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FRAMGÅNGS
RECEPT MED  

BUTIK & EHANDEL
Så hittade Apotek Hjärtat 
sin ultimata kombination

”RAKETFART 
FEM ÅR IN  

I FRAMTIDEN”
Ekonomiprofessorn tror  

krisen ger starkare företag

Marianne, och landets seniorer, nätshoppar  
som aldrig förr: ”Jag älskar det!”

 

E-handelns nya 

maktfaktor
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”Hej.  
I år förväntar 

jag mig  
ett husdjur.”

R I K TAT  T I L L  T O M T E N ,  U R  E T T  B A R N S  B R E V 

S O M  P O S T N O R D  S VA R AT  P Å
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LEDARE

3 SNABBA MED  
ANNEMARIE

Kramkalasande kort
I år när det inte blir något 
stort  julfirande känns det 
extra viktigt att skicka jul-
kort. Många har upptäckt 
vår app "Riktiga vykort" 
där man enkelt skickar 
kort av favoritbilderna  
i mobilen. 

Pandemipaket  
På grund av  corona- 
pandemin är det extra 
svårt för både e-handlarna 
och oss att förutspå paket-
volymerna i jul. Så i år är 
sam arbetet mellan våra 
kunder och oss viktigare  
än någonsin.

Julens ljuvliga hjälp 
PostNord tar in närmare  
3 000 extraarbetare 
under julsäsongen.

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: Karin Freij Omslag: Mattias Bardå Tryck: Stibo  
Puls ges ut av PostNord. E-post till redaktionen: puls@postnord.com Prenumerationsärenden: puls@postnord.com 
Registrera dig för gratis prenumeration: puls@postnord.com

” PostNord förändras  
för att fortsätta  
förenkla för dig”

ANNEMARIE GARDSHOL  

VD OCH KONCERNCHEF

POSTNORD

F
örändring. Ett ord vi ofta talar om, men 
som verkligen har präglat året som går 
mot sitt slut. Coronapandemin som har 
påverkat oss alla, både företag och privat- 

personer, har också förändrat hur människor handlar 
och e-handeln har fullkomligt exploderat. Som tur är 
har vi på PostNord varit med förut; förändring finns  
i vårt DNA, vår omvärld har alltid förändrats och vi på 
PostNord måste förändras för att kunna möta samtiden. 

För att ge mottagarna smidiga e-handelsleveranser 
har vi under året utvecklat våra hemleveranser. Vi har 
också startat ett pilotprojekt med paketboxar för att 
öka tillgängligheten och förenkla för mottagaren att 
själv hämta sitt paket dygnet runt i anslutning till där 
man bor eller rör sig.

Men samtidigt som paketen blir fler minskar antalet 
brev till följd av digitaliseringen. Därför ställer vi om 
och vi ser nu över möjligheten att effektivisera brev-
verksamheten genom varannandagsutdelning. För de 
allra flesta får den här förändringen ingen större effekt, 
eftersom e-handlade paket, expressbrev och 
företags post som delas ut till postboxar  kommer 
att få daglig utdelning precis som innan. 

Apropå förändringar, kanske du har märkt 
att tidningen som du håller i handen just nu är 
helt ny. Det här är första numret av PostNords 
nya kundtidning som vi kallar Puls. Med 
 tidningen vill vi dela med oss av vår kunskap 
och våra insikter, men framför allt också  
inspirera dig som läsare. Jag hoppas du vill 
hoppa på den här förändringsresan tillsam-
mans med oss.

Micael Dahlén 
berättar om hur 
det förändrade 
konsumtions- 
beteendet har 
satt press på 

producenters och 
logistikföretags 
erbjudanden.

MISSA  
INTE SIDAN

34
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INNEHÅLL

9.
KAFFEROSTERIET 
KOPPAR
Fint, nyrostat kaffe direkt  
i brevlådan. Det är ingen 
 aro matisk dröm – det är verk-
ligt och det är hållbart, tack 
vare flexibelt samarbete.

20 RÖSTER OM 2020
Ett speciellt år som berört 
alla på ett eller annat sätt. 
Här är 20 människor och 
deras tankar och verklighet.

APOTEK HJÄRTAT
Butik eller e-handel?  
Går det att välja både  
och? Ja, här är beviset.

20.  
NORDIC NEST
E-handelsexplosionen  
innebär både himmel och...  
en hel del utmaningar.  
Samtal om ljus framtid och 
samarbetet med PostNord.

22. 
SKA JAG POSTA  
DET HÄR?
Den filosfiska diskussionen 
kring hönor och ägg har  
fått en utmanare i kattunge 
eller brev.

42. 
POSTNORD SVARAR
Varför kom inte paketet fram?   
Här svarar PostNord på era 
funderingar och tipsar om 
tjänsten som hjälper er  
innan ni hinner fråga.

38.  
POSTNORD  
ÄR LÄNKEN
Hur du än vill nå dina kunder, 
kan PostNord hjälpa till – för 
att göra vardagen enklare för 
alla inblandade. Hitta tjäns-
ten som passar dig bäst.

34. 
HANDELSEXPERTEN
"När vi till slut tvingas ändra 
våra beteenden och tänka 
nytt kan det, och kommer det, 
leda till mycket gott", säger 
Micael Dahlén.

24.

26.

12.
34.
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TREND

… procent av svenskarna 
vill ha reklam i postlådan. 
Samtidigt vill 49 procent  

ha den i mejlen.  
Källa: Mottagarmakt 2020.

30 
”Tydligt bevis på 

att det är bra med 
en  kombination av 
fysisk och digital 

kommunikation för 
att uppnå  maximal 

effekt med sin 
 r eklam.” 

T H O M A S  K L A M E L L ,  
G O  T O   M A R K E T  O W N E R 

 C O M M U N I C AT I O N  
S E R V I C E S ,   P O S T N O R D .

Daglig brevutdelning  
allt mer ovanlig 

Allt färre brev skickas världen över och det har 
 naturligtvis också påverkat hur ofta brevbärarna 
öppnar din postlåda för att lämna ett standard-

brev. För att jobba mer effektivt har postoperatörer 
 världen över börjat lägga om utdelningsfrekvensen. 

Och så här ser det ut för breven i Norden:

DANMARK 
Här sker brevutdelningen 

bara en till två gånger  
i veckan, eftersom det  skickas 

80 procent färre brev i dag 
jämfört med år 2001.

SVERIGE 
Fem dagar i veckan.  
Test med varannan-

dagsutdelning pågår. 
Brevmängden har 

minskat med 50 procent 
de senaste 20 åren.

FINLAND  
Delar ut fyra dagar 
i veckan, aldrig på 

tisdagar. 60 procent 
färre brev de  

senaste 20 åren.

NORGE 
Varannandags- 

utdelning.  
70 procent färre brev 

sedan år 2000.
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ISLAND 
Utdelning minst två 

dagar i veckan.  
Minskning med mer än 
50 procent av breven 

sedan år 2008.



 

Det är lätt att skratta åt  retargeting, för det 
kan bli  oerhört irrelevant: jag handlar en 

present till min fru, och så dyker det upp annonser 
för det jag redan köpt 48 gånger på min dator. Det 
är ju själva motsatsen till relevans, och då upplever 
man sig lätt jagad och iakttagen som konsument. 
Men när jag, som är biltokig, plötsligt får upp tips 
från en ny aktör som säljer delar till mina gamla 
Alfa Romeo, då blir jag ju bara glad. Och det är 
mönstret jag tycker vi ser nu, att så länge man som 
 annonsör ser till att vara relevant på riktigt  – då är 
det liksom okej att vara smart. 

Jag tror inte att vi konsumenter egentligen är  
så   negativt inställda till reklamen som riktas mot 
oss, men det är lätt att svara ’ja, jag är orolig och  
det  behövs sättas  gränser’ när vi får frågan i en  
undersökning. Det finns också en tendens att vi  
alltid  rackar ner på det som är masskommuni
kativt: förr var  oadresserad 
direkt  reklam det vi  hatade mest 
och som var  onödigt  utskällt. 
Och nu när man  använder data  
för att rikta reklamen, då är  
det också fel.”

TREND

M AT S  G E O R G S O N ,   
D O K T O R  I  M A R K N A D S 

K O M M U N I K AT I O N ,   S T R AT E G 
O C H  K R Ö N I K Ö R  I  R E S U M É .

2 TIPS FÖR DIG  
SOM VILL TESTA 
 LIVESHOPPING

Har du sett en produkt i en  
video och tänkt ”den där vill jag 
köpa”? Nu kan du det – och det 

kallas liveshopping. Som med 
många andra internettrender  

kommer den österifrån och nu har 
även Instagram hoppat på tåget, 
vilket ökar på utvecklingsfarten.

De svenska aktörer som  
testat på liveshopping har  

dragit två viktiga lärdomar:

1   
Tänk färre men värre  

när det gäller de  
produkter du inkluderar.

2  
Förvänta dig inte en direkt 

försäljnings ökning, utan  
se det som en långsiktig  
satsning på varumärket.

Källa: Resumé
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10 600 000 000
Så mycket beräknas svenskarna handla 
julklappar för på nätet i år. Det är en ökning 
med 2,2 miljarder kronor jämfört med 2019.
Källa: Ebarometern
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Experterna oeniga om  
Amazons dominans
Hur kommer Amazons etablering i 
 Sverige att påverka e-handeln? ”Inte 
mycket”, säger en del experter.  
”Över 50 procent andel”, säger andra.

”Framtidens leveranser  
går hem. In med digitala 

lås. Den här frågan måste 
 drivas på av oss trans     por

törer tillsammans med 
ehandlarna, för att visa 

att det faktiskt är ofarligt. 
Jag hade själv gärna sett 

att  någon levererade maten 
ända in i kylskåpet.”

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

ÅT  V I L K E T  H Å L L  K U N D L E V E R A N S E R N A  
K A N  U T V E C K L A  S I G .  C I TAT  F R Å N  

R E TA I L  D AY  C O N N E C T  2 0 2 0 .

D
et diskuteras en hel del just nu om hur 
mycket den amerikanska jätten  Amazons 
Sverige lansering kommer att påverka.

– I Sverige finns många etablerade 
e-handlare och en smidig logistik. Då är det inte lika 
lätt att gå in och tro att alla ska flytta sin konsum-
tion, säger Pricerunners vd Nicklas Storåkers till  
Ny Teknik och fortsätter:

– Jag är inte så säker på att amerikansk  själv- 
 säkerhet och arrogans går hem.

En som inte håller med är Johan  Anselmsson, 
biträdande prefekt vid Företagsekonomiska 
 institutionen vid Lunds universitet:

– Jag och många med mig menar att  Amazon 
kommer att bli en maktfaktor – likt Google och 
 Facebook – när det gäller marknadsföring och 
försäljning, även här i Sverige. Om det blir som i de 
andra länderna där Amazon har lyckats, kan vi för-
vänta oss att de tar andelar över 50 procent av svensk 
e-handel, säger han till forskning.se.

PostNords e-handelsexpert Arne Andersson 
lägger sig någonstans i mitten och spår att  Amazon 
når tio procent av den svenska  e-handelsmarknaden, 
men först efter fem år:

– Amazon har ungefär 50 procents marknads- 
andel i USA och Tyskland och något lägre i 
 Storbritannien. Men de började 1998. Då var 
 e-handelspenetrationen i dessa länder under en 
procent och konkurrensen oerhört låg.

 

Nu ska USA  
Klarna ännu mer

Den amerikanska 
 varu hus kedjan Macy’s blir 
 delägare i svenska Klarna 

och ska nu erbjuda sina 
kunder  möjligheten att dela 

upp sina onlineköp i fyra 
räntefria delbetalningar.

– Vi är mycket glada över 
partnerskapet med  

Macy's när övergången  
till retail online accelererar, 

säger Klarnas vd  
Sebastian  Siemiatkowski 

i ett uttalande.

TREND
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KUND KAFFEROSTERIET KOPPAR

D
et är ingen tvekan om att  Julianna 
och Fredrik Gustafsson brinner för 
sitt företag och sin mission – att på ett 
klimatsmart och snabbt sätt kunna 

erbjuda människor färskrostat, fint kaffe.
– För oss handlar det om att steppa upp och 

skapa en medvetenhet om vad vi äter och  dricker. 
Hållbarheten är för oss helt avgörande, säger 
Fredrik som tillsammans med Julianna startade 
Kafferosteriet Koppar i Tyresö 2016.

I samarbete med PostNord har det hela utveck-
lats till en succéhistoria. Miljövänliga förpack-
ningar, 1:a-klassbrev som ryms i brev inkastet och 
bara en leverantör – utan mellan steget i butik – 
gör att hela kedjan blir klimatsmart.

– Man kan bara tänka sig vilka omvägar som 
skulle krävas vid transporter till butiker jämfört 
med att PostNord ändå är ute och kör. Nu  orsakar 
varje försändelse bara ett koldioxid utsläpp på  
23 gram, säger Fredrik.

Affärerna går strålande, kafferostandet på 
högvarv och betygen från kaffekunderna kan 
nästan inte bli bättre.

– Pålitligheten för leveranserna är oöverträffbar. 
Brevbärarna är riktiga hjältar, säger Fredrik. 

Högkvalitativt kaffe direkt i postlådan, 
utan varken dyra mellanhänder eller 
stor  klimatpåverkan. En svår utmaning, 
men Kafferosteriet Koppar har lyckats.

”Hållbar heten är för 
oss helt avgörande”
F R E D R I K  G U S TA F S S O N ,  S O M   
G R U N D AT  K A F F E R O S T E R I E T  K O P P A R 
T I L L  S A M M A N S  M E D  R O S T M Ä S TA R E  
J U L I A N N A  G U S TA F S S O N

Kafferosteriet 
som har receptet 
till framgång

Utmaning:
Färska varor som 

ska skickas snabbt 
och miljövänligt

Lösning:
1:a-klassbrev, 

daglig hämtning, 
klimat smarta 

leveranser

Effekt:
Ökat antal  

best äl  lningar, 
högt  kundbetyg, 

mini mala kol-
dioxidutsläpp

Johan Andersson, kafferostare: 
"Nyrostat är grejen. Och för att 
vi ska kunna leverera nyrostat 
har PostNord varit viktiga."
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PULS INSIKT E-HANDEL

49%
Den totala ökningen av e-handeln andra 

kvartalet 2020 jämfört med samma tid 2019.

C
oronapandemin har inneburit att den 
äldre generationen, som tidigare varit 
försiktiga med att handla på nätet, äntrat 
marknaden – och det med besked.

– Deras intåg förändrar hela branschen och 
 marknaden, säger Arne B Andersson, e-handels-
expert och senior rådgivare på PostNord. 

Det är främst kategorierna mat, apoteksvaror,  
hälsa, skönhet och böcker som lockat de nya 
 e-handels konsumenterna. Och Arne tror att de snart 
också   kommer att ta till sig övriga produktkategorier.

– Det är en väldigt viktig insikt för  e-handlarna. 
Den här förändringen är här för att stanna och man 
måste se till att  approchera målgruppen på rätt sätt, 
i rätt takt och med rätt ton –  oavsett vilken bransch 
man är i, säger Arne.

Han tror att vi även framåt kommer att se en 
fortsatt ökning av äldre som handlar på nätet, även 
om tillväxten inte kommer att ske i samma takt som 
under våren och sommaren.

– Det finns en enorm potential att ta tillvara på, 
men man måste som företag fundera på hur man ska 
ta hand om den äldre målgruppen, vara behjälpliga  
i kundtjänst och förmedla den trygghet som de 
 verkligen värdesätter, säger Arne och tillägger:

– De äldres nya e-handelsvanor tvingar företagen 
att snabbare gå in i en förändringsresa av sin egen 
 affärsmodell och sitt utbud. När konsumenterna 
 ändrar sitt beteende måste man också göra det,   
för annars blir man snabbt ointressant. 

E-handelsexperten:  
De äldre  
förändrar  
branschen
Stora möjligheter och utmaningar  
när den äldre målgruppens intåg  
ritar om e-handelskartan.

Det här handlar den äldre  
generationen på nätet

”Det här är helt 
 exceptionella  siffror som 

jag inte tror att vi  kommer 
att få se igen. Vi har gått 
upp på en ny platå, och 
det är  nummer som de 

här som får företagen att 
inse att de måste agera.”

 

A R N E  B  A N D E R S S O N

2019 2020

APOTEKS- 
 VAROR

23 %

41 %

23 %
25 %

17 %
23 %

LIVSMEDEL BÖCKER

Text: Joel Åhlén Nyström  
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PULS INSIKT E-HANDEL

Andel som anser att det 
är mycket  viktigt att kunna 

 betala med faktura vid 
e-handelsköp.

Andel konsumenter som 
valt att betala extra  

för hemleverans

Andel som tycker  
att det är viktigt  
med fria returer

Ålder: 

67%
Så stor andel i segmentet  
65–79 år e-handlade under Q2.  

ARNE:”Man ska inte under
skatta den här målgruppen.  
De är uppvuxna i ett fysiskt 
samhälle, men eftersom 
ehandelsresan pågått i 
runt 20 år, har de fått en viss 
digital mognad. Det är lätt att 
när man talar om ’den äldre 
målgruppen’ tänka att alla är 
95 år och inte finns på varken 
Instagram eller Facebook.”  

83% 
Andelen av de äldre som  
undviker att gå in i butiker.

ARNE: ”Även om många 
anammat ehandeln tror jag 
att den här siffran kommer att 
sjunka en aning så småning
om. För många ensamma 
människor är dagligvaruhan
deln ett andningshål, och jag 
tror att matbutiker i framtiden 
kommer att fortsätta fylla en 
funktion som sociala hubbar 
för en del målgrupper.” 

77%
Så många av svenskarna 
säger sig  handla på nätet  
varje månad.

ARNE: ”Ehandeln har 
för  väldigt många blivit en 
 naturlig kanal att regel bundet 
handla från i och med pande
min. Det finns stora möjligheter 
när en ny målgrupp kommer  
in – men, du måste möta dem 
på rätt sätt, annars missar  
du chansen.”

Arne B Andersson
Ålder: 65 år
Bor: Stockholm
Familj: Ja
Gör: E-handelsrådgivare
Brinner extra för: ”I mitt jobb 
brinner jag till 100  procent för 
att ge kunskap som gör att 
e-handeln  utvecklas och  
får företag att utvecklas”.

18 %

18-29 30-49

25 %

50-64

29 %

65-79

37 %

18-29

50 %

30-49

60 %

50-64

51 %

65-79

73 %

18-29

40 %

30-49

44 %

50-64

48 %

56 %

65-79
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KUND APOTEK HJÄRTAT

Apotek
Hjärta
Männis kor
=sant



KUND APOTEK HJÄRTAT

Fysiska apotek eller e-handel? Apotek  Hjärtat 
satsar på båda – en strategi som lönat sig i en 
bransch där de anställda i  butikerna är så  mycket 
mer än bara expediter.

Apotek
Hjärta
Männis kor

Text: Sofia Lundgren
Foto: Emil Nordin
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En vanlig dag på Apotek Hjärtat Odenplan 
i Stockholm kommer det drygt 700 kunder 
till butiken. De vill hämta ut sina recept- 
belagda mediciner, köpa produkter för egen-
vård – och fråga om råd.

– Vi i personalen initierar nästan alltid 
det första mötet, vi välkomnar kunderna 
och frågar om de behöver hjälp, säger Mahsa 
Monazamkia, apotekschef på Apotek Hjärtat 
Odenplan, och fortsätter:

– Många vill ha det. Ibland undrar de var 
huvudvärkstabletterna finns, men ofta rör 
det sig om en åkomma. Här kan våra kunder 
känna trygghet i att de kan ställa frågor och 
veta att de får professionella råd. Vi hjälper 
dem att avgöra om egenvård är lämplig eller 
om det behövs ett läkarbesök.

Det personliga kundmötet är lite av Apotek 
Hjärtats ”usp” och kedjan satsar också mycket 
på tillgängligheten. Många av apoteken ligger 
nära ICA-butiker, där en stor del av apoteken 
håller öppet mellan klockan 7 och 22 alla 
dagar i veckan. När den svenska apoteks- 
marknaden omreglerades 2009 blev Apotek 
Hjärtat snabbt en av många nya aktörer som 
etablerade sig. Redan från början fanns en 
ambition att starta minst 100 nya apotek 
under de kommande åren. Kedjan växte fort.
Året efter omregleringen tog Apotek Hjärtat 
över 200 butiker från Apoteket AB och köpte 
norska konkurrents Apotek1s svenska gren. 

E

KUND APOTEK HJÄRTAT
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Våra kunder kan göra 
alla  vardagsärenden 

som handla mat, 
 hämta sin  medicin och 
få råd på  samma ställe.

A N D E R S  N Y B E R G ,  
V D ,  A P O T E K  H J Ä R TAT

Mahsa Monazamkia, 
butikschef på Apotek 

Hjärtat Odenplan.

KUND APOTEK HJÄRTAT
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Några år senare förvärvades ytterligare en 
konkurrent, Vårdapoteket. I dag finns det cirka 
390 Apotek Hjärtat i hela  landet, från Luleå 
till Trelleborg med över 3 000 medarbetare 
och en omsättning på nästan 15 miljarder. 
Ytterligare en milstolpe i företagets historia 
inträffade 2014 när Apotek Hjärtat blev en del 
av ICA-gruppen. 

– Att våra apotek ofta finns nära mataffären 
underlättar verkligen för våra kunder.  De kan 
göra alla vardagsärenden som handla mat, 
hämta sin medicin och få råd på samma ställe. 
Vårt gemensamma bonussystem är också 
något som stärker båda verksamheterna, 
säger Anders Nyberg, vd för Apotek Hjärtat. 

Just detta att hitta vägar som stärker två 
 parter är något som också präglat Apotek 
Hjärtats e-handelsstrategi, där en fullskalig 
e-handel lanserades 2014. E-handeln har 
ökat kraftigt de senaste fem åren, och i dag 
 omsätter den drygt en miljard.

– Tillväxten på nya fysiska apotek kommer 
att vara lägre totalt, men vår tro är att det finns 
behov av både fysiska apotek och e-handel 
även i framtiden. Det kommer alltid att 
finnas kunder som vill ha snabb hjälp och få 
träffa kunniga farmaceuter eller egenvårdsråd-
givare. Vi ser hela tiden över vårt apoteksnät, 
rustar upp dem och flyttar apotek för att fin-
nas där kunderna vill, säger Anders Nyberg.

För en del företag är det en utmaning i sig 
att få e-handeln lönsam utan att kannibali-

”Det känns fantastiskt när  besöket hos oss gör 
 vardagen lite lättare för våra kunder. Oavsett om det 
är  huvudvärk som gör att man inte kan jobba eller 
klåda i hårbotten, så vet vi att vår  rekommendation 
hjälper – det är  därför vi finns här”
M A H S A  M O N A Z A M K I A ,  A P O T E K S C H E F  P Å  A P O T E K  H J Ä R TAT  O D E N P L A N .

2014
lanserades Apotek Hjärtats 
e-handelsstrategi som i dag 

omsätter drygt 1 miljard.

KUND APOTEK HJÄRTAT
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sera på de fysiska butikerna. Apotek Hjärtats 
lösning: att inte se butiker och e-handel som 
två skilda spår, berättar Anders Nyberg.

– Vi strävar efter att få det att hänga ihop och 
bli till en oslagbar helhet för kunderna, som ska 
se att vi har en lösning för dem oavsett situa-
tion. Ibland vill kunden e-handla i lugn och ro, 
botanisera i det stora sortimentet och få allting 
hem, en annan gång vill man verkligen ha sina 
läkemedel här och nu, för att starta en behand-
ling eller få snabb hjälp med något problem. 
Vi ser det som kompletterande kanaler och vi 
jobbar för att de ska stärka varandra.

Det finns ingen bransch som inte påverkats 
av corona. För apoteksbranschen steg efter-
frågan lavinartat på produkter som handsprit 
och munskydd. I apoteken fick man också 
tänka till kring hur butikshandeln skulle 
fortsätta på ett sätt som var säkert för både 
kunder och anställda. 

Ett apotek för alla 
– butiksvänner och 
nätshoppare.
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– Det har krävt stor uthållighet, flexibilitet 
och tålamod från våra medarbetare, som för 
alla i samhället. Men tack vare alla de ansträng-
ningar som har gjorts har vi på Apotek Hjärtat 
lyckats väl med att anpassa oss efter situatio-
nen och även kunnat stötta de mest utsatta 
grupperna, säger Anders Nyberg och fortsätter:

– Under mars och april gjorde vi en kraft- 
ansträngning för att hjälpa riskgrupper att 
hämta ut sina läkemedel. Vi tog bland annat 
fram en guide på nätet, samt öppnade en 
speciell telefonlinje för att underlätta att börja 
handla på vår e-handel om man inte tidigare 
gjort det. Dessutom tog vi, i samarbete med 
Röda Korset, fram engångsfullmakter för dem 
som behöver hjälp att hämta ut läkemedel via 
volontärorganisationer över hela Sverige. 

Ett annat sätt att handla på Apotek Hjärtat 
är ”click and collect”, något som alla Apotek 
Hjärtas butiker erbjuder. Då lägger kunden 
sin order online och kan två timmar senare 
hämta sitt paket, och slipper då att stå i kö. 
Utöver det erbjuds en uppsjö av leverans- 
varianter som paketboxar, utlämningsställen 
och hemleveranser – och så den helt nya 
e-handelshuben, ett slags utlokaliserade 
e-handelslager där beställningar packas på 
lokala apotek, som nu under hösten lanseras 

i Stockholm, Göteborg och Malmö, berättar 
Anders Nyberg.

– Många kunder vill ha snabba leveranser. 
Vi lanserar därför under hösten expressleve-
rans som innebär att de kan få sina beställ-
ningar hem till dörren inom två timmar. Det 
är extra bra för exempelvis de i riskgrupper 
som vill undvika att besöka apotek, de som 
har symtom och bör stanna hemma – eller  
de som är så dåliga att de är sängliggande.  
Vi kommer att utvärdera e-handelshubarna  
i Stockholm, Göteborg och Malmö i ett första 
skede, och vår idé är att lansera express-
leveranserna i flera delar av landet.

Det är inte bara snabbhet som efterfrågas 
av kunderna, många vill också kunna göra 
miljö medvetna val. Därför finns även möj-
lighet för kunderna att välja fraktsätt utifrån 

Det finns fler sätt för 
apotekskunderna, än 

det traditionella  
i butik, att få tag på 
det de behöver. Det 

går att beställa online 
och sedan hämta ut 
produkten i butik – 
utan att behöva stå  

i kö. Och självklart går 
det även att beställa 
direkt hem.  PostNord 

hjälper till med 
leveranserna både till 
utlämningsstället och 

hem till kunden.

KUND APOTEK HJÄRTAT

Kontaktlös leverans – tryggt 
och säkert i pandemitider.
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2030
är året då koncernen 

där Apotek Hjärtat ingår 
ska nå minst netto-noll 

utsläpp, för att möta FN:s 
uppsatta klimatmål.

lägst klimatpåverkan, och miljömärkningen ”Välj med  Hjärtat” 
guidar i valet av receptfria läkemedel. Som medlem i ICA 
Gruppen delar Apotek Hjärtat också målet att all verksamhet 
inom koncernen ska nå minst netto-noll utsläpp år 2030, detta 
för att nå FN:s mål att begränsa temperaturökningen. 

– Vi har höga klimatambitioner samtidigt som e-handels-
branschen växer. Därför är det viktigt för oss att hänga med  
i den snabba utvecklingen, säger Anders Nyberg och avslutar:

– Att lyckas med affärer handlar om att se och skapa 
möjligheter, om handlingskraft, innovation och viljan att ta 
eget ansvar men också modet att prova och viljan att ständigt 
förbättra. När vi hittar nya behov som vi kan lösa för kunden 
skapar vi också nya möjligheter för vår affär. 

 

Samarbetet med 
PostNord och 
PostNord TPL
”Samarbetet med PostNord TPL har 
varit viktigt, inte minst i uppstarten 
av varuförsörjningen då vi i stället 
kunde fokusera på att utveckla vårt 
kunderbjudande när PostNord TPL 
kunde bidra med sin kompetens inom 
logistik. Det hade varit svårt att klara 
av utan det goda samarbete som vi 
har haft med PostNord TPL.

Både vår lagerdrift och distri bution 
till våra apotek sköts av PostNord.  
Så har det sett ut sedan vi som ensam 
apotekskedja valde att starta upp 
en egen varuförsörjning. Det som gör 
vårt samarbete unikt är längden  
i avtalet.”
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KUND NORDIC NEST

”Vi jobbar ständigt 
med att minska 
luften i paketen”

Hur har det senaste året varit för er?
– Det har hänt otroligt mycket. För ett år 

sedan flyttade vi in i nya lokaler och började med 
en omfattande lagerflytt, för att sedan gå direkt 
in i Black Friday och högsäsong. Jag minns 
att vi tänkte att det skulle bli skönt med vår och 
lite lugnare tempo för att få allt på plats, men 
då fullkomligt exploderade e-handeln och har 
fortsatt så sedan dess. Oktober i år kommer att 
vara vår största månad någonsin, så det har varit 
konstant högsäsong under det senaste året,  
men det är fantastiskt roligt på alla sätt och vis.     

Heminredning och möbler är en kategori  
inom e-handel som fortsatt kommer att ha  
en stark utveckling. Hur ska ni klara av det 
ökade trycket framöver?

– Det blir mycket att göra, men jag känner att 
vi är väl förberedda. Den senaste  månaden (okto-
ber, reds. anm) har vi anställt runt 100 personer 
och väntas anställa 50 till nästa månad. Vi har 
precis satt upp ett lagertält på 800  kvadratmeter, 
vi bygger om vårt andra lager för att tillgängliggöra 
höglagring och har bytt lagerhanteringssystem 
för att effektivisera allt arbete. 

Ni har gjort allt ni kan för att förbereda er på 
det här, men vilka utmaningar tror du att ni 
kommer att ställas inför?

– Vår största utmaning är att hantera in- och 
utflödet parallellt. Eftersom vi haft en enormt stark 
tillväxt har vårt lager blivit för litet, och vi skulle 
i dag behöva tömma hela vårt lager två och en halv 
gång för att möta försäljningen. Så det är en stor ut-
maning, rent operativt, att lösa både nu och framåt.

Nordic Nests vd Bank Bergström  
i  samtal med Arne B Andersson  
om det galna året som varit, 
 utmaning arna efter e-handels-
explosionen, den ljusa  framtiden  
och samarbetet med PostNord.

Text: Joel Åhlén Nyström
Foto: Ludvig Gropp
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Arne B Andersson



Hur skulle du beskriva samarbetet med oss 
på PostNord? 

– Jag tycker att det fungerar jättebra, även 
om det alltid finns en del inkörningsgrejer 
i början. Vi skickar exempelvis mycket till 
Norge, och då blev det en del handpåläggning 
kopplat till tullhantering och returhantering 
därifrån. Men överlag har det fungerat bra, 
och jag är imponerad över er produktions-
kapacitet. Vi känner oss trygga i att det med 
kort varsel går att öka på bokningen utan att 
det blir några problem, och nyckeln till det är 
en öppen dialog. 

Hållbarhet är en fråga som engagerar 
många, och som konsumenterna kommer 
att ställa stora krav på även framåt.  
Hur jobbar ni med det?

– Det är en otroligt viktig och komplicerad 
fråga. Jag vill inte använda hållbarhet som ett 
försäljningsargument, men vi jobbar ständigt 
med att minska vår klimatpåverkan – bland 
annat genom att minska luften i paketen, 
konsekvent utvärdera emballagematerialet 
för att hitta den miljövänligaste lösningen 
och sedan bjuder vi våra anställda på buss-
kort för att uppmana dem att ta sig till jobbet 
 så miljövänligt som möjligt.

Hur ser du på framtiden?
– Världen och den digitala utvecklingen 

har hoppat fram två, tre år på grund av corona. 
Jag tror att utvecklingen kommer att  fortsätta  
i samma höga tempo från den nya, höga nivån. 
Det kommer dock inte att förändra vårt  arbete 
speciellt mycket. Vi fortsätter att sätta kunden 
främst, hjälper människor att skapa hem 
att älska och jobbar så snabbt vi kan för att 
förbättra kundupplevelsen före, under och 
efter köp. Vi hoppas också ha en ny lokal klar 
om ett år, som då är ungefär 10 500 kvadrat-
meter större än det vi har i dag. Det är tre, fyra 
år tidigare än vi beräknat, vilket är jättehäftigt. 
Med andra ord: framtiden är ljus!  

Nordic Nests 
 grundstenar   

”Vi ska skapa 
världens bästa 

kundupplevelse”

”Vi ska bygga 
 världens mest 

 engagerade team”

”Vi ska vara Sveriges 
mest lönsamma 

e-handlare”

KUND NORDIC NEST
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"Vi skulle behöva tömma hela vårt  
lager två och en halv gång för att  
möta försäljningen", säger  
Nordic Nests vd Bank Bergström.
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ETT SPECIELLT ÅR 20 RÖSTER OM 2020
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Vi lät 20 människor göra ett försök.

Att sammanfatta år 2020 är både lätt och svårt.

Illustration: Christina Hägerfors

ETT SPECIELLT ÅR 20 RÖSTER OM 2020



P
O

S
T

N
O

R
D

 •
 P

U
L

S
 #

1
 2

0
2

0

26

onormala tider är det normala kanske viktigare 
än någonsin, och även under en exceptionellt 
annorlunda vardag har ICA:s mål varit att göra 
tillvaron så enkel som möjligt för sina kunder.

– Hela vårt system är en betydelsefull 
samhällsfunktion och det har genom corona-
pandemin blivit uppenbart hur viktig roll vi 
spelar i människors liv. Vi finns här för våra 
kunder, oavsett vad de har för behov och hur 
deras livssituation ser ut, säger Josefin Lund-
mark, marknadsdirektör ICA Sverige.

Hon berättar vidare att ICA tidigt under pan-
demin ställde om arbetet och fokuserade på att 
säkerställa tryggheten i butikerna för att skydda 
medarbetare och kunder, och säkra att verksam-
heterna kunde pågå så normalt som möjligt.

– Vi följde Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer från dag ett och upp-
manade folk att handla under tider det inte 
är så mycket folk i butiken och försöka följa 
de anvisningar vi satte upp i butik. Det har 
fungerat väldigt väl och det måste sägas att 
butikerna har gjort ett fantastiskt jobb, säger 
Josefin Lundmark och tillägger:

– Vi har uppmanat kunder och  medarbetare 
att inte besöka butik om man har sjukdoms-
symptom, att tänka praktiskt och att inte 
handla mer än vad som behövs samt att vara 
noggranna med att hålla avstånd.

Statsepidemiolog Anders Tegnell var, på 
grund av den ökade smittspridningen i lan-
det, tydlig när han i mitten av mars uppma-
nade personer i riskgrupp att stanna hemma. 

– De äldre bör undvika sociala kontakter 
i möjligaste mån; man ska alltså inte gå till 
affären och handla mat, sa han då till TT.

Den sociala distanseringen och restriktio-
nerna för riskgrupper har gjort att svenskarna 
fått ett nytt förhållningssätt till matinköp. 
Från att primärt ha handlat mat i butik 
har många nu valt att sköta sina inköp av 

Matbutikerna mitt i pandemin:

”Uppenbart hur  
viktig roll vi spelar  
i människors liv”
Storköp av jäst, toalettpapper och handdesinfektion. 
 Extrem ökning av  matshopping på nätet. Avståndskrav  
i  butiker. Det har hänt mycket i dagligvaruhandeln i år,  
men den fortsätter att stå lugnt och stadigt:

– Vi finns här för våra kunder, oavsett vad de har  
för behov och hur deras livs situation ser ut, säger  
ICA:s marknadsdirektör Josefin Lundmark.

Text: Joel Åhlén Nyström  Foto: Magnus Glans

Anders Tegnell
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dagligvaror via nätet, och enligt siffror från 
Dagligvaruindex (DVI) ökade e-handelsmark-
naden för mat i Sverige med 101 procent under 
tredje kvartalet. 

– Vår onlineförsäljning har verkligen 
exploderat och ökade med 124 procent under 
Q3. Även om det ställde stora krav på oss var 
vi lyckligtvis förberedda med en välfungerande 
e-handel, säger Josefin Lundmark.

Arne B Andersson, e-handelsexpert hos 
Postnord, berättar att den svenska online-
konsumtionen vuxit mer än hos andra länder. 
Anledningen? Att Sverige har en mer väl- 
utvecklad e-handel – och under september 
månad e-handlade 73 procent av alla svenskar. 

– Vi är ett litet land med hög digitalisering 

där det finns ett bra samarbetsklimat bland 
olika stake holders inom e-handeln. Det 
har bidragit till att vi har fått se en så stark 
 e-handelsutveckling, säger han. 

Skiftet till att e-handla mat har också 
inneburit ett ökat tryck på smidiga och säkra 
hemleveranser. Arne B Andersson menar att 
konsumenterna kommer att fortsätta ställa 
höga krav även efter pandemin. 

– Det ska vara lättillgängligt och bekvämt 
att handla på nätet. Man ska själv kunna 
bestämma när, var och hur det ska levereras, 
säger han.

– Konsumenterna kommer också att kräva 
transparens och att leveranserna ska vara så 
hållbara som möjligt. Det är någonting som 
handlarna måste ta hänsyn till i sin affärs-

124 %
Under Q3 ökade ICA:s 
onlineförsäljning med 
124 procent. Totalt, i 

Sverige, ökade e-handels-
marknaden för mat med 

101 procent under Q3
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utveckling. Det ska gå snabbt, vara smidigt 
och miljövänligt – på samma gång.

Efterfrågan på alternativa leveransmöjlig
heter har ökat även bland ICA:s kunder. Många 
av dem som handlat mat online har valt att få 
varorna hemlevererade, medan andra nyttjat 
så kallad ”click and collect”, där handlandet 
sker online men att kunden själv hämtar upp 
varorna i butik. Men det har även förekommit 
än mer okonventionella lösningar.

– Det finns flera exempel på lokala hand
lare, utan ehandel kopplat till sin butik, 
som tagit emot beställningar via telefon 
och själva kört ut maten till kunder. Vi har 
dess utom samarbetat med Röda Korset i hela 
Sverige för att kunna hjälpa till att handla åt 
riskgrupper. Det gör mig väldigt stolt och vår 
styrka är att vi verkligen är lokala världs
mästare, säger Josefin Lundmark. 

Det ökade digitala trycket hos ICA innebar 
även en förändring i den digitala kommu
nikationen. Det har bland annat inneburit 
ett större fokus på service och tydlighet för 
förstagångshandlare inom ehandeln – och 
att man parallellt med detta fokuserat mer på 
att jobba data och insiktsdrivet.

– Genom åren har vi varit effektiva med 
våra breda budskap i räckviddskanaler, men 
kommer framåt att lägga mer fokus på att 
personalisera vår kommunikation, berättar 
Josefin Lundmark.

Det innebär att kunderna får erbjudanden 
som är anpassade för just dem och att de kan 
ta emot dessa i de kanaler de själva önskar.

– Den riktade och mer personaliserade 
marknadsföringen har gett stor effekt, vilket 
har gjort oss modigare att fortsätta utveckla 
det. Vårt mål är att bli ännu mer relevanta för 
kunden och stötta dem i deras köpresa. 

Hur kommer er framtida reklam att  
påverkas av corona?

– Pandemin har skyndat på vår  digitala 
transformationsresa och vi kommer att 
fortsätta fokusera på att driva den och hitta 
nya kanaler. Samtidigt har vi ett behov av 
stark räckviddskommunikation, och där spelar 
direktreklamen fortsatt en roll. Nyckeln är att 
hitta rätt mix av de båda delarna.

Samtidigt som konsumtionsbeteendet 
förändrats och ICA:s ehandel ökar, är Josefin 
övertygad om att de lokala butikerna kommer 
att fortsätta fylla en viktig funktion även  
i framtiden.

– När allting blir mer digitaliserat tror jag 
att längtan efter lokala handelsplatser, där 
man kan träffas, få inspiration och skapa goda 
relationer, kan öka. För många är ICAbutiken 
mer än bara en matbutik; det är en trygg plats 
och ett nav i vardagen. Ehandeln kommer 
att öka, men jag tror att människor kommer 
att landa i en bra kombination av digitalt och 
fysiskt handlande, säger hon. 

”Vi kommer att fortsätta driva på vår  digitala 
transformationsresa och hitta nya kanaler. 
Samtidigt har vi ett behov av stark räckvidds- 
kommunikation, och där spelar direkt reklamen 
fortsatt en roll.”

J O S E F I N  L U N D M A R K ,  M A R K N A D S D I R E K T Ö R  I C A  S V E R I G E

Se ner, se upp.  
Här är ett golv-
budskap som 

svenskarna nu är 
väldigt vana vid.

Tidigt under pandemin fokuserade 
ICA på att trygga butikerna, för 
både kunder och medarbetare.
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arianne Wieslander skräder inte orden: 
– Våren var ett enda mörker – det var för jävligt! 
Ingen kom hem till mig på grund av pandemin, 
och jag kunde inte gå ut för jag hade slagit sönder 

ett knä. Det var hemskt; jag blev alldeles låg.
I vanliga fall är Marianne Wieslander inte särskilt stilla

sittande, tvärtom. Hon brukar träna 3–4 gånger i veckan,  träffa 
vänner på ett glas eller en bit mat, gå på bio och  promenera 
mycket. Och shoppa, i alla fall fram till förra vintern.

– Tidigare shoppade jag gärna i butiker, framför allt kläder 
och skor; det var nästan lite av en hobby. Men det minskade  
i och med mitt miljö och klimatengagemang. Handlat on
line har jag gjort de senaste två, tre åren, men mest hår och 
 hudvårdsprodukter och inredningsprylar. 

I likhet med många andra i sin åldersgrupp brukade inte 
Marianne handla mat på nätet, men det har förändrats nu: 
senaste ebarometern visar att ehandeln för andra kvartalet, 
bland svenskarna mellan 65 och 79 år, ökade med 10 procent
enheter jämfört med förra året. Köp av nödvändiga produkter 
som mat steg mest, från 3 till 25 procent. 

– Jag köpte aldrig vardagsmat online tidigare, men  började 
nu under pandemin. Främst handlar jag på MatHem och 
Coop. Under våren var jag knappt inne i någon butik alls.

Tydlig information, och säkra betalningsformer, efter
frågas av många av de äldre konsumenterna och många vill 
gärna betala med faktura. Marianne väljer Klarna när det går 
och löser betalningarna i appen när hon fått sin beställning. 

– Jag har flera kompisar i samma ålder som jag och äldre, 
som inte vill eller vågar handla på nätet, så vissa struntar 

helt enkelt i sin ålder och går i butiker trots pandemin. De är 
rädda för att inte fatta hur man gör när man handlar online. 
De tror att det är krångligt och farligt. 

Marianne uppskattar mycket av den  digitala utvecklingen, 
som att med hjälp av bankID kunna visa en QRkod i stället för 
körkort när paketet ska hämtas ut.

– Jag älskar det! Mobilen är alltid med mig. Nu behöver jag 
bara hålla upp den så att koden kan scannas – ingen behöver  
fingra på mitt körkort. 

M

10 %
Så mycket ökade 

 e-handeln för andra 
kvartalet, bland 

svenskarna mellan 
65–79 år.

Marianne  
Wieslander

Ålder: 69
Bor: Södermalm
Familj: Tre vuxna  

barn och två 
 barnbarn

Gör: Mångsysslare, 
har tidigare 

varit  lärare och 
 projektledare

Coronapandemin satte omfattande spår i   sam- 
hället under 2020, direkta som indirekta. Mest 
kännbart blev det för de gamla, där många kände 
sig isolerade som riskgrupp. Att gå i affärer var 
ingen bra idé, så plötsligt fick även många av de 
äldre konsumenterna börja handla på nätet.

  
mat online tidigare” 
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”Jag köpte aldrig Text: Sofia Lundgren

Foto: Mattias Bardå
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Allt fler vill ha 
kontaktlösa  
leveranser

nder 2020 satte covid sin prägel 
på exakt alla delar av samhället, 
och förstås då även reklamen 
och medieinvesteringarna. 

I stora drag påverkades hela marknaden 
negativt, men vissa branscher och medieslag 
drabbades värre än andra. IRM, Institutet för 
Reklam och Mediestatistik, spår att medie
investeringarna i år totalt kommer att ha 
tappat 11 procent i jämförelse med 2019, 

Ingen människa är en ö, även om pandemin ibland gett 
det intrycket. Alla har påverkats av det här  speciella 

året, även hela branscher. Reklamvärlden är inget 
 undantag – och det har gått både upp och ner.

11 %
så mycket spår 
man att medie

investeringarna i år 
totalt kommer att ha 
tappat i jämförelse 

med 2019.

vilket innebär ett ras på  
4,5 miljarder kronor. 

– Under 2020 såg vi en 
kraftig effekt där alla back
ade, främst reklam på bio 
och utomhus, men vi tror att 
marknaden kan återhäm
ta sig redan under 2021. 
Utvecklingen kommer att bero på vilken 
trend mediet befann sig i när den kris som 
pandemin innebär startade. Ett växande 
medium har bättre förut sättningar. Vi tror 
till exempel att de digitala investeringarna 
inte bara kommer att återhämta sig utan 
till och med se tillväxt under 2021. Tryckta 
medier som upplevt stort tapp under lång 
tid kommer att se mer av en stabilisering, 
kommenterar IRM:s vd Madeleine Thor.

Vinnarna, om man kan kalla dem så, för 
2020 blev de medier och branscher som 
rör livet hemma: tvabonnemang, dataspel, 
hemleveranser av mat. Reklamen vill vara 
där vi är – är vi hemma vill den komma dit, 

”Framtiden är här”, säger mottagarna 
som testat paketboxar, den senaste 
 självservicekanalen. Boxarna innebär 
ännu bättre tillgänglighet samt något 
många önskat – kontaktlösa leveranser.

Text: Sophie Ekman

Mer verkstad och  
mindre prat i reklamen

U

”
Vi är bara i början  
på  pandemin. Det  

dröjer länge, år tror jag, 
innan det blir  aktuellt 

att blåsa av det interna
tionella nödläget.

John Giesecke, tidigare 
 statsepidemiolog,  
i Dagens Nyheter

”Jag är orolig  
för att resurserna  
inte kommer att  

räcka till.
Jonathan, mellanstadieelev  

i Solna, till SVT
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Madeleine  
Thor.

Text: Sofia Lundgren
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tradition med hemleveranser, utan vi 
är uppfostrade att hämta våra paket 
själva. Nu har vi dock sett en ökning av 
hemleveranser och därför utvecklade vi 
även våra leveranssätt med paketboxen 
placerad nära hemmet eller där man 
rör sig i vardagen.

I piloten som startade i oktober 
testas hundra paketboxar, främst 
i Stockholms området, men även några 
på landsbygden. De flesta boxarna står 
utomhus och mottagaren låser själv 
upp boxen med hjälp av PostNord App – 
när som helst på dygnet.

– Det är verkligen självservice och 
en del har nästan blivit förvånade över 
det, men mertalet är positiva över 
tillgängligheten, närheten och enkel
heten, säger Helena Sjöberg. 

Tanken är inte att boxarna ska ersätta 
ombuden, utan ses som ett komplement.

– Vi är måna om våra ombud och  
tror på att ha kvar alla kanaler, bredden 
är vår styrka. Genom paketboxarna kan 
vi tillmötesgå önskemål och erbjuda 
ytterligare ett leveranssätt mottagarna 
söker, säger hon.

Att möta mottagarnas behov är vik
tigt för PostNord, samt att ligga  

säger Mats Georgson, doktor i marknads
kommunikation, strateg och krönikör i Resumé. 
Han tror att en följd av pandemin blir att 
vi som konsumenter ställer större krav på 
 budskapen vi matas med:

– 10talet var till stor del den syftesdrivna 
marknadsföringens årtionde; som företag 
skulle man ta ställning. Vi såg vissa lyckas, 
som Nike i sin ”Believe in  something”kampanj 
med Colin Kaepernick. Andra, som Pepsi 
i sitt samarbete med Kendall Jenner,  gjorde 
det dåligt och blev utskällda. Nu under 
 pandemin ser vi på nära håll hur många 
företag ställer om: modehus som gör masker 
och  operationsrockar av sina lyxiga tyger och 
Rolls Royce som gör respiratorer 
i stället för motorer. Jag tror att 
en följd av detta blir att de tom
ma orden i marknadsföringen 
kommer att synas mer; vi kon
sumenter kräver att manifesta
tioner backas upp med faktiska 
handlingar. Snacka går ju, men 
vad GÖR ni? 

i framkant tekniskt. 
PostNord jobbar 
mycket med sin app 
och adderar hela 
tiden fler funktioner. 

– Appen är exem
pel på självservice, 
att ha koll på sina 
paket, kunna spåra det under resan och 
öppna luckor i en paketbox. År 2020 
måste vi konkurrera inom digitalisering.

Helena Sjöberg tror inte förändring  
i hemleveranser enbart har med pande
min att göra.  

– Först handlade ehandel om att hitta 
den billigaste varan, sedan om att hitta 
unika saker, som inte fanns i affärerna. 
I dag handlar det mycket om bekvämlig
het, enkelhet och flexibilitet. Jag tror vi 
har hittat ett nytt beteende som kommer 
att finnas kvar, även efter pandemin. 

Och hon tror att förväntningarna på 
logistiken kommer att bli större. 

– Vi måste kunna erbjuda en helhets
upplevelse. Miljöfrågan är väldigt viktig 
framåt samt att kunna leverera utan att 
man som mottagare behöver passa en 
leverans. Det blir mycket digitalisering 
med fokus på bland annat digitala lås. 
Självservice är en del i allt detta. 

och med coronapandemin 
har ehandeln ökat med  
49 procent*, vilket innebär 
att betydligt fler paket än 

vanligt har hanterats. 18 procent av 
företagen har sedan dess utökat antalet 
leverans alternativ och det sker fler 
leveranser hem till dörren.

– Det finns helt klart något i det här 
med en kontaktlös leverans. Det blev tyd
ligt i våras. Människor ville inte befinna 
sig bland andra människor i butiker, 
säger Helena Sjöberg, affärsutvecklare 
inom logistik på PostNord och projekt
ledare för paketboxarna, och fortsätter:

– I Europa ökade leveranssättet pa
ketbox enormt och även i Danmark, där 
det funnits paketboxar sedan tolv år till
baka. I Sverige har vi inte haft samma 

Helena  
Sjöberg

Mats  
Georgson

I

”
Ehandeln växte med  

49 procent  andra kvartalet,  
vi hade stora volymer att  

ta hand om och fler ville ha 
hem leveranser. Samtidigt  
som många  medarbet are 

 behövde vara  hemma. 
 Corona slog även mot oss. 
Så det har inte varit utan 
 utmaningar, men mycket 
 positivt har  också hänt.

Emma Riblom, kommunika 
 tionschef PostNord,  

i Kommunikationspodden
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”Om distans- och hem arbete 
blir vanligare  innebär det 
att byggnader behöver 

ställas om… En lokal kan bli 
ett  kontor, ett  parkeringshus 
kan bli en urban  odlingslott 

eller ett  leveransrum för 
att hantera e-handels-

paketleveranser.

Oskar Öholm, vd på  
Fastighetsägarna  

Stockholm, i Fastighetsnytt

”Logistiken har fungerat   
väldigt bra under  pandemin, men 

där jag bor har det stått 5–6 
olika transportörer och  levererat 
hem. Vi måste ta ett grepp om 
hur vi kan samordna de sista 
metrarna – att vi  levererar till 

hubar och sedan är det en 
som levererar ut i tätbefolkade 

 bostadsområden.

Per Ljungberg, vd Svensk  
Digital Handel, vid Retail Day  

Connect 2020

”Det är den  
största  utmaning jag  
har varit med om. Jag 

 försöker hålla i mina rutiner 
och  underhålla den  hårda 
 träningen jag har lagt ner.

Sara Sjöström, simstjärna,  
i SVT:s Sportspegeln

”Precis som klimatkrisen är 
corona pandemin en barn-
rättskris. Den  kommer att 
 påverka alla barn, nu och  

på sikt, men sårbara   
grupper  kommer att drabbas 

allra värst. Jag uppmanar  
alla att,  tillsammans med mig, 

stödja Unicefs  avgörande 
 arbete att rädda barns liv, 

 skydda deras hälsa och bidra 
till fortsatt utbildning.

Greta Thunberg, klimataktivist

”Vinterkräk, influensa och RS-virus försvann 
 nästan helt och hållet när corona bröt ut.  
Det är  fascinerande och beror sannolikt på att 
allt är mer strikt. Ingen går till jobbet sjuk; alla 
 stannar hemma med sjuka barn. Förr var det 
press på många att jobba även om man inte 
riktigt  mådde bra. Nu är det verkligen  
helt  förbjudet. Då sprids inte smittor.
Agnes Wold, överläkare och professor, i Expressen

” 
Skräcken i samhället om  

det inte går att köpa mjölk… 
Då är det fara och färde  

på riktigt. Tänk om det inte 
går att köpa mjölk till  
kaffet för att det är  
tomt på hyllorna.

Caroline Starck, kommunika - 
tions direktör på Arla,  

i Kommunikationspodden
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Mouna Esmaeilzadeh

Född: 1980 
Gör: Läkare, hjärnforskare, filosof, 
entreprenör, tv-profil.
Övrigt: Hyllad sommarpratare  
i radion 2018. Har tilldelats många 
utmärkel ser, bland annat Årets 
Mensapris 2019. Utsedd till en av de 
mäktigaste  profilerna inom MedTech.

H 
järnforskaren Mouna Esmaeilzadeh, även känd  
som Dr Mouna, varnar för att covid-19 påverkar  
mer än vi tror.
– Coronaviruset har kidnappat våra hjärnor och inte 

bara varit en viruspandemi, utan i högsta grad även en ångest-
pandemi. Osäkerheten och de okända faktorerna kring viruset 
har triggat rädsla och oro. Det kidnappar din hjärna och gör att 
du får panik, överreagerar och tar irrationella beslut – som att 
slåss över toalettpapper till exempel, säger hon. 

En annan mekanism som slår till när vi förblindas av rädsla  
är att vi i stället underdriver, stoppar huvudet i sanden och lever  
i en sorts förnekelse. 

– Vi har en hjärna som inte utvecklats under de senaste  
40 000 åren. Den attraheras av det negativa, skandaler och kata-
strofer –  känslan av att jorden ska gå under – när vi faktiskt lever 
i den bästa tiden någonsin. Vi glömmer ofta att vi är de mest 
priviligierade männi skorna genom hela världshistorien. Vi har 
bättre möjligheter än någon annan att faktisk skapa en lysande 
framtid, berättar Dr Mouna. Men för att nå dit krävs nytänkande, 
mod – och fakta, menar Dr Mouna. 

– Jag tror stenhårt på att förena kraften i entreprenörskap, 
 vetenskap och forskning. Vi måste kroka arm och se till att 
 använda vår fantastiska hjärna för att fortsätta föra mänsk-
ligheten framåt, säger hon. 

Svenskarna kommer att påverkas av viruset på olika sätt i många 
år framöver, men Dr Mouna menar att vi med hjälp av 

vetenskap och teknologi kommer att få ett 
övertag och kunna leva som vi vill igen. Och 
även om den senaste tiden präglats av mörka 
rubriker, tror hon på en ljus framtid.

– Den här krisen har fått oss att inte ta 
saker för givet, att stanna till och tänka 
efter vad som faktiskt är viktigt i livet.  
Och generellt fungerar ju kriser så,  

de för oss närmare varandra. 

Vad har coronapandemin gjort med oss som 
människor – och hur kommer vi att påverkas i fram-
tiden? Mouna Esmaeilzadeh, läkare, neuroforskare, 

entreprenör och tv-personlighet förklarar.

Dr Mouna ser en framtid 
med både mörker och ljus

”
När pandemin drog i gång   

talade jag med ledare i olika 
 branscher och det var ett ord 

som återkom – kommuni ka tion. 
 Butikschefer fick så otroligt  mycket 
 information som kom på en gång, 

som man skulle förhålla sig till.  
Information som skulle skapa  
lugn och ro hos medarbetare,  

men också hos kunder.

Andreas Miller, förbundsordförande  
på Ledarna, i Kommunikationspodden

”Den här krisen är en   
katalysator  eller accelerator  

till  digitaliseringen.  Digitalisering  
i alla former, från konsumtion till att 

umgås och dejta, ökar enormt.

Micael Dahlén,  professor i  företags ekonomi 
vid  Handelshögskolan i Stockholm,  

i TechArenanNews

”Jag vet att jag inte  
ska säga att jag hatar något.  

Men jag hatar  verkligen corona.

Timna, lågstadieelev i Bålsta

ETT SPECIELLT ÅR 20 RÖSTER OM 2020

Text: Joel Åhlen Nyström
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OMVÄRLD HANDEL

60–70 %
Så mycket ökade online- 
konsumtionen, inom alla 

kategorier,  under sars epidemin 
2003. När  epidemin var över 

gick mindre än hälften tillbaka 
till sitt tidigare konsumtions-
mönster, men den slutgiltiga 

 ökningen var ändå på  
runt 40 procent. 
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OMVÄRLD HANDEL

Han ser ljuset i tunneln och tror 
på en starkare världshandel tack 
vare fler nationella satsningar.

– Dessvärre krävs ofta ordent
liga kriser för att både företag 
och vi människor ska ändra våra 
beteenden, säger ekonomi
professor Micael Dahlén.

Text: Joel Åhlén Nyström
Foto: Studio Emma Svensson

Handelsexperten:

Företagen 
kommer att bli 
 starkare av 
krisen

Micael Dahlén fick Mensapriset 2017 
med motiveringen: "Kan som ingen annan 
visa på, locka fram och skapa nya tankar, 
stora som små. Med professorns exakthet 
och konstnärens vilda glädje får han sina 
ord och gärningar att tränga in i både 
hjärta och hjärna."
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OMVÄRLD HANDEL

Pandemin gav världshandeln en ordentlig  
törn där stängda gränser, karantän och 
 underleverantörer i konkurs påverkade 
många svenska företag.

– Det här är egentligen första gången vi  
i Sverige blivit varse hur sammankopplade 
vi är med andra delar av världen. Även om 
vi vidtog åtgärder som inte var så drastiska 
drabbades vi av andra länders restrik tioner 
och hur de hanterade situationen, säger  
ekonomiprofessorn Micael Dahlén.

Med den insikten kommer nu företagen  
att granska sina globala försörjningskedjor för 
att minimera risken för att drabbas av liknande 
produktions- och logistikproblem, menar han.

– Företagen har blivit medvetna om  
att det är känsligt med alla de olika delarna 
i  logistikkedjan, och nu har de verkligen 
anledning att se över och förebygga den 
känsligheten, säger Micael.

Ett färskt exempel på detta är Synsam, som 
i början av oktober valde att flytta hem sin 
produktion från Kina för att i stället lägga den 

i Gästrikland och Ockelbo – någonting som 
man motiverade med att ”man inte vill vara 
beroende av produktion i högriskländer”.

– Jag tror att vi kommer att få se mer 
av liknande initiativ i framtiden. Även om 
världshandeln åkte på en smäll i år, tror jag 
att den på lång sikt kommer att bli mycket 
stadigare och starkare, säger Micael.

– Vi har sett att mycket automatiserats, 
och jag tror att det fortsätter öka. Företagen 
kommer att utvecklas till att bli mindre  
känsliga mot till exempel pandemier eller 
andra typer av kriser. 

Micael tror också att flera globala företag 
kommer att lägga upp sin affärsmodell 
på ett nytt sätt, där man är internationellt 
baserade men nationellt förankrade. Han 
lyfter  Amazons etablering i Sverige som ett 
 närliggande exempel.

– Jag tror att det kommer att få våra  
nationella aktörer att höja sig, bli bättre och  
i slutändan vinna på det. För oss konsumen-
ter kommer det att innebära bättre erbjudan-
den, ökad tillgänglighet och jag tror att vi  
alla  vinner på det här, säger han. 

Under coronapandemin har e-handeln 
exploderat. Den äldre målgruppen (65+) har 
gjort inträde på marknaden och företagen har 
därför tvingats accelerera sin digitalisering 
för att möta den stora efterfrågan. 

– Det förändrade konsumtionsbeteendet 
har verkligen satt press på producenters 
och logistikföretags erbjudanden, vilket jag 
skulle säga är jättepositivt. De har tvingats 

”Det förändrade konsumtions
beteendet har verkligen satt  
press på producenters och logistik
företags erbjudanden,  vilket jag 
skulle säga är jättepositivt”
M I C A E L  D A H L É N .

P

Micael Dahlén
Ålder: 47 år

Bor: Stockholm
Familj: Ingela, Tyra  

och Dante
Gör: Författare, föreläsare 

och ekonomiprofessor
Brinner extra för:  

Välfärd
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OMVÄRLD HANDEL

till förändring och på bara ett par månader 
har företagen åkt med raketfart fem år in 
i framtiden, säger Micael. 

Att de enormt höga e-handelstalen kommer 
att minska efter pandemin är de flesta överens 
om. Men många av dem som börjat handla på 
nätet kommer att fortsätta med det även fram-
åt, någonting som även styrks av studier som 
gjordes efter sarsepidemin i Sydostasien 2003.

– Då ökade online-konsumtionen med  
60–70 procent inom alla kategorier. När epide-
min var över gick mindre än hälften tillbaka 

till sitt tidigare konsumtionsmönster, så den 
slutgiltiga ökningen var ändå på runt 40 
 procent, vilket är en stor siffra, berättar Micael.

I jämförelse med coronapandemin var sars 
en epidemi i mycket mindre skala och under 
kortare tid. Den längre tidsperioden är en fak-
tor som gör att det digitala beteende mönstret vi 
ser i dag i större utsträckning kommer att bestå. 

– Vi människor vänjer oss snabbt och man 
kan se att beteendet smittar av sig. När folk 
som tidigare varit försiktiga med e-handel 
märker att det fungerar bra vågar man också 
testa banktjänster, musiktjänster och så 
 vidare, säger Micael Dahlén och tillägger:

– Den längre tidsaspekten innebär också 
att företagen får mer tid att vässa sina erbju-
danden, och det betyder att vi kommer att få 
ännu bättre och häftigare tjänster.

Vi har nämligen sett prov på det tidigare. 
Framgångsrika företag som i dag är givna 
inslag i vår vardag, som exempelvis Spotify, 
Netflix och Amazon är alla sprungna ur kris 
och lågkonjunktur. 

–  Dessvärre krävs ofta ordentliga kriser 
för att både företag och vi människor ska 
ändra våra beteenden och tänka nytt. När vi 
till slut tvingas göra det kan det, och kommer 
det, att leda till mycket gott, säger Micael. 

Synsams satsning i  Sverige, 
efter att ha flyttat hem 
 produktionen från Kina.

Internationell bas med 
nationella nätverk – en 
lyckad väg för Amazon.

Spotify är ett av flera 
exempel på framgångs-
rika företag som skapats 

under besvärliga tider.
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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. För övriga länder används 
tjänsten International Parcel.

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.   

DELIVERY CHECKOUT  
En widget till din webbutik som gör 
det enkelt för kunden att välja hur 
den köpta varan ska levereras.

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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PALLETT
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
Med Expresspaket kan före-
tag skicka paket som kommer 
fram redan före klockan 10 
nästkommande vardag. Kan 
variera mellan vissa orter. 

INNIGHT
Skicka varor över nat-
ten 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.

Fortsätt få post varje dag
Varannandagsutdelning står på schemat 
för Sverige, men ni som  företagskunder 
och myndigheter fortsätter få post 
 dagligen om ni har eller tecknar:

• Postbox eller storkunds postnummer

• Utkörnings- och hämtningsavtal

– Leveranser till ombud 
och Företags  center ändras 
inte, utan  fortsätter ha 
 samma leveranstider som 
i dag och  pakettjänster, 
Varubrev och Express-
brev som skickas direkt till 
mottagaren delas också 
ut varje vardag, säger Karin  Gattmalm, 
projektledare för ny leveransmodell  
på PostNord.

För mer information om hur ni berörs 
och vilka tjänster ni kan teckna för att 
 fortsätta få post dagligen – besök  
postnord.se/leveransmodell

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 
direkmarknadsföring, med 
adresserad och oadresserad 
direktreklam.

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

Karin  
Gattmalm

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.



POSTNORD SAMARBETE

edan oktober finns en av PostNords 
 paketboxar utanför Lifvsbutiken 
i  Veckholm, Enköping. Planen är 
att  etablera paketboxar på ytterli-

gare platser under vintern. Det är ännu för 
tidigt att utvärdera, men både Cina Linnér, 
 affärsutvecklare på PostNord och projektdel- 
tagare samt Daniel Lundh, grundare av Lifvs, 
hoppas på positiv respons.

PostNords nya paketboxar vid de  
dygnet runt-öppna livsmedelsbutikerna 
förväntas få ett varmt mottagande.

Text: Sophie Ekman 

– Möjligheten att handla  
och hämta paket samtidigt  
– när som helst på dygnet – 
har länge varit en önskan från 
 mottagarna, även på lands-
bygden, säger Cina Linnér.

– Jag är övertygad om att det blir enormt upp-
skattat. Jag har lite skämtsamt, men ändå alvar-
ligt, sagt att med vår butik och en paketbox kan vi 
erbjuda den bästa servicegraden i landet – till och 
med bättre än i Stockholm, säger Daniel Lundh. 

Cina Linnér tycker det varit ett naturligt 
 samarbete från start.

– Vi har samma ambition att öka servicen och 
bli mer tillgängliga. Om vi i dag inte finns som 
postombud på en geografisk plats täcker vi upp 
med lantbrevbärare. Men att hämta paket i en box 
när det passar och nära sitt boende är ju mycket 
smidigare, säger hon.

– Det är kul att ett så stort företag som Post-
Nord vill samarbeta med ett litet bolag. PostNord 
har varit överraskande snabb fotade och öppna 
för lösningar som gynnar mottagaren, vilket  varit 
vårt gemensamma mål. Vi vill båda etablera oss 
där vi behövs som mest, säger Daniel Lundh.

Samarbetet ska  
ge Lifvs levande  
landsbygd

Cina Linnér

Fo
to

: C
a

rl
a

 L
o

m
a

kk
a

P
O

S
T

N
O

R
D

 •
 P

U
L

S
 #

1
 2

0
2

0

40

S

"Med vår butik och en  paketbox 
kan vi erbjuda den bästa 
 servicegraden i landet – till och 
med  bättre än i Stockholm."
D A N I E L  L U N D H ,  G R U N D A R E  L I F V S

Alltid öppet i vackra  Veckholm, 
utanför Enköping. Lifvsbutiken 
tillsammans med paketboxarna 
från PostNord.
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I slutet av 1980-talet stängdes 
lokala när butiker ner i samband 
med att större livsmedels kedjor 
byggde  stora matbutiker. Sverige 
gick från 8 000 närbutiker till 
i dag knappt 4 000. Att handla 

mat på nätet är inte heller alltid en  möjlighet då få 
levererar ute i glesbygden. Men tack vare små digi-
taliserade obeman nade  matbutiker har Lifvs sedan 
ett år tillbaka kunnat etablera sig på många ställen. 

– Vi blir fort en naturlig mötesplats i  bygden, 
vilket inte ska underskattas. Och paketboxar blir 
en extra service. De tillför så klart mer trafik till 
vår butik, men det viktigaste är att mottagaren 
slipper en extra resa, säger Daniel Lundh. 

När en Lifvsbutik etablerat sig i en ort har mer-
parten av alla boenden handlat där efter en månad. 

– Och de kommer tillbaka. Det visar att  behovet 
finns, säger han och berättar att kunder och för- 
eningar på eget bevåg ställt parkbänkar   utanför 
deras butiker. Och i vintras när de ställde ut en 
sopborste utanför en butik började  kunderna sopa 
undan snön.

– Det blir deras butik och de tar hand om den. 
På samma sätta sätt tror jag de kommer att upp-
skatta och ta hand om sin paketbox. 

– Ser vi bara att mottagarna vill hämta sina 
paket i boxarna kommer vi absolut att titta på att 
öka  antalet på fler orter i och det kan ske snabbt, 
säger Cina Linnér. 

Kunden sparar pengar 
på självservice 
Med självservice, PostNord Portal 
 Business, sparas både tid och pengar för 
kund företag. Det går att följa leveransen  
i realtid och telefonsamtalen till före tagens 
kundtjänst minskar dramatiskt.

ostNords skräddarsydda lösning för 
 Staples, Sveriges största leverantör av 
 kontorsmaterial, gav effekt omgående.

– Vi kan se att merparten av våra varor nu 
blir levererade. Det är en fantastisk utveckling. 
 Returerna har minskat med 30 till 50 procent  
i veckan, säger Per Lindsten, transport operations 
manager på Staples.

På Portalen samlas alla funktioner kring  kundens 
leverans. Företagskunder loggar in och följer inkom
mande och utgående leveranser,  hanterar reklama
tioner och plockar ut statistik. Det går också att 
boka leverans eller upphämtning 
av försänd elser, hantera fakturor 
samt avisera sina mottagare 
automatiskt.

– Användare får bättre 
kontroll över sina leveranser och 
kan ge sina mottagare en bättre 
upplevelse genom ökad när
varo. Samtal till kundens kund
service minskar när ärenden kan 
lösas snabbare och vår kund behöver heller inte 
lägga tid på att  kontakta vår kund service för att 
lösa ärenden, utan kan enkelt gå in i portalen och 
hantera sin kunds leverans, säger Anna  Andelius 
Åström, Go To Market Owner på PostNord.

Fördelar med självservice

  Kostnadseffektivt. Tid är pengar och portalen 
hjälper dig att bli mer effektiv i din hantering  
av leveranser mot kund. 

  Överblick och kontroll. Portalen visar all din 
statistik över din affär med PostNord.

  Samlad info. Allt du kan göra i portalen  hittar 
du enkelt här: portal.postnord.com

Anna  Andelius  
Åström
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"Minuten efter en misslyckad 
leverans fångar vi upp det", 
säger Per Lindsten på Staples.

Text: Lars Öhman
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Daniel Lundh. 

Med hjälp av Lifvsappen 
både låser du upp buti
ken och betalar för det 
du köper.

P



POSTNORD Q&A

Frågor och svar, utmaningar och lösningar, påståenden  
och bemötanden, kritik och förståelse. PostNords syfte är 

att göra din vardag enklare och en viktig roll spelar de åtta 
medarbetarna på Spåra gods-avdelningen i Västerås.  

Här är de vanligaste frågorna de brukar få – och svaren  
som kan ge förståelse och lösa problemen.

PostNord svarar

Det här är en vanlig, och bra, fråga som kräver  
ett ganska utförligt svar.

Varje dag skickas det ungefär 500 000 paket 
och 12 000 pallar till privatpersoner och företag 
i Sverige. Under vissa perioder som efter Black 
Friday och jul, dubblas det antalet. De allra flesta 
försändelser kommer fram precis som de ska, men 
ibland händer det något på vägen. 

Det kan vara strömavbrott i en sorterings
terminal som innebär att paketen inte hinner 
med bilarna till nästa terminal. Flygförseningar, 
tågförseningar och trafikolyckor kan också 
påverka leveranser och inte heller då kan man 
komma åt en enskild försändelse förrän den har 
kommit in en sorteringsterminal igen. Frakt sedlar 
kan skadas  eller lossna – och det blir allt vanligare 
att paket har flera olika streck koder på embal

lagen. Kanske har det 
fått en extra streckkod i 
lagret eller skickats med 
flera olika leverantörer 
utomlands. Vilket skälet 
än är, kan PostNords 
sorterings maskiner och 
hand scannrar inte se 
skillnad på de egna 
streckkoderna och 
andra – så paket kan 
ha kommit fram till ett 
utlämningsställe men 
varit registrerat med  
en felaktig streckkod. 

Varför kommer  
försändelsen inte fram  
till kunden – och vad  
kan PostNord göra?

Några enkla  
avsändartips:

Sätt en extra 
adressetikett  
inne i paketet.

Om din  försän  
delse inte kommit 

fram till mottagaren, 
beskriv innehållet 

nog grant i reklama
tionen till PostNord. 

På Spåra godsavdelningen, som den kallas, har 
vi möjlig het att kontakta de flesta delarna i pro
duktionskedjan för att  lokalisera paket och försöka 
hitta en bra lösning för  dig som företagskund. 
Det kan vara att höra av sig till utlämnings stället 
och be dem leta fysiskt på sina hyllor och scanna 
in  paketen på rätt kollinummer – eller kontakta 
distributions terminalen som i sin tur hör med 
chauffören vad som hänt. 

Försändelser spåras i fem dagar efter sista 
registrering eller beräknat leveransdatum. Om 
det inte har hittats under den tiden måste  du som 
avsändare kontakta reklamations avdelningen 
för att göra en reklamation. 

Rose-Marie Ivarsson,  
PostNords kundservice Team Spåra
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På PostNords Kundservice 
 Premium har vi i uppdrag 
att informera kun derna 
innan de hinner fråga. 
Vi kan erbjuda dig något 
extra och kan skräddarsy 
vår service utefter dina 
önskemål. Hos oss får du en 
daglig och personlig kontakt, vilket medför 
att vi har stenkoll på ditt företags flöde. 

Vi ligger steget före och håller dig 
informerad om både vår produktion 
och generella avvikelser samt det som 
på verkar ditt flöde. Och det gör vi alltså 
innan du behöver höra av dig till oss. 

Hos en befintlig kund följer vi till exem
pel upp deras butiks leveranser,  lager
leveranser och  deras leveranser  direkt 
ut till slutkund. Vi följer upp i realtid och 
på verkar det vi kan så att leverans erna 
 kommer i tid. 

På Kundservice Premium jobbar 
enbart vi, Fanny och Johan, med den 
personliga kundkontakten. Vi känner 
våra kunder och de känner oss, så vi  
kan ha en bra och tydlig dialog.
 
Fanny Björklund Sparrenlöv & Johan Juhlin, 
PostNords Premium Kundservice

Portalen ofta den  lätta, 
och rätta, lösningen

Kvalitetsrapporter som 
 håller nere  kostnaderna
”En bra och viktig funktion 
i portalen som vi  brukar hjälpa 
kunder med är  rapporter. Där 
kan man få ut kvalitetsrap
porter för  försändelserna de 
skickar. Man kan se om de är 
försenade och varför de är 
försenade. Det är ett bra sätt 
att se om det är något man 
kan påverka själv för att få  
ner kostnaderna.”

Oliver Jönsson, 
Kundservice Online

Lätthittade fakturor
”Jag hade ett företag som 
 ringde in och tyckte det var 
svårt att få fatt på gamla 
 fakturor och de  behövde 
ringa in till oss för att få dem. 
Detta löste vi då genom 
att kunden sökte ett konto 
i  portalen och sedan fick de 
en guidning i hur de hittar 
sina fakturor. Kunden blev 
väldigt nöjd och det sparade 
mycket tid för dem att kunna 
hitta allt detta själva.”

Johanna Ovefelt,  
Kundservice Online

Fixa fullmakter i ett nafs
”Jag har hjälpt flera företag 
att  hitta till portalen för att de 
behöver hantera och lägga 
till fullmakter för vem som ska 
kunna hämta ut post till deras 
företag. Detta kan man hantera 
via  portalen och  sparar en 
massa tid, i   stället för att som 
tidigare behöva fylla i en blan
kett och sedan lämna in denna 
på ett företagscenter.”

Andrea Massaro,  
Kundservice Online

Se priset innan du  
tar betalt
”Många avsändare ringer 
in och tycker det är svårt att 
 räkna ut  priset på sina försän
delser. De kanske vill veta  priset 
innan de skickar för de ska ta 
betalt av mot tagaren. Då för
klarar jag att i  portalen kan de 
se sina priser de har direkt när 
de fyller i vikten och  storleken 
på  försändelsen.”

Oliver Jönsson, 
Kundservice Online

Ta reda på transportens  
klimatpåverkan

”Jag fick en fråga om hur 
 mycket avtryck ett företag 
 gjorde på miljön med sina 
transporter med oss. I detta 
fall hade kunden redan por
talen, men visste inte att man 
kunde få fram denna rapport, 
så jag guidade dem till detta. 
Detta är något som många 
kunder vill veta i  dagsläget 
och är lätt att få fram i 
 portalen.”

Andrea Massaro, 
Kundservice Online

Få hjälp innan du 
 hinner fråga – med 
Kundservice Premium
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POSTNORD Q&A



 
är Gustav III skulle gifta sig med Sofia 
Magdalena år 1766 kan man bara ana 
 uppståndelsen när hans  bröllopsdräkt  

var flera veckor försenad från Paris.
Beställningsbrevet från Sverige hade förtretligt  

nog kommit på avvägar, så pressen på firman  
Le Roux & De la Salle som levererade tygerna och 
broderierna var förmodligen oerhörd. 40 personer 
arbetade dag och natt under nästan en månad med 
brudgummens dräkt och övriga beställning. För att 
ytterligare komplicera saken hade Gustav dessutom 
glömt att skicka med sina mått, så det föll på  Sveriges 
ambassadör att plocka fram en man han tyckte var lik 
kronprinsen i storlek, att vara stand-in.

 Inte de bästa av förutsättningar, men skräddarna 
lyckades ändå så bra med den halvfärdiga dräkten  
av silvertyg med broderier av guldtråd, metallfolie  
och  paljetter att den ställdes ut och väckte stor 
 beundran i Paris innan den skickades med ”extra-
ordinär post” till Sverige.

Om dräkten passade kungen när den kom fram, 
trots att måtten saknades? Absolut, den levererades 
fiffigt nog som ett ”halvfabrikat”: tillskurna och 
 broderade stycken som syddes ihop på plats  
i  Stockholm enligt instruktioner från Paris. 

 

Kungligt försenad  
post skapade  
nytt klädmode
Viktiga brev på villovägar, kunglig stand-in 
och smarta skräddare – historien om  
Gustav III:s bröllopsdräkt har alla ingredienser 
som behövs för att skapa en rafflande intrig.

Dräkten  
finns nu  

på Livrust
kammaren.

HISTORISK POST:

Text: Sofia Lundgren  Foto: Livrustkammaren
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