konsumenten ska få rätt infor-
mation vid rätt tid ska systemen tala med varandra, säger Jan 
Jakobsson, chef för affärsstöd digital & partners på PostNord.

Ett av dessa system är fraktväljaren, den mjukvara som 
presenterar vilka fraktalternativ som det går att välja mellan. 
För att e-handelns fraktväljare ska ha uppdaterad informa-
tion i realtid erbjuder PostNord olika API:er, ett slags teknisk 
kommunikationskanal, som innehåller information om 
företagets olika tjänster.

– När kunden skriver in sitt postnummer i e-handelns 
checkout hämtar systemet information från våra API:er, och 
i checkouten syns då de fraktalternativ som finns tillgängliga 
för just den här kunden vid just det här tillfället. Det finns 
även stöd för att exponera ”valfritt ombud eller paketbox”.

För att ytterligare kunna stötta e-handlare i att skapa en 
bra kundupplevelse har PostNord nu lanserat API Service 
Points version 5, en API där olika leveransalternativ finns 
klassificerade. Det innebär att e-handlaren kan strukturera 
upp leveransplatserna i checkouten och visa tillgängliga om-
bud och tillgängliga paketboxar, samt visa vilka av dem som 
erbjuder leverans på lördagar. 

– Det här är ett sätt för oss att erbjuda tydlig och relevant  
information som gör fraktvalet mer överskådligt för konsumen-
ten, något som gynnar oss, e-handlaren och kundens kund. 

E

En bra checkout ger konsumenten tydlig  
information om olika leveransalternativ.  
PostNord har därför lanserat en uppgraderad 
version av API Service Points, version 5, allt  
för att göra det enklare för kunderna att  
visualisera tydliga fraktalternativ.

Ny kanal ger  
tydligare fraktval  
för konsumenten

Text: Karin Aase

TEMA CHECKOUT

”Ett sätt för oss att 
erbjuda tydlig och 
relevant information 
som gör fraktvalet 
mer överskådligt  
för konsumenten.”

J A N  J A K O B S S O N ,  

C H E F  A F F Ä R S S T Ö D  

D I G I TA L  &  P A R T N E R S  

P Å  P O S T N O R D
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maj 2021 tog Stadium ett stort 
steg. I stället för att ”bara” vara en 
e-handel bjöd man in några olika 
varumärken att sälja via Stadium.se 

och blev därmed en marknadsplats.
– Det har inneburit en balansgång i check-

outen. Hur mycket information behöver 
kunden där om vem de handlar ifrån, och vad 
blir bara störande?

För att lösa den frågan har Stadiums ut-
vecklingsavdelning haft ständig kontakt med 
kundtjänst, men det här nära samarbetet 
internt är inget nytt.

– Vi vill att checkouten ska vara avskalad, 
utan någon annan kommunikation som 
stör. Där har vi inte alltid varit, men vi har 
lyssnat på kundservice och balanserat fram 
och tillbaka allteftersom vi får feedback. Vår 
checkout är inte perfekt, men i dag skulle jag 
säga att den är enkel och att kunden kommer 
igenom med lagom mycket information.

En avvägning som Stadium har gjort är valet 
mellan inloggat och utloggat läge. Alla kunder 
vill inte logga in, men andra vill verkligen 
göra det för att samla poäng i kundklubben.

– Vi har gjort det valfritt, och för dem som 
vill logga in var vi tidiga med att använda 

Valfri inloggning och enkelhet i all ära – det är en nära och ständig  
kontakt med kundtjänst som ligger bakom Stadiums rena checkout.

– Att ha örat mot marken och verkligen lyssna på kunderna är det  
viktigaste för att nå den enkelhet vi eftersträvar, säger Tommy Resin,  
Head of Digital Business på Stadium.

Text: Karin Aase   Foto: Christian Ekstrand

Stadiums  
checkoutförändring  
påverkade hela  
upplevelsen

mobilt BankID, något som har förenklat jätte-
mycket för våra medlemmar. 

Samtidigt har Stadium märkt av att det 
som först kan ses som en förenkling snart kan 
förvandlas till något som kunderna förväntar 
sig, som Swish.

– När vi först införde det påverkade det 
kundernas hela shoppingupplevelse och vi 
fick jättehöga betyg, men efter ett tag såg de 
det som självklart; det påverkade inte deras 
omdöme om oss över huvud taget. 

Vad blir då nästa punkt i utvecklingen? För 
Tommy Resin ligger fraktväljaren högt på listan.

– I dag ser kunden en lång lista på olika 
speditörer. Jag skulle gärna förenkla det, 
kanske genom att först bara låta kunden välja 
mellan hemleverans och att gå och hämta, och 
först därefter presenteras olika alternativ. Oav-
sett vilket är det viktigt att titta på det genom 
kundens perspektiv, så vi får testa oss fram. 

Över huvud taget menar Tommy Resin  
att checkouten inte får vara för innovativ.

– Det är inte där man ska experimentera 
för mycket, men det är klart att man funderar 
på hur till exempel betalning kan ske i en vir-
tuell verklighet kunden checkar ut löpande 
allteftersom hen upptäcker produkterna. 

TEMA CHECKOUT

I

T O M M Y  R E S I N ,  
H E A D  O F  D I G I TA L  

B U S I N E S S  S TA D I U M
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”Det är viktigt att  
titta på det genom  
kundens perspektiv.”

TEMA CHECKOUT
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”Det är först när man ser  
riktiga människor använda  
ens grejer som man fattar  
hur det fungerar på riktigt.”

J O H N  E K M A N ,  K O N V E R T E R I N G S E X P E R T  

P Å  A R C  A R I S E  C O N S U LT I N G

TEMA CHECKOUT
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februari 2020 var det inga problem att 
beställa en leverans från Mathem och få den 
dagen efter. I mars 2020 däremot, när WHO 
deklarerat pandemi, var väntetiden på en 
leverans närmare två veckor. Kundbasen och 
efterfrågan hade, minst sagt, exploderat. 

Mathem är så klart inte ensamma om att 
som e-handlare ha fått en kundtillströmning 
utan dess like. E-handelsföretagen har rusat 
i värde, men som vid all annan utveckling 
finns det risk att den här rusningen stannar av. 

– Bara för att de började handla i din 
webbshop betyder inte det att de kommer 
att stanna där för alltid, konstaterar John 
Ekman, grundare av Conversionista och 
partner på ARC Arise Consulting. 

– De kanske fortsätter att handla på nätet, 
men de kommer förmodligen att vilja testa 
nya varumärken, det vill säga dina konkur-
renter.

Den här mognadsfasen sammanfaller dess-
utom med att nya lagar kring cookies kom-
mer att göra det betydligt svårare att spamma 

Pandemin har drivit konsumen-
terna till e-handeln, något som 
lett till hysteriska tillväxtsiffror. 
Men när boomen mattas av, 
och nya cookielagar gör det 
dyrare att skaffa nya kunder, 
blir frågan: hur får du de kunder 
du redan har att stanna kvar?

Text: Karin Aase

I

konsumenter med retargeting-annonser, en 
förändring som många e-handlare fruktar ska 
göra det mycket dyrare att hitta nya kunder.

– Fast å andra sidan: med cookies var det 
så billigt att skaffa nya kunder att e-handlarna 
struntade i att ta hand om de kunder de 
redan hade. Nu får man betala priset för det, 
och får högre incitament att försöka behålla 
de kunder man redan har.

Hur gör man då det? För det första menar 
John Ekman att man måste inse att det är två 
helt olika saker att konvertera en kund och 
att behålla en kund.

– Jag köpte en gång ett jättestort lego-
bygge i julklapp till min son, men butikens 
checkout var helt värdelös! Den var till och 
med så dålig att jag inte fattade att jag hade 
genomfört köpet utan råkade köpa samma 
sak två gånger. Det innebär att de rent teore-
tiskt hade en jättebra konvertering på mig, 
200 procent, men jag lovar att jag aldrig mer 
ens överväger att handla där!

Ska man behålla kunder över tid gäller det 
med andra ord att minska friktionen, att göra 
köpupplevelsen så enkel och smidig för kun-
den att den fortsätter att välja just dig. 

– Undersök hur enkelt det är att hitta på 
sajten, hur svårt det är att fylla i uppgifter  
i checkouten och så vidare. Ofta är det inte  
en specifik sak som förstör, utan lite irritation 
här och lite irritation där gör att kunden till 
slut bara ger upp. 

Problemet är bara att de flesta e-handlare 
blir hemmablinda för sin egen sajt och ser 
det därför inte ur kundens perspektiv. Därför 
menar John Ekman att det absolut viktigaste 
är att involvera kunderna och göra tester, fler 
tester och ännu fler tester. 

– Sätt dig ner bredvid dina användare, se 
hur de interagerar med sajten och lyssna på 
deras kommentarer. Det är först när man ser 
riktiga människor använda ens grejer som 
man fattar hur det fungerar på riktigt. 

Experten:

”Så behåller  
du din kund”

TEMA CHECKOUT
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Inga kalkoner som behöver fara illa. Ingen farlig plast.  

Nej, för att få lite glatt påskpyssel kan du bara klippa ut  

fjädrar, kycklingar och påskharar – och dekorera!

Fixa hållbart påskpynt  
– klipp sönder Puls!
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OVÄNTAT PYSSEL MED PÅSKNORD

Någonstans i tidningen gömmer sig dessa fem påskägg. Hittar du 

dem? Mejla vilka sidor de befinner sig på till puls@postnord.com, 

så kan du vinna en blomsterprenumeration från Blombruket!  

Ditt svar vill vi ha senast på skärtorsdagen, den 14 april.

Hitta påskäggen! S

V I K  H Ä R

V I K  H Ä R V I K  H Ä R V I K  H Ä R V I K  H Ä R

V I K  H Ä R V I K  H Ä R
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På grund av corona har  
e-handelns position flyttats 
framåt med sjumila kliv.  
PostNords strategiska affärs-
utvecklare Petra Björkeson och 
Jörgen Olsson tittar närmare 
på de stora logistikfrågorna 
och konstaterar att många av 
kundernas förutsättningar och 
utmaningar har förändrats – 
och därmed också de lösningar 
PostNord erbjuder.

Text: Sofia Lundgren

Sömlös logistik 
– ett måste i en 
komplex bransch
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Hårdnad konkurrens 
från nya aktörer
– De traditionella handlarna har under de 
senaste åren fått en allt hårdare konkurrens 
av så kallade ”pure players”, det vill säga rena 
e-handlare utan butiksnät. För dem är det lättare 
att vara agila och ha kundbehovet i fokus, medan 
de traditionella aktörerna ju måste förhålla sig 
till sina butiker och se över sin affärsmodell och 
sin logistiklösning, säger Petra Björkeson. 
Jörgen Olsson fyller i:

– Där gårdagens lager handlade om att 
”skicka mycket till ett ställe”, alltså till en butik, 
är ett lager något helt annat i dag. E-handel 
handlar ju i stället om att skicka styckvisa artiklar 
till enskilda mottagare, vilket är en helt annan 
logistisk utmaning. Vad vi gör är att hjälpa 
våra kunder skapa en sömlös, kanaloberoende 
logistik, där vi både förser deras butiker med nya 
varor kontinuerligt, och dessutom löser leveran-
serna till deras e-handelskunder.

Lager 24/7
I dag, när många handlare både behöver varor 
levererade ut till en kombination av butik och 
online och vissa enbart online, krävs ofta stora 
investeringar i form av exempelvis automatise-
rade och robotiserade lösningar. Om tillväxten 
dessutom är kraftig och sortimentet breddas 
behöver plocket i lagret bli supereffektivt. 

– Då vill man förstås ha avkastning på sin 
investering, vilket kräver att lagren verkligen 
arbetas effektivt, ofta dygnet runt. Vi ser att 
många har gått från dagskift till tvåskift och 
ibland treskift. Nästa steg blir sannolikt 24/7, 
säger Jörgen Olsson.

J Ö R G E N  O L S S O N ,   
S T R AT E G I S K  A F F Ä R S -  

U T V E C K L A R E  P Å  P O S T N O R D

P E T R A  B J Ö R K E S O N ,   
S T R AT E G I S K  A F F Ä R S -  

U T V E C K L A R E  P Å  P O S T N O R D

LOGISTIK

Leveransers möjliga 
vägar mellan lager 
och konsument

Lager
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Högre krav och  
förväntningar 
I takt med den ökande e-handeln växer konsu-
menternas krav och förväntningar, både vad  
gäller tid och plats för leverans. De vill ha en 
sömlös handel, vilket är naturligt för näthandlare 
att kunna leverera, medan det är en större om-
ställning för traditionella retailers att säkerställa 
när både off- och onlinehandel måste vara  
i synk. 

– Som konsument i dag vill du kunna köpa 
en vara online, välja hur och var du vill få den 
levererad och kanske också kunna returnera den 
i butik. Valde du hemleverans blir det kanske 
paketbox eller ombud nästa gång. Dessutom har 
kunderna vant sig vid snabba leveranser; en till 
två dagar är nästan ett krav i dag. Som ett svar 
på det ökade behovet av snabba leveranser 
levererar vi numera på lördagar både till ombud 
och till hemmen i Stockholm, Göteborg och  
Malmö, säger Petra Björkeson.

Butikerna blir hubbar  
för ökad flexibilitet
I ett nästa steg för effektivare logistik väljer allt 
fler retailers att använda sina butiker som ett 
slags naturliga lager. Där är RFID en viktig del för 
sällanköpshandeln som mode och sport & fritid. 
Med RFID kan lagersaldot uppdateras i realtid 
eftersom alla artiklar taggas och kan lokaliseras 
direkt. En jacka som är slut på huvudlagret kan 
snabbt skickas från en butik i Umeå till butiken 
i Malmö om det är där efterfrågan finns, eller 
också direkt hem till kunden, påpekar Jörgen:

– Lokala logistiklösningar, alternativt så 
kallade ”same-day-lösningar”, där varorna leve-
reras snabbt från butik hem till kund, kommer  
vi att få se mer av när produkttillgängligheten 
kan säkras i butikens lokala lager. Vi tror att 
PostNords uppdrag i framtiden kommer att 
handla om att ordna transporter både från ett 
centralt lager och från lokala butiker, för att 
säkerställa de kundlöften som avsändaren  
vill leverera på för att göra mottagaren nöjd.

LOGISTIK

Butik

Ombud

Butik
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REK INRIKES OCH UTRIKES
Skicka viktiga försändelser till mot
tagare i Sverige eller i övriga världen. 
Mottagaren signerar och försändel
sen är spårbar till ett flertal länder.  

PostNord är  
länken mellan  
dig och din kund
Vi hjälper dig och dina kunder att göra vardagen 
enklare. Det finns många olika möjligheter för dig 
som företagare att skicka försändelser både inrikes 
och utrikes. Allt från enstaka transporter till mer 
komplexa logistiklösningar. Här är ett urval av alla 
våra tjänster. Besök postnord.se för mer information.

PARCEL
Leverans av paket från företag  
till företag i Sverige, Norden samt 
till länder både i och utanför 
 Europa.

GROUPAGE
Vi samlar ihop dina paket och 
pallar till en leverans som vi   
hämtar hos dig och transporterar  
till  mottagarens dörr.

VÄGTRANSPORTER  
INOM EUROPA
PostNords stora nätverk inom 
 Europa transporterar både 
 styckegods och partigods.

PEX BUD
Bud kan beställas både lokalt, 
nationellt och internationellt.  
Det betyder att du enbart behö
ver en leverantör för att lösa dina 
 snabba transporter.

POSTNORD TPL
Vår verksamhet för tredjeparts
logistik är marknadsledande  
i Norden och erbjuder heltäckande 
logistiklösningar till företag  
i olika branscher.

POSTNORD PORTAL BUSINESS 
Portalen innehåller många smarta 
funktioner som hjälper dig att få ett 
smidigare logistikflöde och nöjdare 
kunder. Du kan bland annat se  
utförlig statistik, utleveranser,  returer 
och kommunicera med din kund.

SKAPA UTSKICK 
Verktyget där du kan skapa  
och skicka fakturor, reklam  
och andra utskick direkt  
från datorn till mottagarens 
postlåda. 

SKICKA DIREKT BUSINESS 
Ett verktyg som gör det lätt för 
dig att boka frakt. Se priser direkt 
och få bästa möjliga förslag på 
fraktsätt när du bokar.   

POSTNORD APP 
Appen håller mottagaren infor
merad om leveranser och man 
kan bland annat byta ombud 
och boka hemleverans. 

VARUBREV
Varubrev är enkelt, snabbt och 
 kostnadseffektivt när du vill skicka 
lätta varor inom Sverige och till 
 övriga världen. Varubrevet kan leve
reras till postlådan eller till ombud. 
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Expressbrev en  
daglig vinnare
Varannandagsutdelningen rullas ut över 
Sverige, men Expressbrev och paket 
delas fortfarande till alla mottagare 
dagligen.

– Nu stärker vi dessutom vårt riksnät-
verk, vilket innebär att vi snart når nästan 
alla företag och hushåll inom en dag 
med Expressbrev, oavsett var i landet 
du lämnar in, säger Daniel Erlingsson, 
produktchef Affärs- 
kommunikation.

Expressbrev delas ut 
nästkommande vardag 
och är en garantitjänst.

– Så du får portot 
tillbaka om vi inte håller 
det vi lovar!

Daniel  
Erlingsson

PALLET
Vi hämtar pallar på upp till  
1 000 kilo hos dig och levererar 
till mottagande företag och 
privatpersoner inom Sverige 
och till hela Europa.

EXPRESSPAKET
Pakettjänst som når näst intill 
alla Sveriges adresser nästa 
dag. För paket upp till 30 kg 
med leverans till dörren eller 
egen upphämtning om mot-
tagaren så önskar. 

INNIGHT
Skicka varor över natten inom 
Norden och Baltikum med  
leverans följande morgon. 
Paket max 35 kg och pall  
max 700 kg.

1:A-KLASSBREV
Skicka brev upp till 2 kg som 
 levereras inom 2 dagar i Sverige 
och 2–5 dagar inom EU.  

BREVSÄNDNING UTRIKES 
Skicka dina brev till många  
mottagare som en sändning.  
Går att skicka till hela världen som 
1:a-klassbrev eller Ekonomibrev. 

EXPRESSBREV
Expressbrevet delas ut  
dagen efter inlämningsdagen,  
med vissa undantag.

MYPACK HOME
Med MyPack Home kan du skicka 
paket på max 35 kg som hämtas 
hos dig och lämnas direkt vid 
mottagarens dörr.

MYPACK COLLECT 
Med MyPack Collect kan företag 
skicka paket till sina kunder för 
leverans till utlämningsställen  
i Norden och Europa.

COLLECT IN STORE  
Med Collect in Store ger du din 
kund möjlighet att hämta varan  
i din butik utan att det krävs  
stora investeringar för dig.

REKLAM
Vi hjälper dig med din 
direktmarknadsföring, med 
adresserad och oadresserad 
direktreklam.

ANALYS
Vi hjälper dig att nå rätt kunder från 
målgruppsanalys till uppföljning.

EKONOMIBREV SÄNDNING
Skicka brev som sändning,  
upp till 2 kg, som levereras  
inom 3–4 dagar i Sverige och  
4–9 dagar inom Europa.  

SPÅRBART BREV UTRIKES
Skicka till över 40 länder med en 
maxvikt på 2 kg. Kan skickas som 
enstaka eller sändning. 

VÄRDE
När du skickar värdeförsändelser.

GRATISTIDNINGAR
Din gratistidning når hela Sverige.

POSTBOX
Hyr en postbox hos oss.

UTKÖRNING OCH HÄMTNING
Vi levererar och hämtar din post.

FRANKERINGSSERVICE
Låt oss hantera frankeringen.
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POSTNORD SAMARBETE

När kunderna fick bestämma vilket företag 
som jobbar bäst med luftsnåla paket blev 
det en klar vinnare – Adlibris.

– Så häftigt. Det blev stående ovationer 
här hos oss, säger Nicklas Törnqvist, Head 
of Delivery Experience, om att företaget 
väljs till Årets Airfluencer.
Text: Petter Jennervall

ör att uppmuntra företag att tänka 
mer på luften i sina paket och för att 
lyfta goda exempel i branschen, drogs 
tävlingen Årets Airfluencer i gång. 

Tävlingsformen var enkel: konsumenterna fick 
nominera det företag de tyckte jobbade bäst med 
att minimera onödig paketluft.

Adlibris fick flest nomineringar av alla.
– Så häftigt, så roligt. Det gör gott i hjärtat.  

Det blev stående ovationer till priset här hos oss. 
Det betyder väldigt mycket, säger Nicklas Törnqvist 
på Adlibris.

De slimmade paketen från Adlibris är själv-
klart en stor anledning till kundernas höga betyg.

– Vi har vi två automatiserade förslutnings-
maskiner för att skära ner höjden på paketet,  
och vi ser över ytterligare investeringar i en A5- 
maskin, för att kunna jobba med fler basstorle-
kar, säger Nicklas Törnqvist.

– Vi har även en manuell process på vårt lager, 
där vi viker över kartongen efter produktens stor-
lek för att det ska bli så tätt som möjligt.

Adlibris jobbar hårt med fyllnadsgraden inför 
logistikleverantörernas hämtningar.

–  Det blir som ett tetris när vi fyller transport-
burarna; det finns inte mycket extraluft där när 
PostNord kommer och hämtar. Fyller de inte bilen 
helt när de är hos oss kan de köra över gatan till 
våra kompisar Apotea, som kom trea i tävlingen, 
och fortsätta fylla upp med paket där, säger han 
med ett leende.

Svenskarna  
valde Adlibris till 
Årets Airfluencer

38
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Adlibris 3 tips för 
mindre luft i paket

1  
Var tydlig med att etablera ett 
nuläge, så att ni kan mäta er 

förflyttning och längre  
fram fira era segrar.

2  
Låt det bli naturligt att internt inom 

företaget skapa en utvecklande miljö 
kring fyllnadsgrad och förpackning.

3  
Skapa dialog/forum med kunder 

och leverantörer för att utvärdera, 
förbättra och hitta ”best practice”.

Nicklas 
Törnqvist, 

Adlibris

Årets PostNord  
Airfluencer 2021

Förstaplats: Adlibris
Andraplats: Blombruket

Delad tredjeplats:  
Arket, Outnorth  

och Apotea
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Det redan hållbart fokuserade Diodhuset passade 
på att låta Årets Airfluencer bli startskottet till en 
ännu smartare satsning på mindre luft i paketen.

– Vi är väldigt tävlingsinriktade och vill vara bäst, 
så vi bokade in en temadag där vi utbytte idéer och 
pratade om hur vi kunde utmana oss själva, säger 
företagets logistikchef Gabriella Björk.

Hon menar att Åstorpbaserade Diodhuset redan 
tidigare undersökt hur företaget kan ”klättra vidare  
i hållbarhetsträdet”, men att många nya idéer kläck-
tes vid temadagen.

– Vi tog till exempel fram en unik låda som passar 
det vi skickar mest, så behöver vi inte pussla med 
andra standardlådor. Vi har dessutom börjat med en 
annan tejp och ser över vilka material vi använder,  
så att allt går att källsortera.

Det märks att Gabriella Björk brinner för de här 
frågorna och hon har fått med sig kollegorna.

– Hela företaget tar efter det 
här, och det sparar tid, pengar och 
utsläpp.

Diodhuset siktar redan på att 
vinna nästa Årets Airfluencer.

– Då ska vi bli ännu bättre på 
att kommunicera vår Airfluencer- 
satsning, i alla våra kanaler.

Konsumenterna gillar 
estimerad ankomsttid
Först kom realtidstracking och därefter 
ETA, beräknad tid för hemleveransen.  
Och responsen var positiv direkt.

– Ett kvitto på att vi levererar en bättre 
kundupplevelse, säger Ulrica Phillips, 
produktchef Kunderbjudande eHandel 
PostNord.

TA betyder estimated time of arrival och 
innebär i det här fallet att mottagaren får 
en beräknad tid för sin hemleverans av 

paket. Tidigare har det funnits realtidstracking av 
paket, med en karta i appen eller på webben där 
konsumenterna kan följa sin leverans i realtid.  
Nu har den tjänsten kompletterats med en dyna-
misk ETA där mottagaren meddelas att leveransen 
kommer inom ett visst tidsspann, som smalnar av ju 
närmare ankomst man är. 

Till att börja med erbjuds ETA för 
hemleveranser under kvällstid på  
vardagar och dagtid på lördagar.

– Målet är att erbjuda större trans-
parens och precision till alla motta-
gare. Nu när vi har en mycket bättre 
digital upplevelse med vår hem- 
leverans på plats, bör det uppmuntra 
mottagarna till att välja PostNord i checkouten  
likaväl som en annan aktör, säger Ulrica Phillips.

Konsumentreaktionerna var omgående positiva. 
Redan första kvällen registrerade PostNord lyssnar- 
omdömen som ”bra information och skönt att få 
ett ungefärligt leveransintervall”.

– Mottagarna upplever sig mindre upplåsta  
genom att de kan planera sina liv utifrån ETA i stäl-
let för att sitta och vänta i timmar på leveranser.

Ulrica Phillips förväntar sig även att antalet bom- 
körningar blir färre när fler mottagare är hemma  
i tid, tack vare livetrackingen och ETA.

Nästa steg blir nu att finslipa funktionen ytter-
ligare.

– ETA ska bli ännu skarpare och vår leverans 
bidra till ännu nöjdare kunder. Därefter kommer 
de förändringar som vi gör från årsskiftet med 
MyPack Home, exempelvis med bättre priser  
i storstäderna.

Gabriella 
Björk
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Tävlingen gav  
Diodhuset hållbar 
luft under vingarna

Vilka är utmaningarna? De smarta förpack-
ningsmaskinerna måste vara rätt dyra.

– Vi gör det både från ett företags- och sam-
hällsperspektiv där vi vill vara med och göra  
skillnad, men samtidigt behöver vi ju tjäna pengar. 
Det finns pengar att spara här. Ju större ett paket 
är desto dyrare är det ofta att skicka. I stället job-
bar vi med mindre, smartare paket – och klokare 
emballagelösningar. De kan ibland vara dyrare, 
men ger en payoff till samhället, och vi blir mer 
relevanta för konsumenterna. Vi vill vara ett 
självklart val, ett företag som har koll.

Siktar ni på att vinna Årets Airfluencer även 
nästa år?

– Självklart! Det här har gett mersmak. Extra 
kul för dem som jobbar på vårt lager, de som 
driver på och alltid tänker på nästa steg. Som 
företag kommer vi att fortsätta att göra mer, för 
vi har fortfarande saker att utveckla och lära oss, 
och vi gör det tillsammans.

Ulrica 
Phillips
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POSTNORD SAMARBETE

nder våren har fraktköpsverktyget 
Pacsoft Online stängts ner och 
PostNords kunder migreras över till 
nybyggda Skicka Direkt Business.  

I samband med bytet har utbildningar anordnats 
och ett av paren som instruerar företagen består 
av key account manager Thomas Strömberg och 
kundrådgivare Adam Åström.

– Jag krattar manegen genom att kontakta 
kunderna och se vilka deras behov är. Sedan  
kör jag och Adam en gemensam utbildning.  
Jag introducerar och berättar varför det här sker 
och sedan tar Adam över och visar alla detaljer 
och hur man gör, berättar Thomas Strömberg.

Det nya verktyget har fler funktioner och  
är lätt att justera efter kundens önskemål.

Text: Petter Jennervall

– Vi kan enkelt addera mer information och 
utveckla verktyget för att vara så användarvänligt 
det bara går, säger Adam Åström.

Varje kund kan alltså använda verktyget på 
det som sätt som passar just deras företag.

– Jag och Adam jobbar bland annat med Ikea 
och där behöver deras varuhuspersonal inte ha 
alla tjänster, utan bara ett begränsat antal, för att 
det ska bli så enkelt som möjligt, säger Thomas 
Strömberg.

En annan fördel med Skicka Direkt Business 
är snabbheten.

– Kunderna vill inte vänta i kundtjänst eller 
skicka ett mejl till kundservice. De vill lösa 
det själva och det kan de nu, menar Thomas 
Strömberg.

Behoven för Ikea, Region Skåne och Mig-
rationsverket ser väldigt olika ut, vilket också 
påverkat utbildningarna.

– Ja, det blir väldigt varierat och det visar ju 
hur bra verktyget fungerar. Det går att lägga upp 
det på olika sätt, säger Adam Åström.

Är kunderna nöjda med verktyget  
och utbildningarna?

– Responsen har varit väldigt bra. De tycker  
inte att det saknas någonting, säger Adam 
Åström.

– Alla är positiva, för de ser direkt hur mycket 
bättre det här verktyget är. Vilket det är – gräns-
snittet och funktionaliteten, säger Thomas 
Strömberg.

Antalet användare ökar hela tiden och repe-
titioner av utbildningarna efterfrågas ofta, men 
det är inga problem för Strömberg/Åström.

– Vi gör uppföljningar så fort behovet dyker 
upp. Region Skåne har 30 000 anställda och Ikea 
17 000, så de här aktiviteterna kommer att fort-
sätta under lång tid, avslutar Thomas Strömberg.

Smidig övergång 
till Skicka Direkt 
Business

P
O

S
T

N
O

R
D

 •
 P

U
L

S
 #

1
 2

0
2

2

40

U

Fo
to

: M
a

g
nu

s 
G

la
ns

Fo
to

: R
o

g
er

 N
el

ls
jö

De lyckade utbildningarna för Skicka 
Direkt Business har gett positiv respons.

– Våra kunder ser direkt hur mycket 
bättre det här verktyget är, säger key  
account manager Thomas Strömberg 
som tillsammans med kundrådgivare 
Adam Åström har uppgraderat Ikea,  
Migrationsverket och Region Skåne.

Adam Åström,  
kundrådgivare  
PostNord.

Thomas Strömberg, 
key account  
manager PostNord.



Amazon och PostNord  
i e-handelssamarbete

Swedish E-Commerce Academy är 
det nya initiativ som Amazon och 
flera andra aktörer har lanserat för 
att skapa Sveriges ledande utbild-
ningsplattform för e-handel.

– Vi ser fram emot att hjälpa 
svenska företag att visa världen 
vad de har att erbjuda, säger  
Amazons Sverigechef Gulfem Toygar.

ör att stötta små och medelstora före-
tag i den svenska e-handeln har Swedish 
E-Commerce Academy startats. Det är ett 

samarbetsprojekt med en bred uppsättning aktörer, 
som inkluderar Business Sweden, Almi Företagspartner 
Skåne, Region Skåne, Amazon Sverige, Ehandel och 
PostNord.

Fokus i initiativet är på såväl inhemsk tillväxt som 
internationell export, för att företagen ska växa och 
bidra till svensk konkurrenskraft.

– Amazon har aktivt och framgångsrikt stöttat små 
och medelstora företag i andra europeiska länder.  
Vi är glada över att kunna erbjuda samma nivå  
av engagemang, service och support för 
att hjälpa svenska små och medelstora 
företag att bli framgångsrika, inte bara 
här i Sverige utan över hela världen. 
Vi ser fram emot att hjälpa svenska 
företag att visa världen vad svenska små 
och medelstora företag har att erbjuda, 
säger Gulfem Toygar, Sverigechef  
på Amazon.

Swedish E-Commerce Acadamy består av gratis 
utbildningsmaterial, webbinarier och individuell råd-
givning inom ämnen som exempelvis affärsutveckling, 
internationell försäljning och hållbarhet. Små och 
medelstora företag, oavsett hur långt de har nått, har 
också tillgång till kostnadsfri individuell rådgivning 
med branschexperter från Swedish E-Commerce  
Academys olika aktörer.

– Varje aktör inom Swedish E-Commerce Academy 
tillför unik kompetens och värdefull kunskap från olika 
områden till utbildningsplattformen, som 
är lättillgängligt för små och medelstora 
företag. Genom detta initiativ försöker vi 
lyfta fram den potential som finns bland 
svenska företag och säkerställa att de 
är konkurrenskraftiga inom onlineförsälj-
ning och får bästa möjliga förutsättning 
att lyckas och växa, säger Fredrik Fexe, 
vice vd på Business Sweden.

”En skräddarsydd  
logistiklösning  
i världsklass”
Nu bygger PostNord TPL och Husqvarna 
framtidens logistiklösning, strax utanför 
Jönköping. Det blir en miljöklassad fastig-
het med extra takhöjd, utökad automation 
och en hållbar arbetsmiljö.

ommaren 2021 togs första spadtaget till 
framtidens logistiklösning, strax söder om 
den nuvarande TPL-anläggningen i Torsvik. 

Läget är optimalt – nära till E4, vilket gör det smi-
digt för in- och utgående lastbilstrafik.

Den nya fastigheten ska rymma tillbehör och 
reservdelar. Varenda detalj anpassas för att möta 
kundens nuvarande och framtida behov. Fastig-
heten kommer att ha en takhöjd på 11,7 meter för 
att rymma ännu mer lagerplats. En sofistikerad 
automationslösning ska också installeras.

– Det här blir en skräddarsydd lösning, där vi 
förbereder oss på ännu mer tillväxt av e-handel.  
Vi bygger en miljöanpassad byggnad med 
möjlighet att komplettera med solceller på taket, 
berättar Sylvia Sundell, regionchef TPL, PostNord 
Småland.

Fokus på hållbarhet gäller även arbetsmiljön: 
lokalerna blir ljusa och fräscha, med betydligt 
bättre belysning än tidigare. En 
satsning görs också på att skapa 
ett säkrare internt trafikflöde av 
truckarna.

Under hösten 2022 beräknas 
det nya lagret vara inflyttnings-
klart.
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Bygget av den  
nya logistiklösningen  

utanför Jönköping rullar på.

Text: Josephine Carr

F

Fredrik 
Fexe

Gulfem 
Toygar

Sylvia 
Sundell
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Här kommer  
självkörande Hugo
Räkna med en hel del höjda ögonbryn när Hugo 
börjar rulla fram på gatorna – den självkörande 
leveransroboten som kommer att testas under 
året i Norra Djurgårdsstaden. 

– PostNords vision är ju att göra vardagen  
enklare, och det är syftet också här. Det vi gör 
ska underlätta vardagen för våra kunder och 
mottagare. Vi behöver testa och förstå hur Hugo 
passar in i den visionen, säger Pernilla Kolni, som 
är Business Innovation Officer och ansvarig för 
Hugo-projektet. 

Förhoppningen är att robotar som Hugo ska 
spela en viktig roll inom den framtida logistiken 
där målet är hållbara och fossilfria städer.

– Hugo kan bidra till minskade 
koldioxidutsläpp. Skillnaden 
mellan att använda Hugo för en 
leverans jämfört med att ta en 
vanlig bil till ett ombud är stor, 
och jämfört med en lätt lastbil 
är Hugos utsläpp flera hundra 
gånger mindre, säger Pernilla 
Kolni.

Med tunga fordon från Scania och det svensk-
producerade biobränslet ED95 siktar pilot- 
projektet EthaDrive på att minska klimatpåver-
kan från långväga transporter med 90 procent.  
Inte i framtiden, utan här och nu.

Med i projektet finns förutom Scania även 
Lantmännen Agroetanol och Sekab BioFuels & 
Chemicals – och två av lastbilarna hårdtestas  
i verkligheten, av PostNord i Norrköping.

– Vi kör ut ungefär 5 000 paket varje dag,  
så det är klart att hur vi transporterar ut de  
5 000 paketen nu och i framtiden kommer att 
vara avgörande för om vi klarar våra hållbar-
hetsmål, säger distributionsområdeschefen i 
Norrköping, Christian Westerdahl, och fortsätter:

– Hållbarhetsfrågorna är viktiga för många 
företag, men är man så stora och branschledande 
som PostNord så är det extremt viktigt att vi går 
i täten och driver på det här omställningsarbetet 
som vi är inne i just nu.

Han tycker det var helt rätt att hoppa på 
EthaDrive-projektet.

– Att få pröva de här etanollastbilarna var  
en chans vi bara inte kunde säga nej till.

De moderna lastbilarna har en ny 13-liters- 
motor speciellt anpassad för ED95, lokalpro-
ducerat etanolbränsle för tunga fordon, och 
chaufförerna gillar sina nya fordon. ”Jättetrevliga, 
med alla finesser som finns på dagens bilar.  
De känns precis som vilken Scania som helst”,  
är ett omdöme.

– Men den största utmaningen i omställningen, 
förutom infrastrukturen, är ju att alla samarbetar 
på alla nivåer: fordonstillverkare, företag och 
kommuner. Vi har ett ansvar. Kan vi minimera  
miljöpåverkan ska vi göra det, avslutar Christian 
Westerdahl.

Hugo
Längd: 80 cm
Bredd: 70 cm, inklusive däck
Höjd: 29–100 cm (anpassningsbart efter ändamål)
Lastkapacitet: 100 kilo
Vattentäthetsklass: IP65
Hastighet: 4–8 km/h (gånghastighet)
Batteritid: 10 timmar.

PostNord-gänget på plats. 
Från vänster:
Christian Westerdahl,  
Christer Jacobson,  
Hans Ankergård Karolin,  
Roger Sahlin,  
Jörgen Vickman,  
Henrik Boding och  
Jörgen Hollertz.

Lastbilar körs  
på svensk etanol  
i Norrköping

Pernilla 
Kolni
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Självkörande roboten Hugo 
tar sig fram i gånghastighet.



Vykort från Skicka Direkt 
Business-migreringen

Varför dröjer paketet från utlandet?
– Det kan bero på många olika saker, men vår kund-

service kan med hjälp av kolli-ID se om paketet befinner 
sig i tullhanteringen eller om det är någon annanstans. 
Det kan till exempel vara så att tulldeklarationen från 
avsändaren är fel, och då blir det lite som att försöka 
resa till andra sidan jorden med ett pass som inte är 
korrekt. Om du gör det kommer du förmodligen inte att 
bli insläppt, och så funkar det även med paket. Tullhand-
lingarna måste vara ifyllda på rätt sätt för att försändel-
sen ska komma in i landet. 

– Det kan också vara så att du behöver betala moms 
och ibland tull för att du ska kunna få din försändelse.  
Då skickar vi ut en avisering till dig, oftast via sms eller 
brev, för att göra dig uppmärksam på detta.

Varför måste mottagaren betala extra för  
en försändelse från USA och Kina?

– För försändelser med någon form av värde som 
kommer utifrån EU, exempelvis USA och Kina, behöver 
man betala moms och ibland tull, och det är EU-regler 
som vi måste följa. Om momsen inte är betald måste 
vi på PostNord skriva en importdeklaration och sedan 
få den godkänd av Tullverket. Den processen kostar 
pengar och därför behöver vi få en ersättning för det här 
arbetet.

– Det finns dock e-handlare som anslutit sig till något 
som kallas för IOSS, Import one stop shop. Handlar man 
från dem kan mottagaren betala den svenska momsen 
redan vid utcheckning hos e-handlaren. Om allt sköts 
rätt hos säljaren kan Tullverket automatiskt godkänna 
införtullningen när varan kommer till Sverige och då kan 
mottagaren få sin försändelse både snabbare och utan 
extra avgifter efter att den har anlänt till Sverige.

Bra att veta om  
utlandspaket

Henrik Ishihara,  
public affairs specialist

”Vi får en inblick i hur våra 
kunder tänker och vad de 
förväntar sig av oss. Det gör 
att vi konstant kan förbättra 
oss. One-to-one-möten med 
kunden via Teams gör att vi  
alltid kan erbjuda bästa  
möjliga service.”

Tobias Brizuel,  
kundservice online

”Att hålla i demos är den enkla 
biten, roligt och mycket givande. 
Att träffa nya kunder varje dag 
och få vara till hjälp är en här-
lig känsla. Det är fantastiskt när 
kunden avslutar samtalet med 
ett brett leende på läpparna 
och tackar för hjälpen.”

Elinor Grev,  
kundservice online

”Jag möter våra kunder varje 
dag, fysiskt eller via Teams, 
och går genom deras gamla 
system och ser hur de jobbar  
i dag för att kunna erbjuda 
dem det bästa via PostNord 
Portal Business.”

Jovan Alton,  
kundservice online

”Vi ser till att kunderna får en 
så enkel övergång till som möj-
ligt. Vi hjälper både stora och 
små företag och fokuserar på 
deras enskilda behov. Det här 
uppdraget har varit en rolig 
upplevelse som gett mycket 
lärdom och erfarenheter.”

Jennifer Velasquez,  
kundservice online
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POSTNORD Q&A

Det finns några vanliga frågor gällande 
utlandspaket och en som har full koll 
på svaren är Henrik Ishihara, public 
affairs specialist.

På företagssidan hos PostNord Kundservice 
har det varit mycket fokus på att hjälpa till 
när Skicka Direkt Business under vintern  
och våren tagit över efter Pacsoft Online.  
Det märks att medarbetarna på Team  
Företag gillar migreringsjobbet:

Frågor och svar, utmaningar och lösningar, påståenden och 
bemötanden. PostNords syfte är att göra din vardag enklare 

och hjälpa dig och dina kunder att lösa problemen.

PostNord svarar



åskbreven är en påskig och postlig 
tradition med anor. På 1800-talet 
var det vanligt att ungdomar ritade 

och rimmade till vänner och bekanta. Teck-
ningarna och rimmen handlade ofta om 
häxor och Blåkullafärder, ett vanligt före-
kommande rim var:

”Sopa, raka, smörjehorn,
ger jag dig till resedon,
res fort min vän,
kom snart igen,
det önskas av en trogen vän”
 

Helst skulle avsändaren av brevet inte bli 
avslöjad – mottagaren skulle behöva gissa. 
Att klä ut sig till påskkärring eller helt sonika 
kasta in brevet genom dörren var därför 
vanliga leveransmetoder, och det kunde ske 
antingen på skärtorsdagen eller påskafton.

De som kastade in påskbrevet förde gärna 
oväsen och slog i väggarna i farstun för att 
sedan snabbt ta till flykten, för det gällde att 
inte bli fångad!

Som med så många andra högtider finns 
det en mörkare historia bakom traditionen. 
Påskbrevens skämt om häxor som far till 
Blåkulla på sin kvast med sin katt handlar ju 
om de utbredda häxprocesserna på 1600-  
och 1700-talen och som bara i Sverige krävde 
hundratals liv.

I dag lever traditionen främst kvar i teck-
ningarna som de yngre påskkärringarna delar 
ut på påskafton, men i delar av Värmland och 
Dalsland gäller det fortfarande att försöka 
kasta in brevet genom dörren och sedan 
springa för livet!

Kasta påskbrev  
och spring för livet!
Vem tänker du kasta påskbrev till i år?  
Nej, inte skicka påskkort – här handlar det 
om ett hemritat brev på rim, som i hemlighet 
kastas in genom mottagarens dörr.

HISTORISK POST:

Text: Sofia Lundgren  Foto: Angelica Ferdén
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