
XXXXX XXXXXX

P
O

S
T

N
O

R
D

 •
 P

U
L

S
 #

1
 2

0
2

0

1

Öga för bättre  
leveranser

Hållbarhetschefen Naznoush ser både utmaningar  
och möjligheter: ”Vi ska visa vägen”

03

22

SAMARBETET FÅR  
IKEA ATT RULLA
Teamet bakom kulisserna  

ger sömlös arbetsdag

SÅ HANTERAR DU DEN 
INTENSIVA HÖSTEN

7 tips för lyckad Black  
Week och julhandel
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”Oordning är  
bättre än ingen  

ordning alls.”
M E N  O M  D U  Ä N D Å  V I L L  H A  L I T E  L E D N I N G  I N F Ö R  D E N  

S P R A K A N D E  H Ö S T E N  –  K O L L A  I N  T I P S E N  P Å  S I D  4 0 .
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3 SNABBA  
MED MATHIAS

Spinnande frimärken 
under hösten
Ni skickade in över  
18 000 kattbilder till vår 
frimärkstävling. Vilket 
härligt engagemang! 
Och nu finns de sex 
kattfavoriterna att köpa 
som frimärken.

Fortfarande fri frakt 
till Ukraina
Svenskarna fortsätter 
skicka hjälppaket till 
Ukraina och vi fortsätter 
att erbjuda fri frakt. 
Det är en självklarhet 
att hjälpa människor 
som är utsatta och vi 
är stolta över att kunna 
bidra.

Paketboxnyckeln som 
går att dela
Vi lyssnar på våra  
användare därför går 
det nu att be någon 
annan att hämta en 
leverans i våra paket-
poxar. "Dela nyckel" – 
modernt och anpassat 
för mottagarna.

” Vi har köpt vår  
sista dieseldrivna  
brevbärarbil”

V
älkommen till ett nytt nummer av Puls! Här 
lyfter vi fram hållbara leveranser och möjlig
heter och utmaningar med det.

En första utmaning är just ordet ”hållbar”. 
Det används i många olika sammanhang och kan ha lite 
olika betydelser beroende på vem som talar om vad. När vi 
på PostNord pratar om att våra leveranser ska vara hållbara 
menar vi det ur flera olika aspekter. Miljöpåverkan är förstås 
grundläggande. Alternativa drivmedel, som el och HVO, ska 
vara ett självklart inslag. Vi har köpt vår sista dieseldrivna 
brevbärarbil, och hädanefter kommer alla nya utdelnings
bilar att drivas med el. Att lasta bilarna smart och optimera 
vilken väg och på vilket sätt vi kör är andra viktiga bitar  
i pusslet.

Hållbarhet handlar också om arbetsmiljö och bra villkor 
för dem som arbetar för oss. Trygga, nöjda medarbetare gör 
ett bra jobb, som ger nöjda kunder som kommer tillbaka. 
Nöjda kunder ger också intäkter som kan användas för att 
investera i till exempel bättre arbetsmiljö.

En annan utmaning med hållbarhet är att det aldrig är 
en ”quick fix”. Det kräver ett systematiskt och långsiktigt 
arbete – av alla inblandade aktörer. Utan till exempel en  
väl utbyggd infrastruktur för laddning av alla typer 
av elbilar, eller en god tillgång på alternativa bräns
len, blir branschens beslut att köpa in nya bilar 
mindre verkningsfulla. Det fina med ett systema
tiskt och långsiktigt arbete är dock att det med tiden 
blir mer eller mindre automatiskt – det kommer 
att kännas helt naturligt att i varje beslut överväga 
hållbarheten.

Vi på PostNord har haft ambitiösa miljömål 
i många år, och det är fortsatt min ambition att vi 
ska vara ledande i vår bransch och förhoppnings
vis inspirera andra aktörer att följa efter. 

Svanenmärkning 
för e-handelstrans-
porter är på gång 

vilket sätter press på 
logistikbranschen.

MISSA  
INTE SIDAN

34.
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28.
HÅLLBART HOPPFULL

Att leverera hållbart handlar 
om mer än bara fossil

frihet. PostNords Naznoush 
Habashian är medveten om 

utmaningarna, men ser  
samtidigt många möjligheter.

14.
DE SKAPAR MAGISKA DAGAR
På Ikea går arbetet som en dans, tack 
vare människorna bakom kulisserna.  
Och deras jobb har i sin tur underlättats 
av en ny, skräddarsydd postlösning.

11.  
EXKLUSIVA LEVERANSER
Kvalitetsprodukter till kvalitetsmedvetna 
kunder kräver sin transport, och för HiFi 
Klubben är det PEX Bud som gäller.

42.  
ELDRIVET PÅ VÄG
Tunga partigodsleveranser 
helt fossilfritt för Bauhaus.  
Det är resultatet av sam
arbetet mellan Einride och 
PostNord TPL.

40. 
LADDA FÖR HÖSTEN
Det händer, som alltid, mycket 
i höst, med Black Week och 
julen som höjdpunkterna. Här 
är 7 tips för att klara handeln 
på bästa sätt.

26. 
RÄTT HELA VÄGEN
Samarbeten, ny teknik, schysta 
arbetsvillkor och ett brett tänk. 
Att nå hela landet på ett håll
bart sätt kräver en hel del.

INNEHÅLL
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Snabb e-handelskoll på

 I dag är 50 procent av världens e-handel 
relaterad till sökbaserad försäljning, men köpen 
från de sociala plattformarna ökar – i Kina stod 
liveshopping för 22 procent av landets e-handel 
i fjol!

 Den traditionella marknadsplatsen Alibaba är 
enormt stor i Kina, men tappar hela tiden andelar 
till aktörer som Tiktok och Wechat. De senare 
lyckas göra affär av konsumenternas besök – de 
shoppar samtidigt som de umgås digitalt, visar 
upp egna klipp, chattar, följer influencers och 
annat. Köp utan att lämna plattformen, helt 
enkelt. Och det är här – att köpet bara blir en 
del av interaktionen och underhållningen man är 
mitt i – som Europa ligger efter, enligt experterna.

 Plånboken har nästan 
försvunnit i Kina och många 
behöver inte ens telefonen när 
de går ut och handlar – de 
visar upp sitt ansikte (Face-
pay) i stället för att betala 
med mobil eller kort.

Källa: D-Congress 2022

TREND

Kina



7

P
O

S
T
N

O
R
D

 •
 P

U
L

S
 #

3
 2

0
2

2

TREND

Vi tenderar att 
överskatta hur 

snabbt en förändring 
ska ske medan vi under-
skattar hur stor  
omställningen  
väl blir när  
förändringen  
skett.

J A C O B  L O V É N ,  

P R O G R A M L E D A R E  

I  P O D D E N  D E N  

D I G I TA L A  D R A K E N

Hållbarhetsdata viktig 
för bättre lönsamhet
Det blir allt viktigare, av flera skäl, att hålla koll 
på sina fossila fotspår, och företag som Nexer 
hjälper företag att arbeta med hållbarhetsfrå-
gor på ett effektivt sätt. För det handlar inte 
bara om miljö och klimat, det rör den direkta 
lönsamheten.

– Kan du visa för dina investerare, kunder 
och arbetsmarknaden att du ”walk the talk” och 
levererar data på ditt hållbarhetsarbete gör du 
dig attraktiv, säger Jeanette Jäger, vd för UC vid 
Enento Group i Norden, i Dagens industri.

Det har på senare tid tagits fram flera direktiv 
och lagstiftningar kring hållbara finanser, bland 
annat EU:s taxonomi och Corporate Sustainabi-
lity Reporting Directive, och Jeanette Jäger tror 
att det kommer att få stark påverkan.

– Är du inte ett hållbart bolag kommer du inte 
att överleva på sikt.

Hållbarhetschefen för Sweco Architects, Elise 
Grosse, menar att de digitala verktygen kan 
hjälpa oss att bli cirkulära:

– Cirkulärt agerande handlar pri-
märt om tre saker: att inventera 
resurser, att dela och använda 
resurser smartare och att 
skapa cirkulära kretslopps-
flöden i stället för avfall, 
säger hon till sweco.se.

Och Elise Grosse exempli-
fierar med omvandlingen av 
en kontorsbyggnad i Stockholm 
till nya Hotell Blique.

– Vi sparade 3 600 ton koldioxid 
och undvek kostnader på 120 
miljoner kronor, kostnader som 
skulle uppstått vid rivning  
i form av avfall, ersättning 
av material och utsläpps- 
kostnader. Byggnader som 
inte är designade för åter-
bruk kan plockas isär så att 
materialet kan användas  
i andra byggprojekt.

Och vinnaren blev …
… Inet, som vid D-Congress fick ta emot priset som  

Årets e-handelsföretag, framröstade av allmänheten.

Vinnarmotiveringen: ”Inets resa är något utöver det 
vanliga. Från att vid starten 2000 enbart ha fysiska 

butiker till att i dag vara ett av Sveriges mest innovativa 
e-handelsföretag med de kanske mest lojala kunderna. 

Företaget är en pionjär i e-handelsbranschen inom 
gamification, har ett väldigt stort community 

och ett resultat som är lika imponerande 
som kundernas engagemang.”

 Elise Grosse

Jeanette Jäger

3 600 ton koldioxid undveks vid 
omvandlingen av Hotell Blique.
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Har du tröttnat på att sitta i frisörstolen och säga ett försiktigt ”Klipp som 
förra gången”, trots att du egentligen vill prova något nytt?

Då kan du testa en digital hårkonsultation hos Amazon Salon i London. 
Med hjälp av AR-teknik (augmented reality) går det att experimentera med 
olika hårfärger – precis där du sitter framför spegeln. Naturligtvis går det 
även att få mer information om olika produkter samt klicka för att köpa.

Enligt Wilhelm Sporrong som driver Gamifiera 
är det viktigare att e-handelssajterna är 
roliga och innehållsrika, än att de fokuserar 
för mycket på traditionella KPI:er.

– Kunderna vill ha en intressant upplevelse. 
Visst, man ska mäta det som är viktigt, men 
man ska inte låta det ligga till grund för hur 
man kommunicerar med kunderna. Konver-
tering är inget mot kvalitativ trafik. Om man 
har en upplevelse som kunderna vill komma 
tillbaka till är det värt så mycket mer, säger 
han till market.se.

Han vet vad han talar om. Hans företag 
Gamifiera hjälpte Skruvat.se att gamifiera 
kundklubben där medlemmarna 
kunde skapa en avatar och 
belönades för olika aktivite-
ter, till exempel recensio-
ner. Ju fler utförda upp-
gifter, desto fler poäng 
och utsmyckningar till 
avataren. Resultatet? 
Under tre första månaderna 
skapades 35 000 avatarer, 
enligt ehandel.se.

Gamification  
allt vanligare  
inom e-handel

TREND

Tre snabba  
livestreaming-tips

1  
Vill du som proffs visa upp ditt 

expertområde? Sänd live på LinkedIn.  
En bra plattform för att få trovärdighet 

inom branschen och bygga  
företagets varumärke. 

2  
Skapa korta videoklipp under 

livesändningen, och använd materialet 
ungefär som reels på Instagram. På så sätt 

kan du låta din målgrupp veta att du  
ska ha en livestream längre fram –  

eller att du är live just nu. 

3  
Livestreamingen behöver inte vara 

huvudbudskapet – det kan också vara en 
kort livesändning som du använder för att 

marknadsföra kommande event eller länka 
vidare publiken till en sparad livestream.

Källa: Zephyrnet & Plato Data

Ny  
frisyr  
med  
digital  
hjälp

Wilhelm Sporrong
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TREND

ågot av det hetaste inom e-han-
del är liveshopping. Kina var 
först, eller i alla fall störst först, 
och experter världen över tävlar 

i vem som allra tydligast kan kalla liveshop-
ping för ”trenden framför andra i väst”.

Det finns dock några som redan klivit vidare 
och hittat nästa trend – liverekrytering.

Bland de få svenska pionjärerna finns 
PostNord.

– Vi satt på en konferens där Bambuser 
pratade om liveshopping och då började vi 
fundera kring hur vi kunde ta det konceptet 
till rekrytering, säger Petra Almert, employer 
branding-specialist på PostNord.

Hennes kollega Susanna Aronson, head-
hunter, flikar in:

– Ja, idén kom där och då. Alla processer 
digitaliseras ju i en allt högre uträckning, 
även våra rekryteringar. Det blir effektivt, 
men sällan personligt. Liverekrytering inne- 
bär en möjlighet att få en relation till varu-
märket PostNord, i och med att man kan 
interagera – en personlig aspekt i en allt mer 
digitaliserad process, helt enkelt.

Exakt hur en livesändning vid en Post-
Nord-rekrytering ser ut påverkas förstås en 
del av vad det gäller för tjänster.

– Är det för en specifik roll där vi exempel-

Shoppa ditt nya 
jobb hos PostNord 
– i livesändning

Håll utkik efter PostNords 
nya, trendsättande 

liverekryteringar – på 
postnord.se

vis ska rekrytera en chef inom e-handel och 
vid livesändningen kan tittarna få träffa den 
rekryterande chefen, och när vi ska viss-
tidsanställa inför en peakperiod kan vi tala 
med tidigare sommarjobbare – eller för ett 
föräldravikariat kan vi prata fördelar och ut-
maningar med den som faktiskt har tjänsten. 
Då får ju de sökande direkt koll på de aktuella 
arbetsuppgifterna, och projekten som pågår, 
vid jobbstarten, säger Susanna Aronson.

I sändningarna kommer arbetslokaler att 
visas upp så att arbetssökande får en tydlig 
och transparent bild av placeringen. 

– Där går det inte att lägga på snygga 
filter eller klippa om. Vi visar verkligheten, 
säger Petra Almert.

Människor kan delta oavsett var de be-
finner sig och alla frågor kan smidigt ställas 
direkt i livechatten, där de hanteras och 
besvaras av en moderator. 

– Dessutom kan tittarna bidra med sina 
olika infallsvinklar genom att de svarar på 
olika undersökningsfrågor under sänd-
ningen. Då kan den rekryterande chefen i 
livesändningen upptäcka andra intressanta 
saker både för tjänsten och hos de sökande. 
Samtidigt som risken minskar att vi missar 
någon som är helt rätt, bara för att deras cv 
gett en annan bild, säger Petra Almert.

Petra Almert

Susanna Aronson
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Internet & valet – 
möjligheter och hat

N
är det gäller sociala medier 
använder sig yngre svenskar ofta 
av Instagram för att ta del av 
politisk information, medan 

äldre generationer lutar sig mot Facebook.  
De allra äldsta undviker ofta sociala medier 
helt, trots att de inte sällan är politiskt 
intresserade.

Den stora undersökningen om svenskar-
nas nätvanor inför valet, från Internetstiftel-
sen, avslöjar stora skillnader i hur väljarna 
tar del av politiska budskap samt hur de 
uttrycker sina åsikter i olika frågor.

Även om sociala medier är ett slags vat-
tendelare, är majoriteten av svenskarna dock 
ense om två saker: en tilltro till traditionella 
medier (tv, radio och dagstidningar) och en 
oro för vilseledande information på sociala 
medier.

Undersökningen visar också att det 
hårda debattklimatet på nätet begränsar 
det öppna, politiska samtalet. Var femte 
internetanvändare svarar att de avstått från 
att uttrycka en politisk åsikt det senaste året 
för att undvika hård kritik, hat eller hot. För-
stagångsväljarna är betydligt mer benägna 
att anmäla kränkande inlägg som innehåller 
hårda ord och värre.

Samtidigt öppnar internet dörrar för 
dem som vill delta i det politiska samtalet – 
nästan var tredje användare har diskuterat 
politik på nätet, och bland politiskt intresse-
rade och yngre är det ännu fler.

TREND

Källa: Svenskarna och internet: Valspecial 2022, undersökning 

gjord av oberoende Internetstiftelsen i december 2021

Vår mest fram-
gångsrika sänd-

ning genererade lika 
mycket intäkter  
på 40 minuter  
som en butik  
genererar på  
två veckor.

N I C H O L A S  B Á L I N T ,  

H E A D  O F  L I V E  C O M M E R C E  

P Å  K J E L L  &  C O M P A N Y,  O M  

F Ö R E TA G E T S  S AT S N I N G  

P Å  L I V E S H O P P I N G .Källa: ehandel.se

… var apoteksbranschens 
e-handelstillväxt under  
Q1 2022.

Apoteksvaror online har  
fortsatt att växa trots att  
åtgärderna under pandemin 
är över. Nya köpbeteenden 
och fler e-handelsvänliga 
aktörer har visat sig vara  
ett lyckat recept.
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KUND HIFI  KLUBBEN

Lösning:
PEX Buds dörr-till- 

dörr-leveranser, 
med möjlighet 

till bärhjälp

M
ånga som vill ha bra ljud och bild i sina 
musik- och hemmabioprodukter går till HiFi 
Klubben. Sedan starten för 42 år sedan har 
specialkedjan fokuserat på just kvalitet.

– Vi håller oss undan det allra billigaste segmentet, 
vårt sortiment är utvalda premiumvaror med hög kva-
litet och god prisvärdhet för alla, säger Peter Svedborg, 
butikschef för HiFi Klubben i Göteborg.

Kedjan växer hela tiden. Under pandemiåren satsade 
svenskarna på sina hem och uppgraderade sina HiFi- 
anläggningar, och när restriktionerna togs bort ökade 
besöken i butik.

– Butikerna är viktiga för oss. Där får vi träffa kunden 
och visa att det är skillnad på ljud och ljud.

När HiFi Klubbens kvalitetsmedvetna kunder testat 
sig fram till den ljud- och bildlösning som passar just 
dem bäst är de oftast väldigt angelägna om att få hem de 
beställda produkterna snabbt. Där kommer PEX Bud in.

– Det vanligaste är att kunderna väljer leverans inom 
tre timmar. Vi människor är ju numera ganska stressade 
i livet och kanske bara är hemma mellan vissa klockslag, 
säger Peter Svedborg och lyfter fram de flexibla bud- 
möjligheterna som lösning på problemet.

Utöver att PEX Bud tar de nyinköpta HiFi-anlägg- 
ningarna dörr-till-dörr, kan kunden även välja att få 
hjälp med att bära in de värdefulla, och ofta ganska 
känsliga, varorna.

– Det är en bra tjänst, som kunderna ofta väljer.  
Det är ju inte alla som kan eller vill lyfta tungt.

HiFi Klubben har en egen tjänst där de erbjuder hjälp 
med installationen. Tillsammans med transporterna från 
PEX Bud innebär det en mycket populär helhetslösning.

– Det blir en tjänst som får våra kunder att säga ”aha, 
då behöver jag ju inte åka in en gång till”. Vi kan helt 
enkelt erbjuda exakt det kunden vill ha eller behöver, 
säger Peter Svedborg. 

Specialkedjan HiFi Klubben erbjuder 
sina kunder kvalitetsprodukter, samt 
hjälp med installationen. PEX Buds 
säkra transporter på flexibla tider 
innebär att kunderna får exakt det  
de vill ha, när de vill ha det.

Text: Petter Jennervall  Foto: Gustav Gräll

”Med PEX Bud 
kan vi erbjuda en 
helhetslösning”

Utmaning:
Transportera 

exklusiva varor 
snabbt och exakt

Effekt:
Snabb och säker 
helhetslösning, 

med mycket 
nöjda kunder

”Vanligast att 
kunderna väljer 
leverans inom  
tre timmar.”
P E T E R  S V E D B O R G ,  B U T I K S C H E F  
F Ö R  H I F I  K L U B B E N  I  G Ö T E B O R G
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H
ela 86 procent av de tillfrågade konsu-
menterna i PostNords undersökning 
E-barometern säger att det är ganska eller 
mycket viktigt med hållbart producerad 

och levererad mat, men konsumenter lever inte 
alltid som de lär. Paradoxen är att majoriteten ändå 
väljer billigt framför hållbart. Knappt ens var femte 
person väljer konsekvent miljövänligt när de e-hand-
lar. Över 60 procent skulle aldrig säga nej till ett köp 
av hållbarhetsskäl – och lika många bryr sig inte alls 
om att välja hållbart. 

– Jag själv, och många med mig, gör i slutändan 
känslostyrda val när det gäller vad vi vill ha på oss 
och vad vi vill äta, säger PostNords hållbarhetschef 
Naznoush Habashian.

De flesta konsumenter förväntar sig att hållbarhet 
är en hygienfaktor inom handeln, något som tyvärr 
inte stämmer ens i Sverige. Snarare får man vad man 
betalar för. Social hållbarhet är den fråga e-handlarna 
jobbar minst med, 43 procent gör inget alls. Detta 
trots att konsumenter efterfrågar information om 
exempelvis arbetsvillkor i produktionen.

– Vi behöver lyfta den sociala aspekten. Det råder 
stor kompetensbrist gällande detta; jag tror inte någon 
tycker att det är okej att man producerar och köper fos-
silfria produkter på bekostnad av att andra i vår värld 
får leva ett taskigt liv med dålig lön och dåliga villkor.

Att subventionera hållbara varor är inte heller en 
hållbar lösning om man frågar Naznoush Habashian.  
I stället tror hon på kommunikativa satsningar 

Paradoxen i checkouten:  
Klimatmedvetna  
konsumenter väljer  
billigt framför hållbart
E-handelskonsumenterna ställer allt högre krav på hållbara alternativ  
i sortimentet. Samtidigt visar E-barometern att det inte alls är hållbarhet 
som avgör om varan hamnar i varukorgen – utan priset. Bryr sig 
konsumenterna om hållbarhet? Och hur får man dem att bry sig?

Text: Sofia Zetterman

PULS INSIKT E-HANDEL

och informativa åtgärder så att informationen kan 
mottas rätt. För enligt E-barometern är miljöpåver-
kansinformation ändå viktig för konsumenterna.

– Det ligger ett stort ansvar hos oss sakkunniga att 
kommunicera på ett sätt så att svenska konsumenter 
kan ta till sig informationen och därmed öka sin håll-
barhetsvilja. Om vi skulle lyckas öka kompetensen 
avseende social hållbarhet på samma sätt som vi 
har lyckats med miljömässig hållbarhet skulle fler 
konsumenter tänka om. Jag har svårt att tänka mig 
att de skulle köpa produkter som är tillverkade av 
barn, eller av en som förälder har så dåliga arbetsvill-
kor att hen tvingas jobba extremt långa dagar utan 
paus, menar Naznoush Habashian som vill få alla att 
se sambandet mellan sina dagliga val och en hållbar 
utveckling, eftersom var och en av oss har ett ansvar. 

– Var kritisk i dina val som konsument. Behöver 
du verkligen fler saker? Är det hållbart att beställa 
och sedan returnera mängder av varor? Tänk på hel-
heten, hela värdekedjan och inte bara den sista biten 
som dina produkter levereras till dig.

Är lösningen att bara erbjuda hållbara produkter?
– På sikt ja, det kommer inte finnas annat, men 

under en övergångsperiod kommer det tyvärr att 
finnas en hel del ohållbara produkter. Det går inte 
att slänga ut allt som redan är producerat – det är 
inte hållbart. Vi behöver jobba mer med märkningar, 
som sedan blir regulatoriska förändringar, för att nå 
cirkulär ekonomi. 
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Naznoush Habashian
Hållbarhetschef på PostNord

PULS INSIKT E-HANDEL

Bas: Har e-handlat.   Källa: E-barometern Q1 2021.

Hur viktigt är det för dig att de varor du  
handlar på nätet från följande branscher är 

producerade och levererade med största  
möjliga hållbarhetshänsyn?

Hur ofta brukar du aktivt välja 
hållbara alternativ (till exempel 
byta leveransmetod vid check-
out) när du e-handlar?

Hur troligt är det att du skulle avbryta  
ett e-handelsköp av hållbarhetsskäl  
(till exempel om informationen om klimat-
påverkan inte finns/inte är tillräcklig)?

... att kunna spåra en 
produkts ursprung hela 

vägen från råvara till 
färdig produkt?

... att kunna se produktens 
påverkan på miljön när 

den tillverkas?

... att kunna se produktens 
påverkan på miljön i 

leveransen (från företaget 
hem till dig)?

Hur viktigt är följande för dig när  
du handlar en produkt i en webbutik... 

Ganska viktigt 

Ganska viktigt 

Mycket viktigt

Mycket viktigt

43 % 21 %

36 % 16 %

44 % 28 %

30 % 40 %

41 % 20 %

36 % 39%

42 % 27 %42 % 19 %

47 % 26 %

46 % 25 %

47 % 32 %

32 % 54 %

Böcker/media

Byggvaror

Barnartiklar/leksaker

Sport/fritid

Hemelektronik

Inredning/möbler

Skönhet/hälsa

Kläder/skor

Livsmedel

Inte alls ofta

Inte så ofta

Ganska ofta

Väldigt ofta

Tveksam, vet ej 

23 %

40 %

24 %

5 %

9 %

24 %

35 %

27 %

7 %

7 %
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KUND IKEA

På Ikea finns Jan-Olof Almblad och Marie Larsson 
för att få arbetsdagen att flyta på, kanske lite  
extra välkommet hos personalen när känslan  
från sommarsemestern hänger kvar.



Säg ” jag jobbar på Ikea” och de flesta tar för givet att du jobbar med 
möblerna: i varuhus, som designer eller kanske inköpare. Men för att 

möbelmänniskorna ska kunna göra sitt jobb krävs sådana som Marie 
Larsson och Jan-Olof Almblad från Meeting & Facility, Ingka AB.  

De verkar i det tysta, men ser till att allt fungerar som det ska. 
Text: Sofia Lundgren   Foto: Roger Nellsjö

Succésamarbetet
ger en magisk arbetsdag

KUND IKEA
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är vi kommer till jobbet vill vi alla att allt bara 
ska funka. Oftast tar vi för givet att passerkor-
tet ska släppa in oss, att det finns nybryggt 
kaffe på plats, att skrivaren är laddad med 
papper och att nätverket funkar som det ska. 
Det är där Marie Larsson och Jan-Olof Alm-
blad kommer in i bilden.

– Vi är teamet bakom kulisserna. Vi syns 
inte så mycket utåt, men vi löser magin bakåt 
så att arbetsdagen blir bra, förklarar Jan-Olof  
Almblad, Product Specialist, Meeting & Faci-
lity på Ingka AB.

Ingka, förresten? Ja, när man talar om 
Ikea är det inte lätt att veta vilket bolag man 
egentligen pratar om. I Älmhult, som kan 
kallas Ikea-koncernens hjärta, finns nämligen 
över 5 000 medarbetare spridda över 15–16 
olika bolag och olika koncerner, och det är 
Jan-Olof Almblad och hans team som servar 
dem. När han berättar vad de ansvarar för blir 
listan lång. De fixar det mesta som ska funka 
på en arbetsplats och utöver det har de även 
hand om allt från gröna växter och cyklar till 
transporter och vaktmästare. För vissa bolag 
sköter de till och med hela restauranger.

Marie Larsson är Maintenance Manager 
på Meeting & Facility, Ingka AB. Hon och 
hennes team ansvarar för support och säker-

N
KUND IKEA

Samordnade postleveranser 
har gett mer arbetsro och 
mindre koldioxidusläpp.
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”Vi är teamet bakom 
kulisserna. Vi syns 

inte så mycket utåt, 
men vi löser magin 
bakåt så att arbets-

dagen blir bra.”
J A N - O L O F  A L M B L A D ,  

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

KUND IKEA
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het på Ikeas tre Malmökontor som har några 
tusen anställda, och även för alla Ikea-med-
arbetare i Helsingborg, där det finns två 
kontorsbyggnader och 600 personer.

– Kort kan man väl säga att vi är de man 
ska känna för att kunna för att få den hjälp 
man behöver, säger Marie Larsson med ett 
skratt och fortsätter:

– Vi är väldigt uppskattade av många 
kollegor för att vi bidrar till att skapa en bra 
arbetsdag. Eller, den ska inte bara vara bra, 
utan den ska vara sömlös eller ”seamless”, 
som vi säger på Ikea.

På Ingka Group, med sina mer över 170 000 
anställda utspridda över hela världen, svänger 
man sig ofta med engelska ord och uttryck 
eftersom koncernspråket är engelska.

Utöver allt detta hanterar Ingka Meeting & 
Facility även allt som gäller post och leveran-
ser. De 3 000 anställda på Hubhultkontoret 
i Malmö skickar och tar emot mängder av 
paket, brev och andra försändelser varje dag. 
Tidigare stördes arbetsdagen för medarbe-
tarna ofta när olika leveranser kom. Eftersom 
Hubhultmedarbetarna har fria arbetsplatser 

flyttar de ofta runt i huset, vilket gjorde att det 
dessutom var svårt att hitta rätt mottagare när 
det var dags för utdelning av brev och paket.

– Vi får många försändelser dagligen och 
tidigare kom de alla i olika leveranser från 
olika bolag, och de skulle förstås kvitteras 
och delas ut. Det blev rörigt och tog mycket  
tid att ta emot post och framför allt alla 

”Vi är väldigt uppskattade av 
många kollegor för att vi bidrar 
till att skapa en bra arbetsdag.”

M A R I E  L A R S S O N ,  M A I N T E N A N C E  M A N A G E R  P Å  I N G K A

Alla mottagare får 
en avisering när 

det finns en leve-
rans att hämta. 

Här hos PostNords 
Marcus Friberg.

KUND IKEA
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paket, så det var svårt för oss att få arbetsro 
ibland – arbetsdagen var inte alltid sömlös, 
vilket ju är vårt mål, säger Marie Larsson.

Sedan 2015 finns en skräddarsydd lösning 
på plats i Hubhult: PostNords tjänst Intern 
Postservice. I Ikeas fall innebär den att flödet 
av in- och utleveranser ser helt annorlunda 
ut än tidigare. Tre fasta tider per dag kommer 
PostNord och delar ut post, berättar hon:

– Nu är det samordnat så att alla leveran-
ser till oss fångas upp av PostNord. De agerar 
lite som en tratt, kan man säga. Sedan häm-
tas och lämnas försändelserna i postrummet 
på Hubhult, i stället för att delas ut i huset 
som tidigare. 

Tack vare PostNords Intern Postservice har 
mer tid frigjorts och arbetsron på Hubhult har 
ökat, men framför allt är hanteringen av viktiga 
försändelser också säkrare i dag, eftersom all 
utdelning sker på ett enda ställe, dit mottagarna 
går när de fått en avisering. Ytterligare en 
fördel är att de samordnade leveranserna också 
innebär minskade koldioxidutsläpp, eftersom 
det nu kommer en enda PostNord-bil, i stället 
för olika transporter från varje leverantör. 

 

Ikea & Ingka
Internationella möbeljätten  

Ikea etablerades 1943 av Ingvar 
Kamprad och i dag finns Ikea i hem 

över hela världen. Hösten 2021 upp-
gick antalet anställda till 225 000. 

Ingka Holding är moderbolaget  
i Ikea-koncernen, där såväl de olika 

varuhusen som många olika  
företag som Ingka AB ingår.

PostNords hjälp har frigjort tid för de anställda.

Postrummet, hjärtat för alla 
paket, hjälper till att göra 
hanteringen säkrare.

170 000
medarbetare har Ingka 
Group, utspridda över 

hela världen.

KUND IKEA
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Utmaning:
Tidskrävande 
och störande 
posthantering

Lösning:
PostNords tjänst Intern 
Postservice, utformad 
efter kundens behov

Effekt:
Ökad arbetsro 
och PostNords 

kompetens på plats
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Under de fasta leveranstiderna finns 
PostNords personal på plats och kan svara 
på frågor och hjälpa till med postrelaterade 
ärenden. Det är en stor trygghet för Ikeas 
medarbetare.

PostNord fungerar helt enkelt som ett 
slags ett mini-postkontor på plats, enligt 
Marie Larsson:

– PostNords personal har blivit ett slags 
kunskapsbank för oss och ger oss hjälp i olika 
ärenden. För oss är det en trygghet att veta 
att den här kompetensen finns i huset. Vi 
skickar exempelvis många väldigt värdefulla 
dokument, och då hjälper de oss att fylla  
i alla formulären rätt. 

Jan-Olof Almblad lägger till:
– Hade vi fortsatt sköta allt i egen regi 

hade vi varit många som kunde lite grann, nu 
när PostNord är på plats är det några få som 
kan mycket. 

I Ikeas hjärta Älmhult, där grundaren 
Ingvar Kamprad en gång startade upp möbel-

jättens verksamhet, är alla de olika bolagen 
utspridda i byggnader över hela samhället. 
Det går helt enkelt inte att samordna på 
samma sätt som i Malmö, så där handlar det 
om en mer traditionell modell där PostNord 
bara hanterar sina egna leveranser och inte 
samlar ihop andra leverantörers. Tidigare 
såg upplägget annorlunda ut – och det kan 
mycket väl förändras igen framöver, berättar 
Jan-Olof Almblad:

– För många år sedan körde PostNord ut 
post till alla våra byggnader, och de gjorde 
mycket mer än så. De tog med frallor till våra 
frukostar, körde ut frukt, vissa bolag ville ha 
fredagsfika – allt det fixade PostNord. Ur en 
miljöaspekt var det ju jättebra att en enda 
leverantör körde runt med allt. 

I dag är det mer renodlat, och Ikea har tagit 
in andra leverantörer till frukt och det övriga.

– Men jag skulle inte tveka att kolla med 
Postnord om vi kan ta upp det igen om 
möjligheten uppstår. PostNord är en av de 
leverantörer jag har bäst samarbete med, 
vilket jag tror beror på att vi har regelbunden 
kontakt och många avstämningar. Vi hjälps 
åt och frågar varandra ”hur kan jag göra ditt 
arbete lättare?”.  

”PostNords personal 
har blivit ett slags 
kunskapsbank för 
oss och ger oss hjälp  
i olika ärenden. För 
oss är det en trygghet  
att veta att den här  
kompetensen finns  
i huset.”
M A R I E  L A R S S O N ,  M A I N T E N A N C E  M A N A G E R ,  I N G K A  A B

KUND IKEA

I stället för ett evigt letande i det agila kontoret 
hamnar nu alla leveranser på samma ställe.
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SAMARBETE SKRYM

Hållbara Skrym 
raserar e-handelns 
luftslott

Skrym är företaget där matematiker, ekono-
mer, programmerare och ingenjörer hjälps 
åt för att optimera logistikflöden och ta fram 
hållbara, effektiva och lönsamma lösningar.

Hur gör ni det?
– Vi använder datan som genereras  

i leveranskedjan för att effektivisera kom-
munikationen mellan de olika delarna av 
värdekedjan. Det är en förutsättning för att 
kunna optimera flödet hela vägen från före 
checkout till efter leverans. Allt för att se till 
att man jobbar så effektivt som möjligt. Vi vill 
göra transparens, hållbarhet och effektivitet 
till något mer än bara gröna löv i checkouter 
och tomma ord.

 
Vilka är era kunder?

– E-handlare och tredjepartslogistik. 
De gör det för att få koll på sin verksamhet 
och kunna effektivisera. Att få insyn och för-
bättra är något som är väldigt svårt utan data. 
Komplexiteten växer dessutom snabbt inom 
e-handeln efter den starka tillväxten (under 
pandemin, reds anm). Logistik håller på att 
bli en precisionssport, liknande vad som hänt 
på finansmarknaderna senaste femton åren. 
De som är duktiga på data vinner, men det 
här är verkligen frågor som alla ska kunna 
jobba med. Vi tycker inte att man ska vara 
tvungen att investera miljoner i automations-
lösningar för att minska luft i paketen och 
öka sin effektivitet.

Vilka effekter har era kunder fått via sam-
arbetet med er?

– I snitt brukar fraktvolymen kunna minska 
med 10–20 procent utan att kunden behöver 
öka antalet olika emballage eller investera  

Krävs det investeringar i nya maskiner 
för att minska luften i era paket? Det kan 
faktiskt räcka med att kontakta Skrym.

– Vi hjälper e-handlare och tredjeparts- 
logistik att skicka mindre luft genom att 
använda data, berättar Jakob Nordfeldt, 
vd på Skrym, i ett samtal med PostNords 
Soledad Gonzalez.

Text: Petter Jennervall

Soledad Gonzalez.



i automation, och naturligtvis utan att man 
säljer mindre. Det här sker bara genom att 
använda data på ett bättre sätt.

– Det skiljer förstås en hel del mellan olika 
fraktavtal, men snittkostnaden för frakten 
brukar kunna minska med mellan 5 och 12 
procent, och ibland mer. Det kan ju röra sig 
om flera miljoner kronor per år.

Hur ser du på samarbetet med PostNord?
– Det är bland det roligaste vi jobbar med, 

och mest utmanande. Inom PostNord TPL 
finns det allt från stora byggvaror till småpry-
lar – och det är dessutom uppdelat i olika re-
gioner med olika systemarkitektur. För oss är 
det här ett sätt att ta oss an den komplexitet 
som vi vet finns i branschen, men vi gör det 
tillsammans med en enda samarbetspartner.

– Potentialen är riktigt stor och dialogen  
är bra. Ibland kanske det kan vara lite frustre-
rande att det inte går så snabbt som man vill 
– vi är ju betydligt mycket mindre än er och 
det märks i vissa processer, men det är viktigt 
att ni får vara med och vara ledande inom 
de här frågorna, med tanke på er ställning 
på den nordiska marknaden. E-handels- och 
logistikmarknaden behöver att den största 
spelaren är med och drar hela branschen 
framåt. Det är otroligt kul att få vara med och 
påverka, samtidigt som det också är en inlär-
ningsresa för oss där vi ser hur de riktigt stora 
och komplexa organisationerna fungerar.

PostNord finns i hela Norden. Har det inspi-
rerat Skrym att börja titta utanför Sverige?

– Ja, för att ha så stor ”impact” som möj-
ligt vill vi ju också skala upp det internatio-
nellt. Det skulle vara ett naturligt steg, även 
om vi förstås först och främst är fokuserade 
på samarbetet i Helsingborg. Det vi gör är 
ju helt frikopplat från hårdvara; vi har inga 
lastbilar eller maskiner vi måste skicka över 
– problemen som vi är inne och löser ser mer 
eller mindre identiska ut på andra markna-
der. Och det trevliga med logistik är att vi be-
höver bara följa vägarna; allt hänger ihop.  

Jakob om datan  
som ger mindre  

luft i paketen

1  
Produktdata 

Det handlar om dimensioner, vikt, olika 
produktattribut. En kopp och en t-shirt 
kommer ju att bete sig helt annorlunda  

i fraktsammanhang.

2  
Orderdata

Det här är ganska okomplicerat och 
hänger på vad man har för datastruktur. 

Det gäller att företag tänker i termer 
av ordrar – för de skickar inte enstaka 

produkter, de skickar ordrar.

3  
Emballagedata

Om man inte har det så går  
det snabbt att hämta in. Inner-  

och yttermått är det enda vi behöver,  
men tar gärna emot information om 

maxbelastning och hållfasthet. 

”Vi tycker inte att man ska vara 
tvungen att investera miljoner  
i automationslösningar för att 
minska luft i paketen.”
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OVÄNTAT QUIZ

Posthistoriskt. Är det ens ett ord? Betyder det ”efter det som hänt” – alltså nuet 

eller kanske framtiden? Vad ordet än betyder så är det här i varje fall ett post-

historiskt quiz – och en chans för dig att vinna presentkort på Ikea!

Posthistoria  
eller påhitt?

När koleran härjade i Europa på 1830- 
talet vidtog Posten olika åtgärder för att 

inte smittan skulle nå Sverige. Bland annat 
doppades alla brev i något. Vad?

A. Ättika
B. Gröt med honung

C. Urin

1. 

Svenska posten grundades faktiskt på  
grund av krig. När Gustav II Adolf blev skjuten  

i slaget vid Lützen tog det nästan en 
månad innan svenskarna och Stockholm 
fick beskedet – vilket alltså fick postliga 

efterverkningar. Så, när grundades Postverket?

A. 1066
B. 1636
C. 1917

Posten som förr transporterades till havs 
packades i ovala kaggar/tunnor. De skulle 

slängas i vattnet om båten riskerade att sjunka. 
Varför var kaggarna ovala och inte runda?

A. Av religiösa skäl – runda föremål  
ansågs kritisera kyrkans världsbild

B. För att de inte skulle rotera i vattnet (vilket 
annars gör att breven gnuggas mot varandra)

C. Ovala tunnor roterar medsols i Östersjön och 
flyter därmed alltid i land i Sverige

2. 

De stora revolutionerna frimärket och järnvägen 
är ungefär jämnåriga i Sverige. När ”föddes” de?

A. Omkring 358 f. Kr
B. Vår och höst 1945

C. 1855 och 1856

3. 

4. 
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OVÄNTAT QUIZ

Skicka in dina svar till  
puls@postnord.com 

senast den 21 oktober. 
3 vinnare får var sitt 
presentkort på Ikea, 

värt 500 kronor.

Augusta Bruhn, Västerbottens första poststationsföreståndarinna, 
var mycket stolt över sitt arbete och inte sjuk eller ledig en enda 
dag under sitt arbetsliv. Men, när kvinnorna började anställas till 

Postverket var de tvungna att vara 25 år och ogifta. Varför ogifta?

A. En gift kvinna var inte myndig och fick inte handha pengar.
B. En ogift kvinna ansågs vara mindre  

benägen att smygläsa andras brev.
C. En gift kvinna fick bara läsa på söndagar, och då enbart Bibeln.

Postvägen mellan … och … räknades 
som en mycket viktig men också 
en av de farligaste postvägarna 
som funnits. Över 200 personer 

har gett sitt liv för att posten skulle 
fram. Vilka platser söker vi?

A. Örnsköldsvik och Sidensjö
B. Falsterbo och Skanör
C. Stockholm och Åbo

 När internet slår igenom ändras folks vanor och 
Posten genomför en av de största förändringarna 

någonsin. Alla postkontor stängs. Vilket år var detta?

A. 2000
B. 2020
C. 1981

År 2017 sattes ett nytt 
paketrekord, när Black 
Friday slog igenom på 

riktigt i Sverige. Hur 
många paket sorterades 

under den helgen?

A. 13
B. 1,2 miljarder

C. 719 000

Att samla frimärken är en stor hobby runt om i världen 
även om frimärkssamlarna inte är lika många i dag som 

under guldåren. Folket i Bilds frimärksklubb bildades 1941 
och har kallats världens största frimärksklubb. Hur många 

medlemmar hade klubben i mitten av 1900-talet?

A. Cirka 400 000
B. 13

C. 4 052 – alla jobbade på Postverket och ingen hade hund

När telefonen 
började bli vanlig 
behövdes inte lika 

många brevbärings-
turer. När slopades 

den femte turen?

A. 1917
B. 1066
C. 2007

5. 

7. 

8. 

9. 

6. 

10. 

Augusta  
Bruhn
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Fossilfria leveranser är bra, men för helt hållbara  
transporter krävs bredare tänk, bättre teknik,  

samarbeten – och kanske en svan.

Illustration: Christina Hägerfors 

 Hållbart till 
hela landet
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Hållbarhetschefen:

”Vi måste våga lyfta  
utmaningarna med  
hållbara leveranser”

E
En fossilfri fordonsflotta innebär inte automatiskt håll-
bara leveranser. PostNords hållbarhetschef Naznoush 
Habashian vill lyfta de komplexa hållbarhetsutmanin-
gar som inte bara PostNord, utan alla aktörer och 
länder står inför, givet det aktuella säkerhetspolitiska 
läget och den eskalerande klimatkrisen.

Text: Sofia Zetterman  Foto: Jann Lipka

n sak är alla överens om: fossilfria leveranser 
är framtiden, men när infrastrukturen för att 
ladda elbilar saknas i stora delar av landet 
och det dessutom råder elbrist – vad ska Post-
Nord då leverera med? Och hur hållbart är det 
att skrota den befintliga fordonsflottan? 

Ämnet är hållbara leveranser – och det är 
mer komplext än gemene man tror. En som är 
mer insatt än de flesta är PostNords hållbar-
hetschef Naznoush Habashian. Hon brinner 
för att göra skillnad i världen och låter sig inte 
avskräckas av de enorma utmaningar hållbara 
leveranser står inför. Tvärtom.

Sedan hon axlade rollen som PostNords 
hållbarhetschef i januari har dock världsläget 
helt förändrats. 

– Vi kom ur en pandemi in i ett krig och 
står inför en lågkonjunktur med höjda räntor, 
arbetsbrist och elbrist, och skenande el-, mat- 
och bränslepriser. Pandemin orsakar fortfarande 
produktionsproblem som ger ringar på vattnet. 
Till exempel saknas komponenter för att till-
verka elfordon, säger Naznoush Habashian.

Hennes bakgrund inom Försvarsmakten 
kommer väl till pass i hennes nya roll, för sä-
kerhetspolitik och hållbar utveckling hänger 
samman. Att vara oberoende och självförsör-
jande som land är i dag, mer än någonsin, en 
säkerhetspolitisk fråga. 

Hon väljer att se möjligheterna:

– Blir vi trängda, vilket vi håller på att bli, 
kan det bli momentum för att få till en riktigt 
hållbar utveckling. Det tragiska säkerhets- 
politiska läget kan bli en push framåt för att 
vi ska bli självförsörjande. Jag är hoppfull, 
säger hon och ler. 

När hela världen diskuterar hur vi kan bli 
oberoende av fossilt bränsle, från främst 
Ryssland, är länder beredda att samverka på 
ett helt nytt sätt – något som kan skynda på 
klimatomställningen, men det krävs extrema 
åtgärder för att komma till rätta med världs-
läget och klimatkrisen. 

– Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta 
leva och konsumera som vi gjort. Vi måste 
göra en omställning på riktigt! Som säker-
hetspolitisk fråga får detta en helt annan 
dignitet. Politiker måste visa en vilja att göra 
skillnad, slår Naznoush Habashian fast. 

PostNords plan är fortfarande att vara 
fossilfria 2030. 

–  Vi ger inte upp, utan vill vända det här, 
men vi måste våga vara transparenta med de 
utmaningar som e-handeln och logistikbran-
schen står inför. Förändrade levnadsvanor, 
digitaliseringen, teknikutvecklingen och ett 
komplicerat säkerhetspolitiskt läge kräver en 
enorm flexibilitet, säger hon.

Tyvärr är det inte så enkelt att man bara 
kan skaffa fossilfria bilar och sedan nöjt  
deklarera att man är ett hållbart företag. 

– Inget annat bolag i logistikbranschen  
i Sverige har så många elfordon som vi, men 
att säga att vi är fossilfria är en sanning med 
modifikation. Vi kan inte välja bort leveranser 
till Norrland för att det saknas infrastruktur 
för elfordon där. Jag vill ha ett inkluderande 
samhälle där alla kan leva på samma villkor. 

Samhällsuppdraget är PostNords största 
utmaning: att leverera till alla i Sverige, 
oavsett om de bor i en stad, eller i en stuga 



”Vi kan inte välja bort 
leveranser till Norrland 
för att det saknas infra
struktur för elfordon 
där. Jag vill ha ett 
inkluderande samhälle 
där alla kan leva på 
samma villkor.”

Naznoush ”Naz”  
Habashian

Ålder: 47
Bor: Nacka, Stockholm

Familj: Sönerna Hugo, 17,  
Eric, 14, och hunden Lucky.

Jobb: Hållbarhetschef på PostNord.
År på PostNord: Sedan januari 2022.
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ekonomisk hållbarhet – och alla tre måste stå 
i fokus för att nå FN:s klimatmål. Däri ligger 
också PostNords styrka: 

– Vi tänker miljömässig hållbarhet i allt 
från förpackningar till återvinning och cir-
kularitet och som arbetsgivare arbetar vi hårt 
med social hållbarhet, bra villkor och arbets-
miljö för våra medarbetare. Det är lika viktigt 
som miljövänliga transporter, säger hon.

Under pandemin fick e-handeln fick ett rejält 
uppsving, men digitaliseringen ställer höga 
krav på logistikföretagen. I dag vill kunder 
klicka hem prylar på kvällen och få dem dagen 
efter, och snabba leveranser är sällan hållbara. 
Ett annat problem är mängden returer. 

– Att beställa hem massa plagg för att se-
dan returnera dem blir en påfrestning på kli-
matet trots fossilfri leverans. Då är det kanske 
mer miljövänligt att åka till butiken och prova? 

Hon menar att e-handlarna behöver ta 
ett större hållbarhetsansvar. Speditörerna är 
enbart en länk i kedjan. Många tar för givet 

TEMA HÅLLBARA LEVERANSER

i skogen. PostNord tar sitt sociala ansvar på 
största allvar. 

– Det är svårt att jämföra oss med andra 
aktörer för vi ska inte bara leverera lönsamhet. 
Vi har vårt samhällsuppdrag, ett uppdrag 
som är extra viktigt i år när Sverige står inför 
ett riksdagsval. Vi ska garantera den svenska 
demokratin genom att frakta alla valsedlar – 
säkert, i tid, och så hållbart det bara är möjligt. 

För ett statligt bolag, som står till svars in-
för en regering, är det hårt styrt hur PostNord 
arbetar med alla aspekter av hållbarhet. 

– Vi gör en fantastisk omställning för att 
nå våra klimatmål, men vi gör det inte för 
att vinna marknadsandelar utan för att vara 
ett föregångsbolag. Vi är svenska statens 
förlängda arm och ska visa vägen. Vi måste 
våga testa oss fram och vara med och driva 
omställningen mot ett hållbart samhälle, 
menar Naznoush Habashian.

Det som ofta glöms bort i debatten är 
att hållbarhet består av tre dimensioner: 
miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och 

2030
planerar PostNord att 

vara helt fossilfria.
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Hållbarhets chefens  
3 tips för mer  

hållbara leveranser

1  
Kartlägg ert läge

Lägg inte allt fokus på länken mellan er och 
kund, utan utgå i stället från er kärnverksamhet 

och hur den påverkar den hållbara utvecklingen 
utifrån dess tre beståndsdelar – miljömässig, 

social och ekonomisk hållbarhet. Vad kan ni göra 
något åt? Vad är omöjligt att förändra? Ta ert 

ansvar och gör det bästa möjliga av det. 

2  
Kommunicera tydligare

Hållbarhetskommunikation ska vara rak och 
tydlig. Det ligger ett stort ansvar hos oss 

sakkunniga att kommunicera på ett sätt så att 
svenska medborgare kan ta till sig informationen 

och därmed få ökad hållbarhetsvilja som 
konsumenter. Prata inte luddigt om ”socialt 

hållbara utmaningar”, utan bryt ner det i 
sina olika beståndsdelar. Vad kan jag som 

medborgare göra? Det är inte förrän vi når dit 
som vi kan göra skillnad. Som individ kan du 

välja att inte köpa en väska som är producerad 
av en förälder i Kina med tolv timmars arbetsdag 

utan semester. För då spelar det ingen roll om 
transporten är fossilfri – varan är inte hållbar. 

3  
Samarbeta mer!

Samverka över gränser och branscher, bortse 
från konkurrensfiltret och lägg stoltheten  
åt sidan. Samarbeta med andra aktörer.  
Nu behöver vi visa en enad front mer än 
någonsin. Låt oss vara större än osynliga 

gränser och stolthet – och med en ödmjukhet 
sträcka fram handen till varandra med det 

gemensamma målet att överlämna vårt 
fantastiska Sverige till kommande generationer.

att social hållbarhet i produktionen är en 
hygienfaktor, men så är tyvärr inte fallet. 
Senaste E-barometern visar att majoriteten 
e-handlare helt struntar i social hållbarhet.

– Jag blev chockad! Jag kan bara utgå från 
mig själv. Jag skulle må extremt dåligt om 
jag fick min nya kavaj levererad med en elbil, 
men vet att chauffören inte fått vara hemma 
på flera veckor, inte kan träffa sina barn och 
inte har semester. Det är inte hållbart för 
mig, och varför ska det erbjudas fria leveran-
ser? Sedan när blev de gratis? Det blir ju på 
bekostnad av något annat? Vill vi ha en bättre 
värld måste vi betala för det!

För Naznoush Habashian handlar det om 
demokrati.

– Jag tror att viljan att betala extra för att 
en annan människa ska ha bra arbetsvillkor 
och ett bra liv, ökar med konsumentens 
kunskapsnivå. 

Hon vill öka medvetenheten kring vilka 
konsekvenser våra dagliga köpbeslut får. 
Strålkastaren måste riktas mot hela värde-
kedjan, och kanske behöver vi inte alltid köpa 
nya saker?

– Om vi kan utöka e-handeln av begagnade 
varor bidrar den till cirkuläritet! 

Trots läget ser hon ljust på framtiden. 
Visst kan det kännas enklare att bara ge upp 
med tanke på den tsunami av klimatkris- 
information som matas ut – men man kan 
också välja att göra skillnad.

För Naznoush Habashian är valet givet. 
– Kom ihåg att vi tillsammans är världen; 

var och en av oss kan bidra. Vi har stor påver-
kansmöjlighet inte bara fysiskt, utan också 
genom att våga lyfta de här frågorna. 

Utmaningar ger utveckling! Ofta måste 
man köra ända in i väggen för att inse att man 
måste vända och tänka annorlunda. Jag tror vi 
i framtiden bara kommer att ha hållbara pro-
dukter och leveranser, men det kräver att vi 
tänker cirkulärt från ax till limpa. Jag vill läm-
na över en värld till våra barn och barnbarn 
där de kan få uppleva det vi har fått uppleva. 
Vi är inte där än – men vi är på väg dit. 

”Vi tänker miljömässig  
hållbarhet i allt från  

förpackningar till åter-  
vinning och cirkularitet.”
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ör att främja hållbar utveck-
ling i världen behöver ett 
stort teknikskifte ske, och 
för det krävs hållbar teknik-

utveckling.
– När man talar om hållbar teknikut-

veckling syftar man ofta på teknik som 
utvecklas utifrån mer hållbara principer 
och som är mer cirkulärt producerade. 
Ett annat sätt att se på det är teknik som 
utvecklas för omställningen till hållbar 
utveckling. Det kan till exempel vara 
teknik som är del av eller stödjer den 
gröna energiomställningen, förklarar 
Joel Lindefors. 

En grundläggande del av teknik-
utvecklingen är övergången till grön, 
förnybar elproduktion och konsumtion. 
Fokuset är ofta fossilfri energi, medan 
en mer förbisedd men viktig del är effek-
tiviserad energianvändning, menar Joel 

Lindefors. Det handlar om både energi- 
effektivare apparater och effektivare 
system i allt från hem till industrier.

För företag kommer det att bli allt 
viktigare att anamma hållbar teknikut-
veckling för att fortsätta vara lönsamma, 
förklarar han. Teknikproducerande 
företags tillgång till råvaror är högst 
begränsad, vilket fordrar mer effektiv an-
vändning och design. Globala färdvägar 
som stannar upp och skenande elpriser 
skapar också kostnadsrelaterade skäl att 
producera teknik på ett hållbart sätt och 
minska energianvändning. Utvecklingen 
påverkar dock inte bara teknikföretag.

– Det här rör alla företag. Vi ser en 
allt skarpare lagstiftning på miljö- och 
klimatområdet. Samtidigt ser vi snabbt 
ökade krav från investerare där det 
förväntas att företag visar hur de arbetar 
med hållbar utveckling.

Om företag inte börjar anamma hållbar 
teknikutveckling finns det två sätt att se 
på konsekvenserna, enligt Joel Lindefors.

– Det drastiska sättet är att om vi inte 
når 1,5-gradersmålet finns det allvarlig 
risk för global massvält, krig, ständiga 
naturkatastrofer och ekonomiska kriser 
som följd. För det enskilda företaget är 
det tydligt att man snabbt kommer att 
förlora konkurrensfördelar. I det kom-
mande teknikskiftet blir man omodern 
– man blir omsprungen, kort sagt.

Vad gäller hållbara leveranser är det 
ett system med stora utmaningar.  

– Där måste det hända väldigt mycket. 
Transportsystemet i sin helhet måste 
förändras genom att elektrifieras och  
effektiviseras. Saker händer för lång-
samt även om det görs.

De klimatkompenserade leverans- 
alternativen som man i dag ofta erbjuds 

Om företag inte börjar anamma hållbar teknikutveckling kan konsekvenserna blir drastiska för hela 
världen, enligt Joel Lindefors, Chief Innovation Officer och medgrundare till byrån Mission Anew.

– Och det enskilda företaget kommer snabbt att förlora konkurrensfördelar och bli omodernt. 

Text: Isabella Mickols  Foto: Amanda Nilsson

Hållbar  
teknikutveckling  
krävs för fortsatt  
lönsamhet
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Hållbarhet kopplas ofta till just klimatfrågorna, vilket 
är naturligt, men redan 1983 gav FN uppdraget till 
den så kallade Brundtlandkommissionen, ledd av 
Norges före detta statsminister Gro Harlem Brundtland, 
att formulera en agenda för global förändring. 
I kommissionens rapport ”Our common future” 
poängterades att hållbar utveckling inte bara rör 
miljöfrågor, utan även ekonomisk tillväxt och inte minst 
social rättvisa, mångfald och trygghet.

Brundtlands rapport har sedan legat till  
grund för FN:s Agenda 2030, där tre perspektiv på 
hållbarhet lyfts fram som nycklar till att säkra vår 
gemensamma framtid. Det miljömässiga perspektivet 
får där sällskap av det ekonomiska och det sociala. 
Rent konkret handlar det till exempel om att utrota 
fattigdom och säkerställa mångfald, god arbetsmiljö 
och jämlikhet mellan könen.

Vad gäller logistiksektorn kretsar alltså hållbarhets-
diskussionen ofta kring frågor om koldioxidutsläpp, 
fossilfria transporter och mindre luft i lasten, men 
även hållbart ledarskap, arbetsmiljö och mångfald är 
frågor som bör stå högt på agendan, menar Mathias 
Krümmel, vd för PostNord Sverige.

– Vi kan ha hur fina tjänster, it-system och fordon 
som helst, men utan våra fantastiska medarbetare som 
varje dag känner glädje och stolthet kommer vi ändå 
inte att lyckas långsiktigt. Vi ska aldrig kompromissa 
med våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö, och vi 
ska heller aldrig konkurrera på marknaden med våra 
medarbetares arbetsmiljö och villkor.

Vad menas med hållbarhet?

Den viktigaste utgångspunkten vid marknads-
föring är att reklambudskapet inte får vara 
vilseledande. Gällande miljöpåståenden finns 
omfattande regler i ett särskilt kapitel, kapitel D, 
i Internationella Handelskammarens regler för 
reklam och marknadskommunikation.
   – Vid bedömning ser man till hur påståendena 
uppfattas av en genomsnittskonsument i mål- 
gruppen. Använder företag otydliga och långt- 
gående miljöpåståenden finns en risk att 
konsumenten uppfattar det som marknadsförs 
som bättre för miljön än vad som kan beläggas, 
säger Elisabeth Trotzig.
   För att undvika att marknadsföringen upp-
fattas som vilseledande gäller det att förtydliga 
påståenden och formulera budskap så att de 
inte blir tvetydiga. 
   – Är man mer konkret och på ett tydligare 
sätt beskriver vilka miljöfördelar det som 
marknadsförs har, då har man kommit rätt långt, 
förklarar Elisabeth Trotzig. 
   Det krävs också att man som företag har 
bevisning att lägga fram för sina miljö-
påståenden. Annars finns risken att de bedöms 
som vilseledande, även om de stämmer.
   –  För den som vill lära sig mer om vad som 
gäller för användning av miljöpåståenden finns 
även nyutkomna riktlinjer från Internationella 
Handelskammaren som förklarar olika begrepp 
och som kan vara till god hjälp när man gör 
reklam med miljö- och klimatpåståenden. 

RO:s tips kring miljö-  
och klimatreklam:

 Utgå från en genom-
snittskonsument

 Förtydliga budskapet
 Ha belägg för påståendet
 Läs riktlinjerna 

kring användning av 
miljöpåståenden

Att lyfta sitt miljöarbete och mark-
nadsföra sina leveranser som håll-
bara är något många företag gör  
i dag – men det gäller att mark-
nadsföra detta på rätt sätt. 
   – Som annonsör bör man ställa 
sig frågan ”Hur kan mitt påstående 
komma att uppfattas?”, säger Elisa-
beth Trotzig, reklamombudsman.

Text: Isabella Mickols

Budskapen måste 
kunna bevisas

Reklamombudsmannen:
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Norges före detta  
statsminister Gro  

Harlem Brundtland  
formulerade 1983 en  

agenda för global  
förändring.
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som privatperson innebär inte att leveransen 
är hållbar, förklarar han. Det är ett första 
steg, medan elektrifiering krävs för en riktig 
hållbar leverans. Inom ”last mile” kan den 
omställningen ske snabbare, medan arbe-
tet med de större, långa transporterna går 
långsammare. 

– Mycket teknikutveckling behöver komma 
in i bilden och företag kommer att behöva 
se över sina affärsmodeller för att få till 
teknikskiftet eller ett hållbart system för 
transport. 
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dagsläget finns två tredjeparts-
granskade miljömärkningar för 
transporter: Fair Transport och 
Bra Miljöval. Snart kommer även 
Svanen att lansera en tredjeparts-
granskad märkning för e-handels- 
transporter.

– Fair Transport är en märkning 
för godstransporter på väg. Den har 
tagits fram och drivs av Sveriges 
åkeriföretag och Transportföreta-

gen i samarbete, berättar Mårten Sjölin. 
Den andra märkningen, Bra Miljöval, 

består av två olika delar. Den ena riktar sig till 
godstransporter för främst järnvägsföretag 
och tågbolag. Den andra delen, som planeras 
komma efter sommaren, riktar sig till lokala 
och regionala transporter och ska gälla exem-
pelvis sophantering, flyttransporter och sista 
milen-transporter. 

Den tredje märkningen som tagits fram 
och nu är ute på remiss är Svanenmärkningen 
för e-handelstransporter. 

– Den riktar sig till e-handelskonsumen-
ter, så att de ska kunna välja ett hållbart  
alternativ i checkout. De som ska licensiera 
sig är förstås företagen som förekommer  
i checkouten, förklarar Mårten Sjölin. 

Alla tre märkningar ställer liknande krav 
på social hållbarhet, som innebär att företag 

måste ha kollektivavtal eller motsvarade vill-
kor för att kunna få en märkning. Gällande 
klimat och miljö fokuserar Fair Transport på 
fordonens euroklass och drivmedel, medan 
Bra Miljöval ställer hårdare krav specifikt på 
motor- och bränsletyp i fordonen. Svanen, till 
skillnad från tidigare nämnda, fokuserar mer 
på klimat och energieffektivitet. Här ställs 
även avtalskrav på viktiga frågor inom e-han-
del, som returer och förpackningar.

– Det gäller frågor som transportören 
inte har rådighet över. Därför har det satts 
vissa villkor i avtalet mellan e-handlaren 
och transportören. Till exempel får man 
inte ha mycket billigare returtransporter än 
uttransporter. Gällande förpackningar är 
det viktigt att ha incitament för att minska 
volymen och därmed andelen luft i förpack-
ningssystemet.

Utöver dessa tre, tredjepartsgranskade 
miljömärkningar har Svensk Digital Handel 
och ASTER tagit fram en branschöverens-
kommelse kring fossilfria leveranser som 
förväntas bli godkänd inom kort. I jämförelse 
med ovan nämnda märkningarna ställer 
branschöverenskommelsen enbart krav på 
drivmedel i fordonen och det finns ingen 
tredjepartsgranskning.

– Det handlar om att man har definierat 
vad som menas med en fossilfri leverans, och 

Mårten Sjölin, vd på 
TellUs21 och konsult hos 

Energimyndigheten, tidigare 
miljö- och hållbarhetschef 

hos Postnord och bolag 
inom Vattenfall.

Svanenmärkningen för e-handelstransporter är ute på remiss och 
branschöverenskommelsen kring fossilfria leveranser är snart här. 

– Jag hoppas att de här märkningarna och initiativen kommer att 
ge konsumenten kunskap att fatta hållbara beslut, säger Mårten Sjölin,  
vd på TellUs21 och konsult hos Energimyndigheten.

– Det enskilda företaget förlorar snabbt konkurrens fördelar och blir 
omodernt. 

Text: Isabella Mickols  Foto: Carla Lomakka

Expert:

Svanenmärkning är trovärdig 
och lätt att förstå
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Mårten Sjölins  
4 transporttips

1  
Läs på vad de olika märkningarna innebär.

2  
Undersök vad ert företag kan ansluta sig  

till och vilken märkning som ger er  
mest nytta för insatsen.

3  
Skapa en action plan för märkning  

av era transporter.

4  
Bli en ambassadör för märkningarna – de gör 
ingen skillnad om ingen använder sig av dem.

som e-handlare och transportörer kommer 
att skriva på. Det är ett sätt att rensa bort alla 
olika typer av löften och bedömningar på 
hållbara leveranser som finns, och rensa bort 
dem från checkouten. Det är ett steg i rätt 
riktning, säger Mårten Sjölin.

Nu återstår att se hur de olika märkning-
arna kommer att tas emot och användas. 
I förarbetet som har gjorts inför Svanenmärk-
ningen visar en konsumentundersökning att 
Svanen ses som en trovärdig och efterfrågad 
märkning, och processen att ta fram märk-
ningen har varit transparent. Förankrings-
arbetet har varit omfattande och kriterierna 
har hela tiden stämts av med både e-handlare 
och transportörer, vilket gör att det inte blir 
någon chock över vilka krav som ställs, berät-
tar Mårten Sjölin. 

– Branschöverenskommelsen kring fossil- 
fri leverans kan vara ett första steg, men vill  
man upp på stegen ska man absolut ansluta 
sig till exempelvis Svanen. De aktörer och 
transportörer som kan märka sig med Svanen 
visar en trovärdig märkning som konsu-
menten förstår. Mer detaljerade krav kring 
fossilfrihet, energieffektivitet, sociala villkor 
och hur man köper in fordon säkerställer en 
hållbar transport i ett vidare begrepp.

På konsumentsidan syns trender där 
konsumenten värnar om miljö och social 
hållbarhet, men samtidigt finns trender där 
leveranser förväntas vara billiga och gå allt 
snabbare.

– Jag hoppas att de här märkningarna och 
initiativen kommer att ge konsumenten kun-
skap att fatta hållbara beslut och då driver på 
utvecklingen mot fossilfrihet och elektrifie-
ring av leveranser. 
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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 de 
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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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:aklassbrev 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. För att kunna erbjuda dina 
kunder leverans till paketbox, kombinerar du 
MyPack Collect med Valfritt hämtställe.

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.

Nya riktlinjer vid bokning 
av pall- och paketgods
För att kunna fortsätta uppfylla löftet till 
kunderna och deras mottagare har vi nu 
infört nya riktlinjer vid bokning av pall 
och paketgods:

 Bokningar om fem pallplatser/ 
paketburar eller färre kan bokas samma 
dag före kl 14, för hämtning samma 
vardag.

 Bokning av fler än fem behöver bo
kas dagen innan, före kl 14, för hämtning 
nästkommande vardag.

 Vid bokning av fler än 18 pallplat
ser/paketburar kontakta Kundservice.

De nya riktlinjerna innebär ett håll
barare system, Christopher Bredberg, 
Produktchef på PostNord.

– Vi utnyttjar resurserna 
bättre. Dessutom blir leve
ranskvaliteten stabilare 
under perioder med hög 
volym – samtidigt som vi 
fortsatt har möjlighet att 
med kort varsel utöka  
antalet pallplatser.

Christoffer  
Bredberg
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Svenskarna använder paketboxar allt mer 
och för att ytterligare förbättra servicen 
testas nu en paketrobot i Malmö, inomhus.

– Konsumenterna har höga förvänt
ningar på tillgänglighet och vi tror starkt 
på paketboxen, säger Helena Sjöberg, 
ansvarig för innovation och utveckling  
på PostNord Sverige.

en utvecklade 
e-handeln 
ställer allt 
högre krav 

på leveransalternativen. 
Därför testas nu själv- 
service av paketutlämning 
i en PostNord-lokal i centrala Malmö – som 
ett komplement till de paketboxar som place-
ras utomhus.

– Konsumenterna har höga förväntningar 
på flexibilitet och tillgänglighet när de väljer 
leveransplats för sina e-handlade varor. 
Vi tror starkt på paketboxen som komple-
ment till våra övriga leveransalternativ och vi 
testar därför olika versioner för olika typer av 
placeringar, säger Helena Sjöberg.

Som mottagare kan du hämta paket hos 
paketroboten klockan 7–22 varje dag. Du 
identifierar dig med mobilt BankID, får en 
dörrkod och en QR-kod i PostNord App.

Sedan går det undan – det tar bara cirka 
tio sekunder för dig att få ditt paket efter att 
du identifierat dig digitalt.

Service på tio  
sekunder med  
ny paketrobot

Helena Sjöberg
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Paketroboten finns tillgänglig som leverans-
plats i e-handlarens fraktväljare under namnet 
”Paketbox inomhus” och den digitala kundresan 
i PostNord App känns tydligt igen från PostNords 
paketboxar utomhus. Skillnaden är att mottaga-
ren öppnar paketroboten via en skannad QR-kod 
i stället för Bluetooth.

De första konsumentundersökningarna visar 
på positivt gensvar och en likadan paketrobot 
finns nu även i Göteborg, med postadress Åvägen 
42, 412 51. Adressen för paketroboten i Malmö är 
Köpenhamnsvägen 6A, 217 43.

Wellpapp som  
pallar det mesta
PostNord TLP fortsätter fokusera på 
hållbarhet. Nya lastpallarna gjorda av 
wellpapp sparar på miljön och är dessut-
om lättare att hantera för medarbetare, 
kunder och leverantörer.

ostNord TPL har under våren 2022 köpt 
in lastpallar gjorda av wellpapp. Pallarna 
är hundra procent återvinningsbara, till 

skillnad från träpallarna som eldas upp när de inte 
längre kan användas. Målet är att nå en hållbar 
och konkurrenskraftig leveranskedja.

– När wellpappspallen går sönder återvinns 
den och blir på sikt en ny lastpall eller något annat 
återvinningsbart. Det bidrar både till miljön och en 
cirkulär ekonomi, säger Carl Archenholtz, hållbar-
hets- och säkerhetsansvarig på PostNord TPL.

Wellpappspallarna är effektiva på flera sätt, 
till exempel när det gäller yta. På en lastbilstrailer 
där det vanligtvis staplas 450 trälastpallar får 
det plats omkring 760 wellpappspallar. Den lätta 
vikten är också en fördel.

– Wellpappspallarna väger en åttondel av 
träpallarnas vikt. Det sparar snabbt många liter 
bränsle och så klart även koldioxid. Det blir dess-
utom kostnadseffektivt eftersom fraktkostnaden 
baseras på varornas vikt, säger Carl Archenholtz.

Förhoppningen är att wellpappspallarna till viss 
del ska ersätta de tunga träpallarna.

– Eftersom wellpappspallarna är betydligt 
lättare är de också suveräna ur ett ergonomiskt 
perspektiv. Pallarna hanteras ju även när de är 
tomma, ofta för hand, vilket med träpallar är tungt 
och slitigt både för våra medarbetare och de 
kunder vi levererar till.

Wellpappspallarna har vissa begränsningar 
och kan i dagsläget inte helt ersätta träpallarna. 
Det klarar inte av mer än 800 kilo, men fördelarna 
överväger ändå, menar Carl Archenholtz.

– Vi är fortfarande i startgroparna och testar 
wellpappspallarna vid sidan av träpallarna, men vi 
tror att de kommer att fortsätta utvecklas när fler 
företag upptäcker denna typ av hållbar pall, och 
där vill vi vara med.
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Så använder  
du paketroboten

 Du behöver ha mobilt BankID och PostNord App.
 Välj ”Paketbox inomhus” som leveransalternativ  

i e-handlarens checkout.
 När paketet är levererat till paketroboten får du 

ett meddelande i PostNord App.
 Identifiera dig med mobild BankID så att du får 

en dörrkod och en QR-kod, i appen.
 Skanna QR-koden och ta emot paketet.

Nu är det  
billigare att ändra  
paketleveranser

Om du ändrat paketleveranser via 
PostNord Portal Business har du säker- 
ligen använt dig av tjänsten Ändrat 
Förfogande – till exempel för att ändra 
en mottagaradress.

Tjänsten har nu förbättrats och du som 
kund kan ändra fler uppgifter på samma 
gång inom ett och samma ärende, specifikt 
om det gäller Ny mottagare och Ny adress. 

– Kunderna kommer inte att märka nå-
gon större skillnad, förutom ett lägre pris 
på fakturan. Förutsatt att de använder 
sig av portalen när de gör ändringarna, 
säger Martin Hermansson, produktägare 
för tracking i Kundportalen. 

Det lägre priset gäller just nu logistik-
tjänster i Sverige, om ändringarna sker via 
PostNord Portal Business. Dessa priser 
reflekteras också i prislistorna på hemsidan. 

– Vi ser över möjligheterna att utveckla 
tjänsten även för brev, samt 
för övriga nordiska länder.  
Det pågår ett relativt stort 
renoveringsarbete av 
Ändrat Förfogande, där 
nyutveckling också är en 
del av helheten, avslutar 
Martin Hermansson.

Martin  
Hermansson
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venskarna har länge varit ett e-hand-
lande folk. Bekvämlighet och ett stort 
utbud brukar vara huvudskälen till 
att handla digitalt, och i julhandeln 

blir det kanske ännu viktigare när tiden ofta inte 
räcker till för alla förberedelser. Hösten är med 
andra ord en extremt viktig period för många 
företag.

Black Friday är sedan länge startskottet för 
julhandeln, och sedan några år tillbaka handlar 
det snarare om Black Week än om en enstaka dag 
med erbjudanden och reor. Resultatet bli rekord-
många paket som ska skickas mellan e-handlare 
och mottagare under en begränsad period.

E-barometern visade i fjol att 32 procent av de 
svenska konsumenterna planerade att handla 
något under rean, och hälften av dem passade 
på att köpa julklappar. Mycket talar för att den 
siffran kommer att öka i år.

Att intresset är stort från konsumenterna är 
naturligtvis mycket positivt – samtidigt som det 
sätter press på e-handelsföretagen. Det finns sätt 
att hantera den intensiva hösten, och att börja 
planeringen i tid är kanske det viktigaste.

Bästa tipsen  
för att klara en  
intensiv höst

Namn  
Efternamn.

P
O

S
T

N
O

R
D

 •
 P

U
L

S
 #

3
 2

0
2

2

40

S

7 tips inför  
Black Friday

1  
Börja planera i tid! 

2  
Se till att kommunicera med leverantörer 

och kunder samt alla där emellan för  
att hantera förväntningarna.

3  
Trycktesta sajten så att den klarar  
den ökade trafiken under dygnet.

4  
Kontakta logistikleverantören i god tid  
och planera upphämtning av paket.

5  
Det kan vara svårt att planera försäljningen 

under Black Friday, så hör av dig till oss 
på PostNord så tidigt som möjligt på 

dagen om volymerna avviker. Då kan vi 
planera om våra resurser i tid så att dina 

försändelser kan hämtas upp.

6  
Fånga in nya kunder, planera för att de ska 

fortsätta handla. Med andra ord, ha en 
lojalitetsplan.

7  
Marknadsför dig i tid och i relevanta 

kanaler – det är stor konkurrens och den 
som planerar väl blir mest framgångsrik.

av de svenska konsumenterna planerade  
att handla något under Black Friday-rean.

32 %



Här är nyckeln till frihet 
– och den går att dela
Nu går det att be en annan person hämta 
din leverans från PostNords paketboxar. 
En funktion som kallas ”dela nyckel”.

– Vi har lyssnat på önskemålen från 
våra användare, säger Viktor Rosenqvist, 
Head of paketboxar på PostNord.

ostNord satsar rejält på paketboxar och 
har en målsättning att under 2022 ha 
4 500 paketboxar i drift i hela Sverige. 

Dessutom ska de självklart vara moderna och 
anpassade för mottagarna – och det är därför det 
nu går att be en annan person hämta din leverans 
från en paketbox.

– Många av våra användare uttryckte tidigt 
önskemål om att kunna be någon annan gå till 
paketboxen för att hämta paketen, något som 
tidigare bara fungerade hos de bemannade  
ombuden, säger Viktor Rosenqvist.

Funktionen, som möjliggör att en annan än den 
tänkta mottagaren hämtar leveransen, kallas ”dela 
nyckel” och fungerar så här: 

 Mottagaren blir aviserad om att det finns ett 
paket att hämta genom PostNord App.

 Mottagaren väljer antingen att själv hämta 
paketet eller skicka en elektronisk nyckel till någon 
annan.

 Det hela hanteras via PostNord App, men 
nyckeln kan sedan skickas via sms, Messenger, mejl 
eller någon annan elektronisk kanal.

 Mottagaren av nyckeln behöver ha PostNord 
App samt ett konto hos PostNord (som går att  
skapa i appen). Om så är fallet är det därefter  
bara att hämta ut paketet.
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Nu har PostNord  
en digital lösning  
för dina returer
Nu kan du få hjälp av oss att sätta upp en 
brand ad och anpassad retursida för din sajt. 
Konsumenten får därmed ett snabbt och smi-
digt sätt att själva skapa en QR-kod för sin retur 
och du slipper lägga tid på kundservicefrågor 
och onödiga kostnader för utskrift av retur-  
etiketter som aldrig används.

– Den här digitala returlösningen är perfekt 
för e-handelsföretag att prenumerera på, 
säger Mathias Billing, Produktutvecklare och 
Testspecialist.

Ja, det verkar onekligen enkelt när han förkla-
rar den nya, digitala returlösningen:

1. Vi sätter upp en anpassad retursida åt din 
webbplats.

2. Du länkar till sidan från dina kanaler.
3. På denna sida kan din kund fylla ut infor-

mation och få en QR-kod för retur på direkten 
via sms/email och Postnord App.

4. Ingen utveckling krävs från dig och ingen 
kundservice behövs för att skapa returer.

Som kund till oss behöver du nästan inte göra 
någonting – bara dela ditt företags logotyp 
samt bestämma vilken information som ska 
visas för dina kunder.

– Det går att boka demo för uppsättning och 
det går att prova tjänstens kostnadsfritt i 60 
dagar, säger Mathias Billing och fortsätter:

– Vi utvecklar tjänsten ständigt med nya 
funktioner och tjänster. Förutom att du kan 
skapa en QR-kod har den även stöd 
för pdf till de länder som inte kan 
hantera QR-koder på serviceställe.  
I dag har vi stöd för att lämna in med 
QR-koden i Sverige, Danmark och 
Norge. Det senaste vi jobbar med är 
att bygga in stöd för tjänsten Return 
Pickup, vilket innebär att vår chauf-
för tar med sig en returetikett.

Mathias 
Billing



POSTNORD SAMARBETE

juni togs den i bruk, lastbilen som 
innebär att transporterna från Bau-
haus lager till butikerna i både Norr-
köping och Linköping drivs helt av 

el. Tidigare har det varit svårt att elektrifiera just 
de tunga transporterna, men nu går det alltså 
tack vare möjligheten att ladda i samband med 
lastning hos TPL i Norrköping, via en så kallad 
ombordladdare på fordonet. 

Steg för steg kommer PostNord TPL närmare 
målet med fossilfria transporter år 2030. Det 
senaste är en banbrytande lösning tillsammans 
med samarbetspartnern Einride som innebär 
helt eldrivna partigodsleveranser för Bauhaus.

Text: Sofia Lundgren

– Den här lastbilen minskar 
världens totala utsläpp av 
koldioxid med minst 140 kilo 
varje dag. Det låter kanske inte 
mycket, men det motsvarar 
ändå 35 årston i minskade 
utsläpp. Det tycker jag vi ska 
vara stolta över, att PostNord TPL verkligen hittar 
lösningar. Vi är så stora att när vi gör något, så 
gör det skillnad, säger Fredrik Throzell, ansvarig 
för fossilfria transporter.

Han ser samarbetet med Einride som ett tredje 
steg i PostNord TPL:s elektrifieringsresa. Resan 
inleddes med en ellastbil som kör mellan Zoégas 
fabrik och lager i Helsingborg.  Ytterligare ett steg 
togs med den lastbil som nu kör treskift till Apo-
tek Hjärtats butiker i Stockholm och Södertälje, 
och det tar inte slut där – det är viktigt att fortsät-
ta vara pionjärer, påpekar Fredrik Throzell:

– Vi vill ligga i framkant av utvecklingen och 
helt enkelt lära oss längs vägen, tillsammans med 
våra partners. I nästa steg kommer vi att bygga 
ut vår flotta med fler elektriska fordon, men det 
pågår också flera andra projekt, i stort som smått. 
Exempelvis är autonoma lösningar något vi är 
nyfikna på och kommer att testa när det blir 
möjligt att få de tillstånd som krävs.

Elektriskt  
sam arbete  
med Einride

Fredrik 
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”Den här lastbilen minskar världens totala utsläpp 
av koldioxid med minst 140 kilo varje dag.”
F R E D R I K  T H R O Z E L L ,  A N S VA R I G  F Ö R  F O S S I L A  
T R A N S P O R T E R  P Å  P O S T N O R D  T P LFo
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Ny lag mot  
narkotika i brev  
väntar runt hörnet

Svar.
Svar. 

Namn Efternamn,  
PostNords kundservice Team Xxx
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POSTNORD Q&A

id årsskiftet kommer postoperatö-
rer kunna bryta brevhemligheten 
genom att rapportera försändelser 
med misstänkt illegalt innehåll till 
brottsbekämpande myndigheter, 

om riksdagen efter höstens val röstar för den pro-
position som regeringen har lagt. Såväl lag rådet 
som i stort sett alla remissinstanser, inklusive  
PostNord, har tillstyrkt förslagen i huvudsak,  
varför vi gör bedömningen att lagen kommer  
att träda ikraft enligt förslaget. 

För några år sedan när postlagen förra 
gången var föremål för en statlig utredning var 
vi negativa till motsvarande idéer. Jag tänkte 
nu i korthet motivera varför vi i dag tänker 
annorlunda. Brevhemligheten har historiskt 
sett varit väldigt viktig för att ge medborgare 
möjlighet att kommunicera förtroligt. Brev 
har för många historiskt varit det enda 
alternativet för att meddela sig skriftligt. 
Det räckte med att blicka över till andra 
sidan Östersjön under efterkrigstiden för 
att inse vad som händer när medborg-
are inte kan kommunicera utan risk för 
andras insyn. 

Lyckligtvis ser kommunikations-
möjligheterna i dag helt annorlunda 
ut, och om du vill kommunicera 
förtroligt kan du i dag använda för-
hållandevis enkla tekniska lösningar 
för det, exempelvis via telefonappar 
eller datorer. 

Samtidigt finns det skäl att tro att 
narkotikaförsäljare gärna använder det 
starka skyddet för brevhemlighet för att 
distribuera narkotika. Den nuvarande reg-
leringen ger alltså incitament för att skicka 
narkotika i brev. För PostNord är narkotika 
i brev dessutom en arbetsmiljöfråga. Vi i 
PostNord har följaktligen många skäl till att 
försöka få bort narkotika både från samhället 
och från breven.

Henrik Ishihara,
Public Affairs Specialist
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det forna Egypten kan vi snacka 
om minnesvärd brevbäring. För när 
faraos noga utvalda kurirer runt 

3100 f. Kr. skulle transportera viktiga medde-
landen från kungen till rikets ämbetsmän var 
de tvungna att memorera innehållet.

Som om inte det vore en utmaning stor nog 
sträckte sig Egypten över 70 mil längs Nilen, 
från Assuan i söder till Medelhavet i norr. Det 
var med andra ord inte läge för tankspriddhet 
hos de egyptiska brevbärarna den här tiden. 

Trots brevbärarnas imponerande insatser 
och stora roll i att riket kunde hålla ihop och 
överleva, kände egyptierna i takt med att byrå- 
kratin växte ett behov av skriftliga arkiv. Att 
de med hieroglyferna hade ett högt utvecklat 
skriftspråk – samt hade utvecklat papyrus – 
spelade en stor roll i att de några hundra år 
senare upprättade världens första postväsen. 
Men, det var bara de extremt rika som hade 
råd att skicka brev. Meddelandet lades i ett 
skrin som sedan eskorterades av vakter, ofta 
via Nilentransporter.

Ungefär år 300 f. Kr. började snabba hästar 
användas för posttransporterna i Egypten – 
för expressleverans, det vill säga. Den vanliga 
posten skickades med en brevbärare på en åsna.

”Farao hälsar att…  
äsch, vad var det nu igen?”
Det går att hävda att även brevbärandets 
ädla konst uppfanns i Egypten. Men det  
gällde för kurirerna att ha extremt bra minne.

HISTORISK POST:

Text: Joel Åhlen Nyström   Illustration: Shutterstock
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