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Här är den
ultimata reklammixen
DR en vinnare igen – även bland de yngre: ”En färgklick i vardagen”
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”Vad menar du?
Vadå varannan dag?”
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L EDARE

”Jag ser fram emot nya
innovationer under
åren som kommer”

3 SNABBA
MED MATHIAS

är jag blev erbjuden jobbet som chef för
PostNord Sverige behövde jag inte många
minuters betänketid. Jag har under mina
tjugo år i bolaget haft många roller, och
lärt känna PostNord grundligt. Det kan låta högtravande,
men för mig är det verkligen en ära att ha uppdraget
att leda transformationen vidare. PostNords verksamhet har funnits i snart fyrahundra år, och det är bara
möjligt genom att möta varje tids behov och utmaningar på bästa sätt. Det är en spännande resa vi gör
tillsammans med våra kunder.
Den resan ska vi göra på ett hållbart sätt. Vi har ett
nytt tufft klimatmål: att göra PostNord fossilfritt 2030.
Vägen dit kommer att kräva både hårt arbete och nytänkande. Jag ser fram emot nya innovationer under åren
som kommer. Effektivare logistik och e-handel, ökad
elektrifiering och säkerställd tillgång till biodrivmedel är
några sådana områden. Jag hoppas självklart att vårt mål
om fossilfrihet ska inspirera hela branschen att ställa om.

N

Frimärken engagerar
Miljöfrimärket med
Greta Thunberg som
lanserades i början
av året fick otroligt
bra medial spridning
i hela världen.
Hela Sveriges post
År 2020 blev det tydligt
hur viktigt det är att
kunna hålla kontakten
när man inte kan träffas.
4,3 miljoner fler julkort
skickades jämfört
med 2019.
Fortsatta rekord
volymer hos ombuden
Hämta ut ditt paket
så snart du får din
avisering. Hämta
coronasäkert genom
att identifiera dig
i PostNord-appen.

Hållbarhet handlar inte bara om att minska klimat-

MISSA
INTE SIDAN
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Repameras
skrädderitjänst
via posten är ett
fantastiskt exempel
på en innovativ och
hållbar lösning när
favoritplagget
behöver räddas.

avtrycket från vår och våra leverantörers verksamheter. Det handlar också om att vi jobbar hårt
för att skapa rätt förutsättningar för våra
medarbetare att leverera på vårt samhällsuppdrag. Det gäller vår arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald också.
De utmaningar som samhället står inför
på det här området kan inte PostNord lösa på
egen hand. För att lyckas nå våra egna mål
behöver vi också samarbeta närmare med
leverantörer, kunder och konsumenter.
Det arbetet ser jag fram emot att ta vidare
tillsammans med er.
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20.
BILTEMA
Nya varuhus och fortsatt
satsning på katalog. Samtal
om expansion, reklam och
samarbetet med PostNord.

9.
REPAMERA

24.

Så får du dina favoritkläder att hålla längre.
Repameras lösning är
briljant, modern och
mycket enkel.

BEGAGNAT ALLT
HETARE ONLINE
E-handeln fortsätter att öka, även
bland redan använda varor.
Köpa beg på nätet ger status.

22.
VAD HAR SKICKATS
MED POSTEN?

Vad är den ultimata reklammixen och varför är DR
på stark frammarsch?

Gör vårt quiz och se
om du har koll på alla
tokigheter som människor
försökt skicka genom åren.

34.
DIN RÖST HÖRS
VIA POSTEN
Förtidsröstandet i val ökar
runt om i världen. Och det
är ett säkert sätt, mycket
säkert.

38.
POSTNORD
ÄR LÄNKEN

12.
ZALANDO

En moderiktig framgångs
saga med hållbarhet i fokus.

Hitta tjänsterna hos
PostNord som passar dig
och ditt företag bäst.

42.
POSTNORD
SVARAR
Vad gör Kundservice
Företag egentligen? Vad
hände med påskmusten på
vift? Det och mycket annat
får du svar på här.

POSTNORD • PULS #1 2021

10.

REKLAM? JA, TACK!

5

TREN D

7

POSTNORD • PULS #1 2021

... dagar kortare liggetid
hos serviceställen.
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Liggetid hos serviceställen räknas från
ankomstregistreringen och fram till den
dag då kollit, enligt tjänstevillkoren, ska
returneras till avsändaren.
Förut har liggetiden varit 14 dagar, men
det ändras nu till sju dagar.
– Vissa avsändare tycker att deras
varor ligger för länge hos ombuden och
vill ha tillbaka dem snabbare om de ändå
inte hämtas ut. Det kan till exempel vara
säsongsvaror eller semi-färskvaror som
inte kan säljas efter en lagringstid på 14
dagar, säger Cindy Nanberg, produktchef
eCom & Log, PostNord.
Förändringen i liggetid gäller tjänsterna
MyPack Home, Parcel, MyPack Collect,
Pallet och Groupage inom Sverige.
Det ska tilläggas att det inte är många
leveranser som faktiskt ligger kvar efter
sju dagar. För Collect låg bara 2,2 procent
kvar längre och 1,1 procent gick i retur till
avsändaren efter 14 dagar.
Men det går fortfarande att välja en
längre liggetid.
– Avsändaren kan kostnadsfritt förlänga liggetiden till 14 dagar genom att
använda tilläggstjänsten ”Utökad liggetid
14 dagar”. Även mottagaren kan kostnadsfritt förlänga liggetiden, via en länk
i aviseringarna och i PostNordappen, säger Cindy Nanberg.
Avsändare som inte vill til�låta mottagaren att förlänga
liggetiden kan använda
tilläggstjänst ”Fast liggetid
7 dagar”. Då får inte mottagaren möjlighet att förCindy
länga liggetiden.
Nanberg

Vykortsboom
på väg i påsk
Pandemin har gett en stark återkomst
för vykorten. Efter en riktig julkortsboom
väntas nu en ny peak i påsk.
ulen 2020 skickade svenskarna 18,8 miljoner
julkort – 4,3 miljoner fler än året innan.
– Det är en coronaeffekt, ett sätt att visa
omtanke och skapa närhet, säger Elisabeth
Hansson, affärsområdeschef Communication Services på
PostNord.
1,4 miljoner av vykorten var PostNords ”Riktiga Vykort”,
en fördubbling jämfört med förra året.
– Riktiga Vykort är ett enkelt sätt att snabbt skicka ett per
sonligt vykort med bilder från sin mobil eller dator, säger hon.
Nu står en ny storhelg inför dörren. Redan förra året
skickades det mer påskkort och nu…
– Vi tror att det kommer att öka ytterligare då corona
effekten kommer att sitta i, säger Elisabeth Hansson.

J

Riktiga Vykort kan man
ladda ner som app via
QR-koden eller gå in på:
postcards.postnord.com

TREN D

Bekvämare
och tryggare
hemleveranser

fterfrågan på hemleveranser har ökat kraftigt,
och med den efterfrågas även en bättre digital
upplevelse. En ny funktion hos PostNord gör att
konsumenten kan följa var paketet är under
leveransen i realtid via en karta, och får en bättre förståelse
för när paketet kommer att anlända.
– Vi har fått ett nytt driv i vår digitala utveckling, säger
Ulrica Phillips, produktchef för MyPack Home på PostNord.
Med den nya tjänsten blir det både tryggare och bekvämare för mottagaren, som nu kan se att leveransen är på väg
och slipper sitta hemma och vänta utan att ha koll på när
leveransen börjar närma sig. Kartfunktionen rullar till en
början ut för hemleveranser som utförs på kvällstid, och
i och med det kan 75 procent av befolkningen följa sina
paket i realtid.
Och hemleveransen förbättras ytterligare genom
till exempel identifiering med mobilt bank-id.
– Vi är inne i en stor transformation där
fokus ligger på upplevelsen. Det ska vara
enkelt, bekvämt och säkert för konsuUlrica
menten, säger Ulrica Phillips.
Phillips

E

Med PostNords orderkoppling går det enkelt och
snabbt – och det är kostnadsfritt.
– All information du behöver till fraktsedeln går
över automatiskt, säger Göran Lindqvist, Go To Market
Owner på PostNord Digital Solutions & Development.

Göran
Lindqvist

E-handeln har ökat kraftigt det senaste året. Det innebär mer
praktiskt arbete för många små e-handelsbolag.
– Det kan vara ganska mycket manuellt arbete med fraktsedlar och får man nu många beställningar så blir det en hel del
jobb, säger PostNords Göran Lindqvist.
För att underlätta för sina kunder erbjuder nu PostNord en kostnadsfri tjänst som också inkluderar hjälp att installera lösningen.
– Vi har sett att detta har varit ganska komplicerat, så vi erbjuder
nu 45 minuters hjälp för att göra det så enkelt som möjligt.
Orderkopplingen innebär att all information till fraktsedeln
förs över automatiskt från företagets e-handelsplattform. Lösningen innebär också att e-handlaren automatisk kan erbjuda
flera olika sätt att leverera varan och låter köparen välja.
– Många väljer att erbjuda leverans i postlådan, hemleverans
eller hämta hos ombud och skulle varan vara för tung för leverans
till postlådan, presenterar lösningen bara de andra två valen,
förklarar Göran Lindqvist.
För att använda PostNords orderkoppling krävs det att du
som e-handlare använder Klarna som betalningsalternativ och
plattformar som till exempel WooCommerce och Abicart.

50 %
… av svenskarna har handlat helt nya typer av
produkter under 2020. Pandemin har alltså både
ökat och breddat vår e-handelskonsumtion.
Källa: E-barometern, årsrapport 2020.

”Tydligt tecken på
fortsatt e-handelstillväxt
de kommande åren.”
C A R L- F R E D R I K T E D E R ,
D E TA L J H A N D E L S A N A LY T I K E R P Å
POSTNORD
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Kostnadsfri hjälp med
fraktsedeln för e-handlare
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Varubrevens
succé fortsätter

Blixtsnabba digitalköp mellan företag
För att göra B2B-handeln så enkel
som möjligt diskuterar nu PostNord
och betalplattformen Briqpay framtida utvecklingsmöjligheter. Målet
är bland annat att kunna slutföra
digitala köp på bara några sekunder.
en digitala handeln har ökat mellan
företag, så kallad B2B. Men en stor
utmaning är komplexiteten i B2B-handel, som innebär längre tid för företag
att sälja och handla. Det kan ta allt från dagar till en
vecka innan ett företag kan inleda sitt köp, och
ibland tillåts inte företag att handla alls.
– Vi ser en snabb uppgång av B2B-handeln digitalt och önskar samma enkla
lösning som när konsumenter handlar.
Vi jobbar på att hitta lösningar för det
här och har inlett diskussioner med
Briqpay, säger Maria Glansk, produktMaria
chef för B2B på PostNord eCom & Log.
Glansk
Briqpay har nämligen kommit med
en lösning – de möjliggör för företag att
sälja med kontrollerad riskexponering och kombinera företagets egen faktura med valfria betalsätt.
Oavsett val av betalsätt, styrs betalflödet av relevant
data och direkt kreditupplysning.
– Vårt mål är att företag ska kunna sälja och handla
smidigt och växa utan komplikationer, säger Briqpays medgrundare och CEO Björn Widerström och
bekräftar samtalen med PostNord.
– Vi har sett att det finns mycket att göra inom
B2B; det finns möjligheter att hjälpa bolag tillsammans, säger han.
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Smidiga leveranser till postlådan,
möjlighet att lämna vid dörr,
spårbart hela vägen, fin täckning
och bra ledtider. Varubreven delas
ut varje dag och så kommer
det att fortsätta.
Att varubrev är en omtyckt leverans
är tydligt, både hos företag och
privatpersoner. Här är bara
några av mottagarnas
kommentarer:

”

Alltid snabb och
säker hantering. Bäst
av allt att följa via appen.

”

Perfekt val att få levererat
hem till dörren i dessa dagar!

”

Fick direkt i brevlådan, inget
strul. Brevbäraren är supertrevlig! Stor eloge till henne.

”

Älskar när ni levererar
direkt till postlådan!

”

Precis som vanligt levererade
PostNord snabbt. Beställde en
vara på söndagen, beställningen
skickades från företaget på
måndagen och det levererades
i brevlådan på tisdagen.

KU N D R E PA ME R A

Trasiga kläder ska inte slängas, de ska
lagas – och det på ett smidigt sätt via
e-handel och posten. Repameras affärsidé är modern, hållbar och framgångsrik.
ad får man om man kombinerar en
innovativ lösning med ett traditionellt
hantverk? Svar: onlineskrädderiet
Repamera, vars affärsidé går ut på
att göra det lättare att laga och måttanpassa
kläder snarare än att köpa nya.
– Det är ju dessvärre oftast så att det är de
plagg man gillar bäst som går sönder. En dag
i januari 2017 hände det mig och då tänkte jag
”varför kan man inte beställa hem en skräddare
till sin dörr, precis som med mat?”, berättar
grundaren Henning Gillberg.
Det blev startskottet för online-skrädderiet
Repamera, som under resans gång alltid strävat
efter att skapa en så enkel och tillgänglig tjänst
som möjligt.
– Oavsett vad man försöker sälja är tillgänglighet A och O. Vi finns tillgängliga dygnet runt,
för alla i Sverige och har fokuserat på att förenkla
vartenda steg, allt från tydliga textbeskrivningar
på hemsidan till smidiga leveranser och returer.
När en kund behöver någonting lagat eller
måttanpassat så går det till så här:
1. Kunden gör en beställning online på
www.repamera.se
2. En vikt påse skickas som PP-brev till kundens postlåda.
3. Kunden packar ner kläderna och lämnar
hos ett PostNord-ombud. Påsen går som Return
Drop Off till Repameras skrädderi.
4. Skräddarna lagar och returnerar till ombud
med MyPack Collect. Små paket går direkt till
postlåda med tjänsten Varubrev 1:a klass.
– Samarbetet med PostNord fungerar väldigt bra,
och det hjälper oss att göra det enkelt för kunderna att använda våra tjänster. Nu når vi kunder
över hela Sverige, och i dag lagar vi favoritplagg
åt personer från alla delar av landet.

HENNING GILLBERG, GRUNDARE

Foto: Roger Nellsjö

”Vi förenklar
vartenda steg
för våra kunder”

”Oavsett vad man
försöker sälja är tillgänglighet A och O.”

V

Utmaning:
Få alla typer av kunder att
kunna använda tjänsten

Lösning:
Förfrankerad Repamerapåse till kunds brevlåda

Effekt:
Enkelhet och nöjda kunder

P ULS I N S I KT E- H A ND E L

E-handelsexperten:

Handla begagnat
på nätet är en
statusmarkör
Inte bara den vanliga e-handeln ökar, utan även köpen av begagnade
varor på nätet. Så många som hälften av konsumenterna har köpt second
hand, vintage eller ”pre-loved”-produkter online under det senaste året.
Text: Sofia Lundgren

ostNords detaljhandelsanalytiker
Carl-Fredrik Teder ser en tydlig trend:
– Generellt har intresset för begagnat ökat. För tio år sedan var konsumenten mer ambivalent inställd till att handla
second hand. De som gjorde det då tillhörde ofta
en yngre och lite mer alternativ målgrupp, eller
också har man haft ett särskilt intresse för någon
typ av produkt där det nyproducerade inte nödvändigtvis varit det mest intressanta, säger han
och fortsätter:
– Men successivt har begagnat blivit allt mer
allmängods. I dag är det för lika många en statusmarkör att kunna blanda gammalt med nytt, som
att ha den senaste säsongens produkter. Logiken
skiljer sig givetvis mellan olika produktkategorier
– mode går inte att jämföra med hemelektronik
och så vidare. Men den allmänna attitydförändringen sträcker sig över kategorierna.
Marknaden för begagnat på nätet domineras
av aktörerna Tradera, Blocket och Facebook.
Den sistnämnda har kommit som något av en
uppstickare de senaste åren och snabbt slagit sig
in som en maktfaktor – dels genom Facebook
Marketplace men också genom grupper med
syfte att förmedla köp av olika produkter.
På Tradera kan man köpa och sälja det mesta,
men sajten är främst till för produkter som med
enkelhet går att skicka mellan säljare och köpare.
Bil- och båtförsäljningen är till exempel ingen-
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ting som förekommer på Tradera i någon betydande utsträckning (se intervju med Tradera
i E-barometern, årsrapport 2020). Blocket däremot har en betydande del som utgörs av fordonsförsäljning. En annan väsentlig skillnad
är att Tradera enbart riktar in sig på begagnade
produkter, medan Blocket även tillåter kommersiella aktörer att sälja nya produkter.

En annan modell som dykt upp i allt högre utsträckning den senaste tiden är aktörer som primärt säljer nyproducerade produkter, men som
utöver det erbjuder konsumenter en möjlighet att
sälja och köpa begagnat. Ett exempel är Cervera
som nyligen lanserat Cervera Vintage. Även om
Cervera delvis driver initiativet i varumärkesbyggande syfte, har företaget för avsikt att driva vintage-benet med lönsamhet och förhoppningsvis
ta en betydande del av marknaden för begagnade
matrelaterade produkter.
– Att köpa begagnat är sannolikt ingen fluga,
utan är här för att stanna. Motivationen för konsumenterna är en kombination av pris, utbud och
hållbarhet. Väldigt få drivs uteslutande av en av
dessa parametrar – de verkar liksom i symbios.
Men givetvis är det så att hållbarhetsfaktorn blir allt
viktigare. De yngre konsumenterna ställer betydligt
högre krav och det är troligtvis inte bara en åldersfråga utan en generationsfråga att vilja konsumera
mer cirkulärt, kommenterar Carl-Fredrik Teder.

P U LS I N S I KT E- H A ND E L

Vilken eller vilka produkter har du handlat
begagnat under det senaste året?
34 %

Möbler och
heminredning

33 %

Kläder och skor

30 %

12 %

9%

33 %

13 %

Barnprodukter
och leksaker
Böcker,
serietidningar etc

36 %

13 %

8%

17 %
16 %

10 %

Hemelektronik

18 %
15 %
16 %

9%
8%
9%

Fordon och
fordonstillbehör

10 %
11 %

4%
0%

5%

10 %

18 %

18-29 år
30-49 år
50-64 år
65-79 år

17 %

10 %

Sport- och
fritidsprodukter

36 %
36 %

14 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

Bas: Har handlat begagnade produkter på nätet under det senaste året

23 %

Så många av svenskarna har handlat möbler
och heminredning.

Så många har köpt begagnade barnprodukter/
leksaker.

CARL-FREDRIK: ”Den klart mest populära
kategorin för begagnat. Är det bra kvalitet, håller
sakerna i hundra år eller längre. Många konsumenter tilltalas säkerligen av vetskapen om att
det de dyrt köper till sina hem mycket väl kan
rendera samma summa om de skulle sälja
sakerna tio år senare.”

CARL-FREDRIK: ”Barnsaker är ju den perfekta
produktkategorin för begagnat, med tanke
på att barn växer snabbt och typiskt sett bara
använder grejer i något år. Ett annat intressant
fenomen är att hyra exempelvis barnvagnen
– en idé som svenska startupen Parently tagit
fasta på.”

25 %
Andelen som har handlat kläder och skor.
CARL-FREDRIK: ”Marknaden för begagnade
kläder och skor har på senare år blivit mycket mer
allmänt intressant. Tidigare har ett stort intresse
krävts för att hitta rätt i second hand-djungeln,
men med aktörer som Vestiaire Collective kan
man lätt fynda ett par ’pre-loved’ Alexander
McQueen-skor eller en Hermès-väska.”

50/50
Av dem som handlar second hand är fördelningen
män och kvinnor jämn
CARL-FREDRIK: ”Vi ser egentligen samma
mönster för begagnat på nätet som för andra
e-handelsköp. Kvinnor köper mer kläder och skor,
barnsaker och heminredning, och män köper mer
fordon och hemelektronik.”

Ålder: 35 år
Bor: Stockholm
Familj: Medelstor
Gör: Detaljhandels
analytiker, ansvarig
för E-barometern
Brinner extra för:
Bra berättelser.
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35 %

Carl-Fredrik Teder
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KU N D ZA L A ND O

Zalando
minimerar

12

KU N D ZA L A ND O

Pandemin har slagit hårt mot modebranschen.
Trots det ökar e-handelsgiganten Zalandos
försäljning tvåsiffrigt – och målet är att växa
med hållbarhet i fokus.
– Nu satsar vi på återvunna förpackningar
och försäljning av second hand-kläder, säger
Anne Vibe Hansen, nordisk kommunikations
chef på Zalando.

– genom
hållbar
näthandel
Text: Sofia Zetterman
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ver 3 000 varumärken,
gratis frakt, fri retur och
snabba leveranser har gjort
Tysklandsbaserade Zalando
till Europas ledande plattform
för mode och livsstil. Framgångssagan inleddes 2008 med att kompisarna
David Schneider och Robert Gentz sålde
flipflops från en lägenhet i Berlin. Då krävdes
övertalning för att klädmärken skulle våga
satsa på försäljning via nätet. Sedan dess har
mycket hänt.
För åtta år sedan lanserades Zalando
i Norden – ett lyckat drag. Den nordiska
konsumenten är mobilanpassad, spenderar
gärna pengar och just svenska män tycks
extra villiga att satsa på sin garderob. Och
det senaste årets coronapandemi har snabbat
på modekundernas omställning till e-handel,
då fysiska butiker stängts ner på många
marknader.

14

I dag är Zalando ett av Europas största
e-handelsmodebolag med ett börsvärde på
100 miljarder kronor. Företaget har 14 000
anställda och över 35 miljoner kunder i 17
länder. Urvalet av varumärken sträcker sig
från världskända namn som Tommy Hilfiger,
Weekday, Mango, G-Star och Nike, till lokala
varumärken och svenska favoriter som
Lindex och Indiska.
Nu är modejätten så stor att den på allvar
kan förändra människors sätt att handla
kläder på nätet. Grundaren David Schneiders
vision är att ”demokratisera modevärlden”;
alla storlekar ska finnas i lager och även
kunder som bor på landsbygden ska kunna
handla mode. Sedan Zalando lanserades

i Norden har PostNord varit deras strategiska
logistikpartner i alla fyra länderna.
År 2016 påbörjades den stora omställningsresan från att vara en grossist som
köper in och säljer kläder från olika märken,
till att bli den ledande plattformen för säker
e-handel som låter varumärken – och nu
även fysiska butiker – sälja direkt via Zalando.
– Vår vision är att bli den givna ”utgångspunkten” för alla som vill handla hållbart
mode. Vill du se på serier går du till Netflix,
vill du lyssna på musik går du in på Spotify,
men vill du handla kläder, skor, accessoarer
och skönhet, vill vi att du kommer till oss,
säger Anne Vibe Hansen, nordisk kommunikationschef på Zalando.

Målet är att ha en nettopositiv inverkan på
såväl människor som miljö – och då krävs
fullt fokus på hållbarhetsfrågor. Därför lanserades 2019 den holistiska hållbarhetsstrategin do.MORE.
– Vi anstränger oss för att hitta nya miljövänliga material och sätt att hantera förpackningarna på, tillsammans med våra partners.
En internundersökning visar att för 34 procent
av kunderna har hållbarhet blivit viktigare
under pandemin, säger Anne Vibe Hansen.

100
miljarder kronor är börs
värdet för Zalando.

KU N D ZA L A ND O

”Vi ser en ständigt växande efterfrågan på hållbart
mode, särskilt bland våra svenska kunder. Zalando
erbjuder redan i dag ett av Europas största hållbara
modesortiment, och detta kommer vi alltså att utöka
än mer framöver.”
A N N E V I B E H A N S E N , N O R D I S K K O M M U N I K AT I O N S C H E F P Å Z A L A N D O

POSTNORD • PULS #1 2021

Zalandos nordiska samarbete
med PostNord innefattar leveranser till utlämningsställen och
paketboxar via tjänsten MyPack
Collect, samt hemleveranser med
tjänsten MyPack Home. Dessutom
står PostNord för transporten till
och från Zalandos lager i alla
de fyra nordiska länderna.
I Stockholm sker även upphämtning av returer, via
tjänsten Return Pickup.
Tillsammans utvecklar
Zalando och PostNord ständigt nya leveransalternativ och
genomför tester för att hitta de
mest hållbara lösningarna.
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2023

Zalando

är året då koncernen har
som mål att bli helt fria
från engångsplast.

I dag är mer än 96 procent av alla Zalandos förpackningar tillverkade av återvunnet
eller förnybart material – Zalandolådorna
är gjorda av 100 procent återvunnen kartong,
kuverten är till 80 procent tillverkade av
återvunnet material, skönhetsprodukter
packas i ”beauty bags” av återvunnet papper
i stället för plast, och plasten som skyddar
plaggen består till över 90 procent av återvunnen plast. Målet är att bli helt fria från
engångsplast 2023. Just nu testas en återanvändningsbar påse som kan användas av
flera kunder på den svenska marknaden.
– Vi är också helt koldioxidneutrala sedan
oktober 2019. Vi klimatkompenserar genom
att plantera träd i Etiopien, men den verkliga
utmaningen är att minska utsläppen, säger
Anne Vibe Hansen.
År 2025 siktar Zalando på att ha eliminerat 80 procent av den egna verksamhetens
koldioxidutsläpp.

Förra året lanserades även försäljning

POSTNORD • PULS #1 2020

av begagnade kläder, Zalando Pre-Owned
Fashion, i Tyskland, Spanien, Belgien,
Frankrike, Nederländerna och Polen. Kunderna lämnar in varor till försäljning och får
köpkredit i utbyte hos Zalando, men kan även
välja att i stället donera beloppet till Röda
Korset eller WeForest. Ytterligare en milstolpe
är att alla varumärkespartners måste göra en
hållbarhetsutvärdering och se över allt från
material till medarbetarvillkor.
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2008
Zalando
grundas
i Berlin.

2009
Företaget
börjar leverera
till Österrike.

2010
Lansering
i Frankrike och
Nederländerna.

2011
Lansering i Storbritannien, Italien
och Schweiz.

Zalando är Europas ledande onlineplattform för mode och livsstil och har
mer än 35 miljoner aktiva kunder på
17 marknader. Företaget grundades
i Berlin 2008 av David Schneider och
Robert Gentz – och 2010 gick
Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik
in som största delägare. År 2019 ökade
Zalando sin GMV (Gross Merchandise
Volume) med 23,6 procent till 8,2 miljarder euro och intäkterna ökade med
20,3 procent till 6,5 miljarder euro. Vid
årsstämman 2021 avgår Zalandos
nuvarande vd Rubin Ritter, efter elva år
på vd-posten. Medgrundarna Robert
Gentz och David Schneider kommer
att fortsätta leda bolaget.

För nöjda e-handelskunder krävs en smidig
shoppingprocess med snabba leveranser. För
närvarande testas, i samarbete med PostNord,
att hämta upp returpaketen hemma hos kunder i Stockholmsområdet inom 60 minuter.
Enligt Anne Vibe Hansen handlar allt om
kundens upplevelse – det ska vara smidigt
och roligt att handla mode online och man
ska kunna ta med provrummet in i det egna
hemmet. För det råder inga tvivel om att
framtidens modekonsumtion i allt större
utsträckning kommer att ske via nätet.

2012
Lansering i Belgien, Spanien, Sverige, Danmark,
Polen, Finland och Norge

2019
Implementering av
hållbarhetsstrategin do.MORE.

2020
Lansering av Connected Retail samt
Pre-owned Fashion.

Zalandos nylanserade Connected Retail förändrar såväl
modebranschen som våra shoppingmönster. Konceptet ger
butiker direkttillgång till Zalandos onlineplattform och enorma
kundbas – och när världen stängts ner på grund av rådande
pandemi kan e-handeln lyfta de fysiska butikernas omsättning.

F
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Zalando Connected
Retail tar din lokala
favoritbutik online

ör att få nöjda kunder krävs ett
brett sortiment, tillräckligt med
produkter i lager samt snabba,
säkra leveranser. Zalandos
senaste sätt att erbjuda kunderna just detta
heter Connected Retail.
Detaljhandeln har drabbats hårt av
pandemin, särskilt i länder som varit totalt
nedstängda.
– Tanken att hjälpa fysiska butiker med
online-handel blev plötsligt extra relevant.
Att sälja via Europas ledande plattform för
mode och livsstil ger små butiker en chans att
överleva och möta nya kunder trots covid-19,
menar Søren Johansen, teknisk direktör för
Connected Retail på Zalando.
Därför erbjuder Zalando butiker sin
onlineplattform som ett skyltfönster – med
direkttillgång till Zalandos kundbas – och
PostNord hämtar varorna från butikerna och
levererar till kund eller postombud.
– Connected Retail är öppet för alla
återförsäljare och varumärken med fysiska
butiker som erbjuder ett sortiment som är
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”Det är otroligt viktigt för oss att ha en
pålitlig samarbetspartner som kan garantera nära 100 procent leveranssäkerhet i
Norden. Annars fungerar inte vår verksamhet. Ytterligare en fördel med PostNord är
deras stora räckvidd, samt att de erbjuder
kunderna många leveransalternativ.”
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S Ø R E N J O H A N S E N , T E K N I S K D I R E K T Ö R P Å Z A L A N D O C O N N E C T E D R E TA I L .
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relevant för Zalando-plattformen. Butiker
kan enkelt ansluta till Zalandos plattform och
vi står för onlineinnehåll, betaltjänster och
kundtjänst, förklarar Søren Johansen.
Konceptet finns sedan 2018 i Tyskland
och introducerades i höstas på den nordiska
marknaden. Sverige var först ut.
– För oss var det avgörande att etablera ett
nätverk av rätt samarbetspartners. Vi vill ha
lokal verksamhet, med lokala medarbetare.
I nuläget har Sverige ett 50-tal butiker
anslutna; totalt i Norden finns över 125
butikspartners.
För att stötta butiker som drabbats hårt
av nedstängningarna under pandemin, har
Zalando beslutat att inte ta någon provision
första kvartalet 2021, och att erbjuda veckovisa utbetalningar för att öka butikernas
likviditet.
– Sedan tar vi en provision, men vårt mål
är att stötta butikerna i denna svåra tid, samt
erbjuda våra kunder ett bredare utbud av
varor.
Genom kampanjer pushas detaljhandlarnas egna varumärken på plattformen.
– Målet är att ge butikerna så mycket kontroll som möjligt. De bestämmer själva pris
och kampanjer och de har sitt eget namn på
paketet. Det är också butikerna som tar emot
beställningar, plockar och skickar varorna
samt får vinsten.
PostNord är exklusiv Connected Retailleverantör i Norden.
– Det är otroligt viktigt för oss att ha en
pålitlig samarbetspartner som kan garantera
nära 100 procent leveranssäkerhet. Annars
fungerar inte vår verksamhet, säger Søren.

Ytterligare en fördel han lyfter med PostNord är deras räckvidd, samt att de erbjuder
många leveransalternativ för kunden.
På sikt ska kunderna själva kunna välja
vilken butik som skickar dem varorna.
– Med hållbarhet i åtanke försöker vi reducera antalet mil varje vara måste skickas till
kund, säger Søren.
Ett mål är att införa system för att ”klicka
och hämta” varor i butik, samt returnera återköp i fysiska butiker i framtiden – allt med
omtanke om såväl kunden som miljön.



Zalando
Connected Retail
Connected Retail-programmet
lanserades 2018 i Tyskland, som en
onlineplattform där fysiska butiker
kan sälja direkt till Zalandos kundbas.
Konceptet finns nu på åtta marknader och hittills är över 2 600 fysiska
butiker i anslutna till Zalandos plattform. Tillsammans drar de in 50 000
beställningar om dagen – somliga
butiker har skickat 6 400 beställningar
på en enda dag. Under 2021 kommer
Connected Retail att lanseras i Österrike, Belgien, Frankrike, Italien och
Schweiz.

Om samarbetet
med PostNord
”PostNord är en stark och pålitlig partner, inte
bara i Sverige utan även på de andra nordiska
marknaderna. Vi har ett långvarigt förhållande
och det har alltid fungerat mycket bra. För oss är
det viktigt att arbeta med partners som är öppensinnade, innovativa och kan tänka stort och
agera snabbt. PostNord har visat sig vara exakt
det. När vi lanserade Connected Retail i Norden
hoppade PostNord ombord och var redo att
leverera direkt med frakt från butikerna till våra
nordiska kunder. Det är Zalando-andan.”
ANNE VIBE HANSEN,
N O R D I S K K O M M U N I K AT I O N S C H E F
PÅ Z A L A N D O

4 FÖRDELAR MED
CONNECTED RETAIL
1
Tillgänglighet. Kunderna ska hitta
vad de vill ha hos Zalando. Men
det händer att plagg är utsålda
i rätt storlek. Genom Connected
Retail görs fler produkter av
samma sort tillgängliga.

2
Utbud. Zalando strävar efter
det bredaste sortimentet, men
fortfarande finns många produkter
enbart i fysiska butiker. Genom
att hjälpa butikerna att sälja via
Zalandos plattform utökas utbudet.

4
Hållbarhet. Med Connected Retail
skickas varje produkt färre mil
till kund, och i framtiden erbjuds
kunder även att ”klicka och hämta”
varor i butik, eller sköta returer
via fysiska butiker.
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3
Bekvämlighet. Det ska vara smidigt
att e-handla och gå snabbt att
få varorna. Att skicka varor från
en butik som ligger närmare kund
innebär fördelar för såväl
miljö som kunder.
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”Vår katalog är
kvar i hushållen
hela säsongen”
Biltema har några händelserika år
framför sig: 16 nya varuhus byggs
just nu i Norden, varav åtta i Sverige.
Dessutom uppförs ett helt nytt
centrallager i Halmstad.
PostNords Go To Market Owner
Thomas Klamell tog ett samtal med
Biltemas marknadschef Johan
Gerdevåg om expansion, reklam
och katalogens betydelse.
Text: Sofia Lundgren

POSTNORD • PULS #1 2021

Thomas
Klamell

20

2021 blir ännu ett år när Biltema expanderar mycket – hur viktig är direktreklam för
er vid expansion?
– DR är väldigt viktigt när vi ska tala om
att vi är på plats. Enkelt förklarat ska vi alltid
vara närvarande; vi går bredare än en del av
våra kollegor i branschen. De kanske riktar
in sig på vissa postnummer, men vi lägger
en bombmatta med både oadresserad och
adresserad direktreklam. Det viktiga med
ODR är att vi alltid finns närvarande, året
runt. Oavsett hur stor kampanj vi gör vid butiksöppning, så är det under de kommande åren
som vi hamrar in att vi finns på plats. Det ger
oss chansen att berätta om bredden på hela
vårt sortiment över tid – vi stressar inte fram det.

När ni planerar DR, vad är viktigast för er?
– Det finns ett par parametrar som är
oundvikliga: väder och vind, och när folk får
pengar. När det gäller väder och tajming ska
du ha skicklighet och en hel del tur. Det är
helt avgörande för att du ska sätta rätt produkter i rätt kontext. Det spelar ingen roll hur
bra kampanj du har om du inte träffar rätt
gällande det svenska vädret.

Katalogen är ju viktig, både för er och
oss. Har ni mätt hur länge den finns kvar
i hushållen?
– Vi har gjort många undersökningar på
det och enligt dem har vi en liggtid på ett
halvår och längre. Det normala för kunderna
som är 45 plus är att katalogen ligger kvar

Foto: Magnus Glans

"Att ändra beteenden så
kraftigt att print inte skulle ha
hög effekt känns inte rimligt",
säger Biltemas marknadschef
Johan Gerdevåg.

hela säsongen och slängs först när det kommer en ny. Just nu tittar vi på hur katalogen
kommer att utvecklas, i och med corona och
den ökade digitaliseringen.

Ja, och vi kommer ju att tillbringa en del
tid hemma framöver, sannolikt även efter
pandemin. För att fortsatta att blicka
framåt, hur tror du att er kommunikation
ser ut om 5–10 år?
– Kunden kommer att berätta vad den vill
ha och när den vill ha det, och vi anpassar oss
efter det. Vi är vanemänniskor, och att ändra
beteenden så kraftigt att print inte skulle ha
hög effekt känns inte rimligt. Bara våra kunder
vet svaret – om deras beteende förändras så
förändras vi med det.

Är det några tjänster du skulle vilja att
PostNord utvecklade när det gäller
kommunikation?
– Jag skulle gärna vilja att ODR utvecklades så att den gick att ”pinpointa” i högre utsträckning. Kanske man kunde gifta samman
ADR och ODR lite mer? Så att man kan skjuta
mer baserat på ADR-egenskaper fast kanske
lite bredare. I dag finns ju vissa varianter
som ODR till villor utifrån postnummer och
liknande, men jag skulle vilja se lite mer
specificerat ändå.

Lösning:
ODR och ADR med
effektmätningar

Effekt:
Heltäckande effekt
& spring i butikerna

Till sist, hur ser du på vårt samarbete?
– PostNord och Biltema är radarpartners
sedan länge och för oss är samarbetet på
personnivå viktigt. Avgörande för min del
är vår key account manager Pernilla Zahn
och kundlösningsspecialist Håkan Wikström
som är våra ”Magic Makers” – de ser till att
katalogen blir utdelad. Vi har en bra kontakt
och det gör att vi på Biltema känner trygghet.
Katalogen är en komplex produkt och man
får helt enkelt inte underleverera när det
gäller den; det finns det inte utrymme för.
Pernilla och Håkan levererar var, när och
hur jag än frågar.
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Utmaning:
Nå alla relevanta
målgrupper
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”Reklam?
Ja, tack!”
Den förändras med tiden, gör inte sällan tvära kast
och hittar gärna tillbaka till gamla favoritspår. Reklamen.
Nyligen var sociala medier framtiden, men mycket har
hänt senaste året. Nu vill många ha hem reklamen igen.
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Texter: Jenny Milewski Illustration: Jens Magnusson
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Den ultimata
reklammixen
– finns den?
Frågan ”Vilken är den ultimata reklammixen?” är ungefär som
den klassiska ”Hur långt är ett snöre?”. Det beror förstås på.
Men säkert är att dagens marknadschefer står inför ett betydligt snårigare medielandskap än för ett par decennier sedan.
Och även om de digitala kanalerna går starkt framåt har
även tryckta medier som DR fortfarande en viktig roll att spela
i reklammixen, menar medie-experten Martin Hugosson.
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nder de senaste åren har digitala kanaler som
sökordsannonsering och sociala medier tagit
en allt större andel av företagens reklaminvesteringar. Under 2020, i spåren av corona, vände
de totala reklaminvesteringarna nedåt, medan
digitala kanaler fortsätter att öka, enligt
Institutet för medie- och reklamstatistik.
Förskjutningen till digitala kanaler innebär
också att valet av reklammix blir betydligt
mer komplext än tidigare, menar Martin
Hugosson, vd för GroupM och med många
års erfarenhet från mediebyråer.
– Förr hade man kanske en handfull olika
slags kanaler att välja på till en kampanj. Nu
kan det vara hundratals. Det är något som
många marknadschefer brottas med. Det
innebär också att vi på mediebyråerna måste
ha en mycket bredare kompetens.
Martin Hugosson menar att utvecklingen
mot en mer digital kommunikation många
gånger är rimlig i en verklighet som kräver
kortare planeringshorisont och stor flexibilitet. Men det kan också finnas en annan
förklaring bakom marknadschefernas beslut,
menar han.
– För traditionella medier kanske det skiljer
10 procent mellan dem som lyckas bäst och
dem som lyckas sämst. För sociala medier
kan det vara 1 000 procent bättre. Därför lägger man naturligtvis mycket tankekraft där.



Trots att DR, tillsammans med andra tryckta
medier, har backat de senaste åren anser
Martin Hugosson att det fortfarande är den
effektivaste kanalen i vissa situationer.
– Om man har många produkter och konsumenten inte riktigt vet vad den vill ha, är DR
det bästa. Det finns inget annat medium som
kan bära så många budskap på samma gång.
Vad gäller framtidens reklaminvesteringar
tror Martin Hugosson att betydelsen av kunskap kommer att fortsätta att öka:
– Oavsett tryckt eller digitalt, kommer
datadriven kommunikation att bli större och
trubbiga kanaler mindre och mindre. Och de
som sitter på kompetensen om vad som fungerar kommer att vara de stora vinnarna.

TEMA R E K L A M

”Förr hade man kanske en handfull
olika slags kanaler att välja på till en
kampanj. Nu kan det vara hundratals.”
MARTIN HUGOSSON, VD FÖR GROUPM

MARTIN
HUGOSSONS
3 BÄSTA REKLAMMIXFÖRSLAG
1
För ett litet e-handelsföretag
utan fysiska butiker
”Till en början skulle jag rekommendera enbart digitala kanaler,
för att bygga upp kunskap och
testa olika strategier. Med tiden
kan det vara vettigt att komplettera
med mer varumärkesbyggande
medier, som tv eller utomhus.”

2
För en medelstor tillverkare
av industrikomponenter
”Med enbart B2B-kunder är det
extremt viktigt att ha en genomtänkt webbsajt med relevant
information, stöttat av SEO och
sökordsannonsering. Här är också
adresserad direktreklam ett effektivt medium, där man kan nå rätt
mottagare och få plats med
ett komplext budskap.”



GroupM
Företagsgruppen GroupM med
300 anställda ingår i den globala
koncernen WPP och består bland
annat av mediebyråerna Mediacom,
Mindshare, Quisma och Wavemaker.
GroupM står också som arrangör för
Nordens största tech- och marketingevent, NextM.
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3
För en större livsmedelskedja
”Här är det de breda penseldragen
som gäller. Eftersom man behöver
nå miljoner människor som inte har
bestämt vad de ska äta till middag
förrän de går ut ur butiken, behöver
man nå många med många olika
produkter. När man dessutom kan
samarbeta med produktägarna till
finansieringen av annonseringen är
direktreklam och tv bra alternativ.”
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I dessa digitala tider kan ett reklamblad i postlådan tyckas
vara en kvarleva från en svunnen reklamålder. Men tvärtom
visar undersökningar att DR är hetare än någonsin, om
reklammottagarna själva får välja. Och, förvånande nog,
allra mest bland de yngsta konsumentgrupperna.

Ryktet om
direktreklamens död
starkt överdrivet
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N AT H A L I E M A L M S T E N ,
P R O D U K TC H E F
MARKNADS
K O M M U N I K AT I O N
PÅ P O ST N O R D

ats Georgson beskriver en attitydvisar studier att det är de yngsta konsumenförändring:
terna som har de mest positiva attityderna
– Förr var det högarna av
till direktreklam. Men Mats Georgson är inte
reklamblad på hallmattan vi blev
förvånad.
irriterade på. I dag är det reklamtjatet på
– I ungas värld, där nästan allt är digitalt,
nätet. Det är alltför många företag som fullsticker tryckta saker ut och blir spännande.
ständigt re-targetar sönder sina kunder.
De får ju nästan ingen post i dag.
Han är varumärkesexperten som
i många år följt utvecklingen av
Någon som också ser ljust på
svenska företags marknadskommudirektreklamens framtid är Nathalie
nikation. Han har sett hur långsiktiga
Malmsten, produktchef Marknadskommunikationsplattformar har
kommunikation på PostNord. Trots
gett plats för agila digitala strategier,
att covid-19 inneburit en viss nedgång
som i bästa fall gör marknadsförarna
blev det en stark höst där många
Mats
Georgson
snabba på fötterna, men också kan ge
företag använt DR för att gasa sig ur
en alltför utbudsorienterad kommukrisen.
nikation, utan långsiktigt varumärkesbyg– I allt brus som vi utsätts för, tror jag det
gande. Därför tror han också på en revansch
kan vara skönt att själv få bestämma när man
för tryckta medier, som direktreklam.
ska ta till sig reklamen och det kan man verk– DR har en bra förankring i det lokala
ligen göra i lugn och ro hemma, när det gäller
samhället. Det ger en känslomässig koppling
fysisk direktreklam. Och just nu tillbringar
som påminner oss om den fysiska verklighevi dessutom mer tid i hemmet, säger hon.
ten. Jag tror vi behöver det i dag.
Både Nathalie Malmsten och Mats
Det bevisas också i Sveriges Annonsörers
Georgson betonar också att kombinatioårliga undersökning om reklamattityder.
nen av fysisk och digital reklam är
I 2020 års undersökning var bioreklam, tryckta
viktig, att starta med fysisk reklam
annonser och DR mest populärt, medan
och sedan följa upp digitalt, eller
konsumenterna är betydligt mer negativa
tvärtom, gå brett digitalt och vårda
till digital reklam. Och kanske något oväntat
bra kunder med fysiska utskick.

M
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”Du kan inte
sätta ett digitalt
erbjudande
på kylskåpet.”
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”Direktreklam är
som en färgklick i vardagen”
Foto: Fredrik Karlsson

Ungefär hälften av Sveriges hushåll
har en ”Reklam, nej tack”-skylt på
sina postlådor, men inte Sofia
Allansson. Hon uppskattar varje
gång reklambladen dimper ner
på hallmattan – och föredrar
fysisk reklam framför mejlutskick.

Sofia
Allansson
Ålder: 48 år
Bor: I centrala
Karlstad
Familj: Man och
två vuxna barn
Gör: Studerar till
administratör

Varför gillar du att få direktreklam?
– Jag tycker att man blir glad av direktreklam. Det är som en färgklick i vardagen
och det är roligt att sitta och bläddra och bli
inspirerad. Direktreklamen kommer ju också
från lokala butiker och jag tycker att det är
viktigt att stödja det som finns i närheten.

Vilken typ av reklam är du mest
intresserad av?
– Det är framför allt mat. Jag gillar både
matlagning och bakning och använder reklambladen som utgångspunkt när jag planerar
veckans middagar. Nu under pandemin
handlar jag det mesta på nätet, men direktreklamen är lika viktig för det.

– Mejlen scrollar jag mest förbi, det fångar
mig inte på samma sätt. Med DR-utskicken
får jag erbjudanden från flera butiker samtidigt och kan jämföra. Dessutom får det
plats med fler varor, saker som jag kanske
inte hade tänkt på att köpa annars. Och jag
gillar ju färg och form; det finns inte riktigt
på nätet, tycker jag.

Hur ska ett riktigt bra DR se ut, tycker du?
– Det ska vara färgsprakande och lättläst,
med stora och tydliga priser. Just livsmedelsbutiker skulle gärna få lägga in ännu mer
inspiration i sina utskick, till exempel förslag
på veckomatsedlar och inspirationsrecept.
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Många företag väljer att skicka mejl
i stället. Varför är reklamblad bättre?
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Foto: NShutterstock
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”

Med direktreklam är
det möjligt att skapa en
uppseendeväckande
upplevelse genom alla
stadier av kundresan
– köp, onboarding och
kundlojalitet. Vi kommer att
se direktreklam integreras
med flerkanalskampanjer
på ett mer moget vis
än vi någonsin sett.
Nick Runyon, PFL:s marknadschef,
till Forbes.

Här är den kortaste vägen
till kundens postlåda
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För ett litet företag kan ett DR-utskick kännas både svårt och
dyrt. Man ska välja målgrupp, skaffa adresser, hitta ett tryckeri
och leverera filer, mitt i en stressig vardag. Just därför finns
PostNords Skapa Utskick, en kostnadsfri digital tjänst som
hjälper företag att skicka direktreklam enklare och effektivare.
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öran Lindqvist, Go To Market
Owner på PostNord, är en av dem
som arbetar med att utveckla nya
digitala verktyg för att underlätta
vardagen för företagets kunder. Som Skapa
Utskick. När tjänsten lanserades 2010 var
visionen att hjälpa i synnerhet små kunder
att mäkta med tryckta utskick och få bättre
resultat på ett enkelt sätt.
– Om du till exempel är takläggare och vet

G

Göran Lindqvist

att ett visst område består av 1960-talshus där
taken börjar bli dåliga, kan du enkelt söka fram
den målgruppen och göra ett utskick, med hjälp
av vår tjänst, säger Göran Lindqvist.

I dag har PostNord ett par tusen kunder som
regelbundet använder Skapa Utskick. Själva
verktyget är kostnadsfritt och du betalar bara för
de utskick som genomförs.
– Det betyder att du fritt kan pröva dig fram
bland format och målgrupper och se exakt vad
det skulle kosta att göra ett visst utskick. Sedan
laddar du bara upp ditt DR så sköter vi resten.
En av kunderna som använder Skapa Utskick
är Fastighetsanställdas Förbund som gör över
120 utskick till sina medlemmar varje år.
– Det underlättar enormt mycket eftersom vi
tidigare skrev ut alla kallelser på kontoret för att
sedan själva lägga i kuvert och frankera, säger
administratören Roger Ingman.

Läs mer om Skapa Utskick – och prova själv
– på portal.postnord.se
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DR-proffset tipsar:

Så gör du bättre
direktreklam för B2B
Christel Hedin grundade den prisbelönta DR-byrån Abakus och är nu
Client Manager Director på Miltton Sweden. Hon har hjälpt mängder av
svenska företag att kommunicera bättre i postlådan – och hon menar att
direktreklam har blivit en premiumkanal som kan få kunder och prospects
att känna sig utvalda och omhändertagna, inte minst i B2B-kommunikation. Och där man kan låta kreativiteten flöda. Här är hennes bästa tips:

1
Tala till människan, inte företaget
”Tryckt direktreklam är kanske
den mest personliga kanalen som
finns. Utnyttja din kunskap om
mottagaren för att göra budskapet
relevant och tilltalande för
just den personen.”

2
Glöm inte brevet
”Att bara skicka ut en folder är
inte tillräckligt. Genom säljbrevet
skapar du människan som står
bakom erbjudandet och
ger argumenten.”

”Kreativitet i marknadsföringen är
viktigare i dag än någonsin. Vi vill ha
företag som vi kan tycka om på riktigt.”
C H R I S T E L H E D I N , G R U N D A R E AV D R - B Y R Å N A B A K U S
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3
Driv vidare
”Direktreklamens största styrka är
konvertering – att driva handling.
Tala tidigt om vad du vill att
mottagaren ska göra, i stället
för att prata om din egen
företagshistoria.”
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Reklam i flera kanaler
viktigt för e-handlare
Hur vi handlar online förändrades
under 2020 – dels ökade många
branscher, dels började de äldre
konsumenterna näthandla på allvar.
Dessa förändringar lämnar spår
även i reklamen.
å senare tid har det skett en stor förflyttning från de traditionella marknadskanalerna till sociala medier.
– Inte minst Instagram har blivit en oerhört
viktig kanal för många e-handelsföretag, säger
Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på
PostNord.
Han menar dock att de äldre konsumenterna
använder sig mer av Facebook och att de fortfarande är väldigt mottagliga för marknadsföring
i fysiska tidningar samt reklam i brevlådan.
– Så e-handelsaktörerna behöver se till att ha
en bra kanalmix framåt, beroende på vilka som
är deras målgrupper givetvis.
Generellt menar Carl-Fredrik Teder att e-handelsaktörerna bör vidareutveckla hur de arbetar
med omdömen och rekommendationer.
– Mest av allt litar man så klart på råd från
vänner och bekanta. Det finns en otrolig kraft
i att kunna få nöjda konsumenter att rekommendera produkter och tjänster till andra, men det
finns även stora möjligheter för e-handelsföretag
att jobba med omdömen kunder emellan.
Transparens och autenticitet är fortfarande
viktiga ledord i varumärkens och retailers arbete
med att få lojala kunder. På ett eller annat sätt
måste e-handelsföretag visa på en större målsättning med sin verksamhet än enbart maximal
försäljning, anser Carl-Fredrik Teder.
– Lojalitet till ett varumärke eller företag är
ingenting som kommer naturligt för oss som
konsumenter. Vi behöver uppleva att det finns en
större tanke för att vi ska komma tillbaka gång
på gång. Det kan handla om olika värden – hållbarhet, community, upplevelse, kvalitet – men att
bara konkurrera på pris blir svårare och svårare.
POSTNORD • PULS #1 2021
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Text: Sofia Lundgren

DR en vinnande kanal
för Postkodlotteriet
För Postkodlotteriet har reklam i postlådan alltid
varit en viktig del av marknadsmixen. Det hörs ju till
och med på namnet. Direktreklamen har blivit ett
effektivt medel för både försäljning och förflyttning.
ör ett prenumerationslotteri som Postkodlotteriet
är direktreklam ett naturligt medium, säger vice
marknadschef Magdalena Settling.
– Vi har en komplex produkt och behöver få
plats med mycket information. Det klarar direktreklamen och
funkar därför inte bara som reklam utan också som försäljningsverktyg. DR gör det också möjligt att jobba med variabeltryck och kreativa lösningar med själva postnumret.
Postkodlotteriet arbetar i princip uteslutande adresserat,
med noggranna tester av utformning och segmenteringsmodeller. Det kan vara att fokusera på nyinflyttade eller ha
anpassade erbjudanden för olika åldersgrupper.
– En sak vi ständigt utvecklar är svarsmöjligheterna. Den
klassiska svarstalongen fungerar fortfarande bra i vissa målgrupper, i andra måste vi driva in till webben i stället. Det kan
innebära att använda nya tekniska lösningar, som till exempel
QR-koder, säger hon.
Postkodlotteriet har ökat andelen digitala kanaler i marknadsmixen de senaste åren, medan breda räckviddsmedia
ligger som en matta i botten. Magdalena Settling menar att
det är svårt att veta vilken kanal som i slutänden ger konverteringen och därför är kombinationen viktig.
– Vi strävar hela tiden efter att bli spetsigare, att förstå förflyttning och underlätta
den. Men direktreklam kommer att fortsätta
vara en viktig kanal för oss. Där kan vi
breda ut oss, berätta om case och skapa
interaktion med mottagaren. Bjuda på mer
innehåll helt enkelt.
Magdalena Settling

F
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Fritid och inredning
branschvinnare i svåra tider
Bland Sveriges butiker har effekterna av covid-19 varierat
mycket. Vissa branscher krisar, andra går bättre än någonsin.
Vi har talat med två detaljhandlare i vinnarbranscher,
som båda väljer att boosta framgångarna med DR.

S

Rusta är ett kampanjdrivet bolag där oadresserade utskick utgör kärnan i kommunikationen. Deras annonsblad distribueras veckovis
och tillhör Sveriges mest lästa reklamblad.
– För oss är timingen i kommunikationen
avgörande och våra DR måste vara vassa.
Rätt erbjudande i rätt tid är nyckeln.
Ett annat företag som har klarat sig bra
är Dormy, som säljer golfutrustning både
på nätet och i tolv butiker över hela Sverige.
För dem har 2020 inneburit i stort sett en
fördubbling inom e-handel, vilket innebär
att den delen står för 25 procent av den totala
omsättningen. Men också butikerna har varit
välbesökta.
– Vi har rymliga butiker, utanför citykärnorna, där det är enkelt att hålla avstånd. Och
många kunder vill utnyttja våra testmöjligheter i butik. Men vi har också många äldre
kunder, som börjat näthandla mer, säger

Dormys marknadschef Tobias Bergman.
För Dormy är adresserade direktutskick
till existerande kunder ett viktigt verktyg för
både inspiration, konvertering och kundvård.
Deras största satsning är 100-sidiga ”Dormy
Magasin” som ges ut med tre nummer per år
och trycks som mest i 150 000 exemplar.
– I våra DR kan vi jobba med breda
erbjudanden och mycket innehåll. Och så
kompletterar vi med mer aktuella och tidsbegränsade erbjudanden digitalt för att
driva konvertering, avslutar Tobias.

”Med DR kan vi
skapa en lyxig känsla
för våra kunder.”
TO B I A S B E R G M A N ,
MARKNADSCHEF DORMY
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CB:s Detaljindex för november
2020 visar stora skillnader
i hur olika branscher klarat sig
genom restriktioner och ändrade
köpmönster under pandemin. Medan skooch väskaffärer har minskat med nästan 30
procent har andra branscher gått framåt jämfört med tidigare år. Bland de stora vinnarna
finns sport- och fritidsutrustning och heminredning, nu när vi tvingas avstå från utlandsresor, krogkvällar och kulturupplevelser.
För heminredningskedjan Rusta har 2020
varit ett mycket bra år, med försäljningsrekord under både hösten och julen.
– Vi har haft en stor fördel med vårt breda
och säsongsanpassade sortiment. Från vårens
”hamstringseffekt” till sommarens hemprojekt och en stor efterfrågan på julsortimentet,
säger Rustas CMO Linda Estentahl.
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Vad har skickats
med posten?
Brev kan innehålla otroligt många olika sorters hälsningar, och paket bjuder
inte sällan på härliga överraskningar för mottagaren. Men sedan finns det
saker som inte bör, eller ens får, skickas med posten. Kan du lista ut vilka
saker som människor faktiskt ändå försökt få levererat av brevbärarna?

1.
Det händer att människor blir osams och
ger sig på misslyckade försök att via posten
skicka meningslösa försändelser, som mottagaren ska tvingas betala för att hämta
ut. Det fungerar ju inte, men vad har ilskna
personer försökt skicka på detta sätt?
A. Ryska
matrjosjkadockor

B. Ruttna
ägg

C. Exploderande
potpurri

2.
Att bidra till forskning är beundransvärt,
men det finns mindre lyckade sätt att göra
det på. Vad skickades till svenska SVA, men
började blöda genom brevet på vägen?
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A. Döda
fladdermöss
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B. En nykapad magnoliagren

C. En halv
havsörn

4.
3.
Ett paket sprack i Segeltorps
paketterminal och ut kröp
hundratals levande… ja, vadå?
A. Spindlar

B. Kräftor

C. Syrsor

Kungen och hovet får en del post från
privatpersoner, men vad var fastsatt på
ett av breven, med brun maskeringstejp?
A. En
flaggstång

B. En
brödkniv

C. Tre
apelsiner

OVÄ N TAT L E V E R A NSE R

5.
En PostNord-anställd behövde laga ett
paket och satte ner handen för att säkra
innehållet. ”Vilken tung nalle” tänkte hon.
Men vad hade hon egentligen fått tag på?
A. En mink

B. En död
katt

C. En blöt
igelkott

6.
En hel del post skickas med tåg. Vad har
lämnats i postleveransen direkt i vagnen?
A. En
skoter, med
nycklarna i

B. En häst

C. En
träkista
med riktiga
guldpengar

7.
”Vad är det som rinner?” tänkte den
PostNord-anställda när hon såg sörjan som
kom från de tio paketen. Ja, vad rann?
A. Trasiga
B. Hälsourintester från vatten från
skid-VM
välkänd källa,
i Falun
i plastpåsar

C. Blod
från sälars
inälvor

8.
Saker som kan explodera är självklart
förbjudet att skicka med posten, men
vad dök ändå upp i sorteringen?
B. Hemma
byggd vulkan
med bensinspruta

C. Dynamitgubbar

10.

9.
Saker som kan ruttna ska inte skickas med
posten. Och saker som redan ruttnat… nej,
precis. Men vilket ruttet objekt dök ändå
upp i posthanteringen?

A. Små barn

B. Bakdelar
av bisonoxar

C. Hinkar
med råolja

C. Getingbo

Rätt svar: 1.B. 2.A. 3.C. 4.B. 5.B. 6.A. 7.C. 8.C. 9.A. 10.A.

A. Älghuvud B. Elefantben

År 1913 introducerade den amerikanska
posten sin paketpost, vilket innebar att invånarna då kunde skicka paket som vägde upp
till 23 kg. Vad försökte, och lyckades, några
kunder med att skicka i väg över landet?
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A. En flaska
nitroglycerin
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100
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miljoner personer
förtidsröstade i USA.
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Ökat
förtidsröstande
Förtidsrösterna fick stort fokus
i presidentvalet i USA – och trots
massiv kritik från dåvarande
presidenten Donald Trump
valde fler än någonsin att rösta
via post 2020.
Det är en ökande trend som
PostNord också kan se utifrån
de senaste valen i Sverige.
Text: Jessica Josefsson
Foto: Matt Smith Photographer / Shutterstock.com

Andelen förtidsröster steg i USA:s senaste
presidentval – vilket bidrog till förlusten för
Donald Trump, enligt flera analytiker.
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kommer som ett
brev på posten
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M

er än 100 miljoner förtidsröstade i det
amerikanska presidentvalet 2020. Faktiskt
även Donald Trump, trots att han själv var så
kritisk till systemet.
– Jag tror att mängder av folk fuskar med
brevröstning, var hans ord enligt Utrikesmagasinet.
Donald Trump hävdade att det är ett
osäkert sätt och antydde att förtidsrösterna
kunde användas för valfusk.
Vid valet fanns det två sätt att förtidsrösta
i USA, så kallade ”absentee ballot” och ”mailin-voting”. De 51 delstaterna i USA har olika
regler för vem som får förtidsrösta, men
gemensamt är dock att rösterna inte skickas
i ett separat säkerhetssystem, utan sorteras
som vanliga brev.
Donald Trump menade därför att hundratusentals röster måste ifrågasättas, uppgifter
som motsades av USA:s dåvarande justitieminister, William Barr. I början av december
gick han ut och sa att departementet inte
hade hittat några bevis för fusk i årets val.
– Vi har inte sett bedrägeri på en nivå som
skulle ha påverkat valutgången, sa han till AP.
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Det var bland annat rädslan för att smittas
av covid-19 och risken för ohållbart långa
köer på valdagen som troligen fick rekordmånga amerikanare att avge sina röster före
valdagen. Enligt Demoskops analytiker Karin
Nelsson var också de förenklade reglerna
för poströstning en anledning till ett högre
valdeltagande.
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”Vi har inte sett bedrägeri
på en nivå som skulle ha
påverkat valutgången.”
WILLIAM BARR,
U S A' S D Å V A R A N D E J U S T I T I E M I N I S T E R

Men att allt fler väljer att förtidsrösta är
inte unikt för USA eller i coronatider. Också
här i Sverige har allt fler valt att förtidsrösta
de senaste valen.
– I senaste riksdagsvalet var 40 procent
förtidsröster, berättar Björn Eriksson, produktionsuppläggsansvarig i valprojektet på
PostNord.
Han har jobbat med PostNords valprojekt
sedan hösten 2016 och berättar att det hela
tiden är ett rullande projekt, som mellan valen
går i dvala. Björn Eriksson vill av säkerhetsskäl inte gå in på detaljer i hur förtidsrösterna
exakt hanteras, men i motsats till USA går
förtidsrösterna i Sverige inte som vanliga brev.
Redan månader före valet möts representanter från säkerhetspolisen, valmyndigheten,
PostNord och en rad andra aktörer för att
diskutera det kommande valet och säkerheten
runt bland annat förtidsrösterna.
– När du som förtidsröstar tar de tre valrösterna och lägger dem i ett kuvert, i lokalen
där du förtidsröstar, så blir rösten ett brev.
Det brevet läggs tillsammans med andra röster i en förslutningsbar påse, som går i annan
förslutningsbar påse och så vidare som sedan
slutligen går i en särskild valtransport till
våra lokaler, berättar Björn Eriksson.

Att fuska med förtidsrösterna i Sverige ser
han som en omöjlighet.
– Vår process är helt säker. Vi har ett slutet
system runt våra förtidsröster, förklarar han.
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Ett av skälen till att PostNord har fått ha
kvar hanteringen av förtidsröster efter 2004
då postkontoren försvann är tack vare att de
fortfarande har kvar lokaler och rutiner för
värdehantering.
PostNords sorteringsuppdrag i kommunerna handlar bland annat om förslutna
kuvert, i förslutna påsar, flygnätverk och
extrainsatta valtransporter. Och arbetet
intensifieras då valdagen närmar sig. Björn
Eriksson och hans kollegor jobbar utan uppehåll från fredag till onsdag efter valsöndagen
då alla röster ska vara räknade.
– Det är med en enorm stolthet vi gör
det här arbetet. Vi känner att vi arbetar för
demokrati, där varje röst ska komma fram,
avslutar han.

”Vår process är helt
säker. Vi har ett
slutet system runt
våra förtidsröster.”
B J Ö R N E R I K S S O N , P R O D U K T I O N S U P P L Ä G G S A N S VA R I G
I VA L P R O J E K T E T PÅ P O S T N O R D

Mer om
Valmyndigheten
Valmyndigheten är den myndighet
i Sverige som ansvarar för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar. Myndigheten inrättades 1 juli 2001 som
ersättare för Riksskatteverket.

Förtidsröstningen börjar 18 dagar
före valdagen och pågår till och
med valdagen. Det är varje kommun som bestämmer vilka lokaler
som ska ha förtidsröstning, och
Valmyndigheten tar fram kartor
och adresser till alla vallokaler
och lokaler för förtidsröstning.

Förtidsröstning i Sverige
Poströstning infördes i Sve
rige första
gången vid andra världsk
riget 1942,
för soldater som låg ute
i tjänst.
1942 kunde förtidsröstninge
n ske fram till
24 dagar före valdagen.
I dag kan man
förtidsrösta fram till och
med valdagen.
1969 utvidgades förtidsr
östningen och
kunde användas av alla
, inte bara av
dem som var förhindrad
e av särskilda
skäl att rösta i sin egen
vallokal.
Före 2004 var det Posten
som höll i det
som då kallades Poströs
tning, men efter
2004 kallas det förtidsröst
ning och sker
i kommunernas regi och
lokaler.
18 dagar före valdagen
kan du börja
förtidsrösta vid allmänna
val. Vid extraval
är det kortare.

K Ä L L A : P O S T N O R D O C H P O P U L Ä R H I S TO R I A
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Valmyndighetens uppdrag innefattar bland annat fastställande av
valresultat, att löpande informera
om valresultat under rösträkningen
och att informera väljare om när,
var och hur man röstar.
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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.
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.
POSTNORD-APP
Appen håller mottagaren infor
merad om leveranser och de
kan bland annat byta ombud
och boka hemleverans.
SKAPA UTSKICK
Verktyget där du kan skapa
och skicka fakturor, reklam
och andra utskick direkt
från datorn till mottagarens
postlåda.
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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.
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VARUBREV

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

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.

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

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

REK INRIKES OCH UTRIKES

Varubrev är enkelt, snabbt och
kostnadseffektivt när du vill skicka
lätta varor inom Sverige och till
övriga världen. Varubrevet levereras
till postlådan eller vid dörr.

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

POSTNORD FÖ R E N E NK L A R E VA R DAG
EXPRESSPAKET
Med Expresspaket kan du
skicka paket som kommer
fram redan före klockan 10
nästkommande vardag. Kan
variera mellan vissa orter.

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.

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

INNIGHT
Skicka varor över natten inom Norden och
Baltikum med leverans
följande morgon. Paket
max 35 kg och pall
max 700 kg.
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.
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 du skicka
paket till dina kunder för leverans
till utlämningsställen i Norden och
Europa.

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

VÄRDE
När du skickar värdeförsändelser.
GRATISTIDNINGAR
Din gratistidning når hela Sverige.
ANALYS
Vi hjälper dig att nå rätt kunder från
målgruppsanalys till uppföljning.
POSTBOX
Hyr en postbox hos oss.
UTKÖRNING OCH HÄMTNING
Vi levererar och hämtar din post.
FRANKERINGSSERVICE
Låt oss hantera frankeringen.

Så slipper du printa
returfraktsedlar
Det är lätt att förstå varför Varubrev är
en populär leveranstjänst hos företagen
– med utdelning i postlådorna varje dag,
över hela Sverige. Och nu kommer ytterligare en stark nyhet.
– Vi lanserar Print
Digital Return som innebär att det företag som
använder tjänsten inte
behöver printa ut returAnna-Karin
fraktsedlar och lägga
Karlsson
med i sina leveranser,
säger Anna-Karin Karlsson,
produktchef för Varubrev på PostNord.
I stället kan du förse din kund med en
QR-kod. Den visar sedan kunden upp för
PostNords ombud, som då i sin tur skriver ut
returfraktsedeln. Det är enkelt, hållbart och
du behöver inte skicka ut fraktsedlar som
aldrig kommer att nyttjas. Tjänsten finns sedan tidigare som ett tillägg till Return Drop
Off, men nu även till Varubrev Retur.
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1:A-KLASSBREV
Skicka brev upp till 2 kg som
levereras inom 2 dagar i Sverige
och 2–5 dagar inom EU.

EXPRESSBREV
Expressbrevet delas ut
dagen efter inlämningsdagen,
med vissa undantag.
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Foto: Sauli Pulkkinen
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"Vi hade inte kunnat göra
hälften så bra jobb om det
inte vore för PostNords
säkerhetsavdelning."
M A R T I N FÄ L L I N G ,
G R U P P C H E F PÅ P O L I S E N S
B E D R Ä G E R I S E K T I O N I S TO C K H O L M

Så långt går
PostNord för att
skydda kunderna
PostNord arbetar hårt tillsammans med
polisen för att säkerställa leveranser och
försvåra stölder och bedrägerier.
– Vi är villiga att gå långt för att skydda
våra kunders gods, säger PostNords
säkerhetschef Alexis Larsson.
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Text: Lars Öhman
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ostNords uppgift är att leverera
försändelser från avsändare till
mottagare på det sättet avsändaren
bestämt. Avsändaren ansvarar för
att säkerställa att denne skickar varor till rätt
person. För att upptäcka avvikelser analyserar
PostNords säkerhetsavdelning reklamationer och
produktionsdata. Kvalitetsavvikelser rättas till
och ibland upptäcks misstänkta oegentligheter.
– Det kan handla om tips från exempelvis
kunder eller polisen, men främst kommer informationen från vår reklamationsdata eller egna

P

incidentrapporter. Misstänks brott har vi personal
som utreder. Upptäcker vi bedrägerier informerar
vi avsändaren som får avgöra hur försändelsen ska
hanteras, säger Alexis Larsson.
– I vissa fall genomför vi egna utredningar och
envarsgriper tjuvar/bedragare
och i vissa fall gör vi det i samarbete med polisen.

En förklaring till att brottsligheten delvis skiftat fokus
till PostNords verksamhet är
Alexis Larsson
den minskade tillgången på
kontanter, menar han.
– Kriminella sysslar med bedrägerier i stor
skala och försöker komma åt gods, exempelvis
elektronik, som är enkelt att omsätta i pengar.
Martin Fälling, gruppchef på polisens bedrägerisektion i Stockholm, prisar PostNords säkerhetsavdelning. Han anser att utredarnas analyser
håller hög kvalitet och att PostNord ”är en av våra
främsta samarbetspartners i operativa ärenden”.
– Vi hade inte kunnat göra hälften så bra jobb
om det inte vore för dem. Säkerhetsavdelningen
utgör en del av arbetet mot brottsaktiva och slår
mot kriminaliteten, vilket också är viktigt ur ett
brottsförebyggande perspektiv. Alla brott kan inte
utredas i efterhand, vissa måste man ingripa mot
samtidigt som de sker, säger han och fortsätter:
– Syftet med våra ingripanden är att nå längre
än till målvakten som hämtar ut paketet för att
därefter lämna det vidare till en huvudman.

Och vinnaren är…
Dags att kora den bästa logistiklösningen
i Sverige. Ja, PostNord Logistics Award
närmar sig. Och i år kommer prisutdelningen hem till dig som digital sändning.

Text: Jessica Josefsson

Reklamen kan påverkas
positivt av varannandagsutdelning
en 1 februari startade PostNord utrullningen av en ny leveransmodell som
innebär att alla i region Syd med ett
postnummer som börjar på 2 kommer att få brev,
tidningar och reklam varannan dag. Detta för att
säkra en effektiv och hållbar postservice utifrån
konsumenternas förändrade brevvanor. Planen är
att under året fortsätta utrullningen i region Väst
och Stockholmsregionerna, för att vara klar i hela
landet under 2022.
– Våra ODR-köpare har uttryckt en viss oro över
denna förändring, men ser också en del positiva
effekter, säger Nathalie Malmsten, produktchef
Marknadskommunikation på PostNord.
Man ser bland annat fördelar med att utskicken
får en längre livslängd i och med att hälften delas
ut dag 1 och andra hälften dag 2. Detta ger i sin
tur ett jämnare flöde av kunder i butiken. Dessutom
blir det en jämnare belastning på kundtjänst i de
fall kunden har produkterbjudanden på sin sajt.
– Vi har också fått positiva signaler kring att
vi startar utdelningen tidigare i veckan, i god tid
före planeringen av helghandeln, säger Nathalie
Malmsten.

D

Fördelar
Utskicket lever längre, jämnare flöde i butik.
En jämnare belastning på kundtjänst.
Förändring av utdelningsdagar ger bättre
planering inför helghandeln.

Text: Anna-Lena Ahlberg
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I år är det dags för den 19:e PostNord Logistics
Award där Sveriges främsta logikistiklösningar hyllas och premieras. Och det är den enda i sitt slag.
– Det finns ingen annan liknande tävling i Sverige,
säger Erika Norman, event- och sponsringsmanager på PostNord Sverige.
När PLA startade var syftet att uppmärksamma
god logistik. Lyfta fram innovativa, hållbara och
effektiva logistiklösningar från företag eller organisationer oavsett storlek eller volym.
Den 13 april presenteras vinnaren. Men i år blir
det långt ifrån som vanligt.
– Vi ställer inte in, utan vi ställer om. Utifrån
rådande smittspridning, råd och restriktioner blir
det inte ett fysiskt event utan en digital sändning,
säger Erika Norman.
På PostNord.se kan du läsa mer om den kommande prisutdelningen och även anmäla dig för
att se sändningen.
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PostNord svarar
Frågor och svar, utmaningar och lösningar, påståenden och
bemötanden. PostNords syfte är att göra din vardag enklare
och hjälpa dig och dina kunder att lösa problem. Här är svar,
upplevelser och tips från våra många kundservicemedarbetare.
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Vi är navet i företags
hjulet, men vad gör vi
egentligen?
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Varje dag tar vi på PostNord Kundservice Företag
emot cirka 1 800 samtal med frågor, funderingar
och ärenden från er, våra företagskunder. Vi hanterar allt från kollisök och pris- och villkorsfrågor
till registrering av reklamationer och allt annat
man kan tänka sig däremellan.
Majoriteten av de samtal vi hanterar dagligen
gäller försändelsesök och pris-, produkt- och villkorsfrågor. Det kan vara att du som kund önskar
veta om din försändelse nått sin mottagare, vem
som kvitterat ut försändelsen eller vilken tjänst
du ska använda dig av för en ny produkt som ska
börja skickas ut till din kund. Mycket av denna
information kan du också hitta själv i PostNord
Portal Business på vår hemsida, till exempel
försändelsens resa eller mottagarens kvittens.
När det gäller att veta vilken tjänst man ska
använda sig av eller vad som gäller för de enskilda
tjänsterna förstår vi att det kan kännas som en
djungel med all information som finns tillhanda.
Då finns vi redo att bolla tjänster, villkor och behov med dig. Vi kan matcha ditt behov med den
tjänst hos oss som passar bäst. För att vi ska kunna
hjälpa dig så effektivt som möjligt är det viktigt
att du vet vad du önskar av tjänsten och vad du
ska skicka. Förbered gärna svaren på frågorna
här intill inför ett samtal om
pris- och produkter.
Isabella MacPherson,
PostNord Kundservice Företag

Frågor vid ett
samtal om pris- och
produktfrågor:
• Vad är det för innehåll jag ska skicka?
• Vad är försändelsens vikt och mått?
• Ska min för sändelse
till en privatperson
eller företag?
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Allt blir enklare
med portalen
”Med uppgraderingen Premium
har du möjlighet att sätta
upp regler och triggers, vilket
innebär att du kan automatisera avvikelsehanteringen och
förhindra returer. Skapa regler,
välj kommunikationsvägar och
designa meddelanden så att
mottagaren som får meddelandet upplever att de blir kontaktade av dig som avsändare
och inte av oss.”
Sebastian Urman,
Kundservice Online

Systemet väljer åt dig
”PostNord Portal Business är framtagen för att vara så användarvänlig som möjligt. Därför behöver man
inte nödvändigtvis veta vilken tjänst
som ska användas när man skickar
försändelser. Skicka Direkt Business
väljer tjänst åt dig utifrån de val du
gör i verktyget. Det är ett smidigt
sätt att slippa straffavgifter för
överskridna villkor och sparar ett
samtal till kundservice för råd om
tjänst och frågor om vad de olika
tjänstenamnen omfattar.”
Kamilla Jurabaeva,
Kundservice Online

Frimärksfrågan många ställer
Under pandemin har vi på frimärksavdelningen fått många frågor gällande
beställningar av frimärken online, just för att man vill undvika trängsel hos
postombud eller företagscenter. Visste du att du enkelt och smidigt kan
beställa både frimärken och förfrankerade påsar och kartonger via vår
e-butik, och få det levererat direkt till dig eller till ditt företag? Besök gärna
vår e-butik för att se vårt utbud av produkter och våra leveransvillkor.
Kim Präst, Mariana Westlund, Sanna Nicklasson
och Helena Berglund, PostNord Kundservice Frimärken

Musten gick inte
ur sökarbetet
Ett ärende kom in där en kund hade
skickat påskmust på pall. Det var små
flaskor med specialtillverkade etiketter
som skulle serveras på ett stort event vid
påsk. Kunden hade packat och emballerat flaskorna enligt konstens alla regler
och skickat i väg pallen i god tid för att
den säkert skulle komma fram, men den
stannade upp efter två dagar och fick
inga nya registreringar.
Avsändaren kontaktade då Postnord
Kundservice och undrade vad som hänt.
Ett spåra-ärende registrerades och handläggaren lyckades ganska snart lokalisera
pallen med hjälp av systemet för skadat
och adresslöst gods. Fraktsedeln hade
lossnat och uppgifter saknades om vem
som skickat godset eller vart det skulle
skickas.
Personalen på terminalen fotograferade pallen och dess innehåll enligt rutin
och registrerade den i systemet. Därefter
kunde handläggaren efter kontakt med
avsändaren säkerställa att det var rätt
gods. Handläggaren skapade sedan en
ny fraktsedel så att pallen kunde skickas
vidare och det planerade
eventet kunde genomföras med de
specialtillverkade
påskmustflaskorna.
Rose-Marie Idén,
PostNord Kundservice
Team Spåra
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Effektivisera hanteringen
och förhindra returer
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H ISTOR ISK POST:

De första postmästarna
var kungens spioner
I en tid då rykten om segrar och förluster på
Europas slagfält inte gick att lita på använde
den svenska kungen sina kunskapare för att
luska fram sanningar.
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Text: Petter Jennervall Foto: John Arsenius/Postmuseum, Shutterstock
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En svensk postryttare med posthorn, piska och brevväskor. Under halsen på hästen hänger en brödkaka.
Oljemålningen har utförts på 1840-talet av John Arsenius
och kan ses på Postmuseum i Gamla stan, Stockholm.

rigen var alltid nära under 1600-talet
och information om fiendens planer och
truppförflyttningar var mycket värdefull.
Tidigare hade det varit munkar och gycklare som
spred nyheter och rykten, men deras roll togs allt
mer över av kurirerna. Och när dessa ”postryttare”
levererade sina försändelser gjorde de det till så
kallade kunskapare, de första postmästarna.
En av de mest kända postmästarna i Sverige under
1600-talet var Brodde Jacobsson. Gränsen mot Danmark gick då precis söder om Markaryd och där var
Brodde kronans förlängda arm – vilket innebar att det
ingick i hans arbetsuppgifter att samla in information och skicka den till Stockholm. Informationen
kom ibland från kurirer, men även från inresande
människor söderifrån som pratade lite för mycket på
gästgiverierna.
Brodde och hans postmästarkollegor spionerade
alltså för kungen, och informationen gick till postchefen i Stockholm som sedermera även officiellt fick
hand om underrättelseväsendet.
Dessutom publicerades en del av rapporterna
i tidningen Ordinari Post Tijdender, senare känd som
Post- och Inrikes Tidningar.
På sätt och vis var alltså de första postmästarna
med om att både starta postväsendet och journalistiken i Sverige.
Hur bra var då informationen från spionerandet?
Faktiskt högst osäker eftersom många rykten spreds
med flit. Därför kodades de mest känsliga breven –
och skickades i flera exemplar. På den tiden var det
många obehöriga som läste leveranserna och mycket
kunde hända en kurir på vägen.
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