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I second hand-gruppen Labels we love sluter 40 000 modeälskare  
cirkeln: ”Kul, säkert och en vinst för miljön”

02
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”SVERIGE  
STICKER UT”

E-handelsexpert tror  
på bättre affärer med  

hållbarhetsfokus

SOPSAMARBETET  
STOR SUCCÉ

I Eskilstuna levererar  
brevbärarna även  

sorteringspåsar

Alla är vinnare  
när kläder byter ägare

M
O

T T
AG A RM

A
K
TSÅ  

H Ä R  
N Å R  D U  

KU N D E R N A  
BÄST

E
T

T
 K

U
N

D
M

A
G

A
S

IN
 F

R
Å

N
 P

O
S

T
N

O
R

D



2

BILDEN
P

O
S

T
N

O
R

D
 •

 P
U

L
S

 #
2

 2
0

2
1

”Borta bra men  
hemester bäst”

M E D  P O S T N O R D  A P P  K A N  D U  B Y TA  O M B U D  O M  D U  I  S TÄ L L E T  V I L L  TA  E M O T  

D I T T  P A K E T  I  N Ä R H E T E N  AV  H U S VA G N E N  P Å  G O T L A N D
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LEDARE

3 SNABBA  
MED MATHIAS

Borta bra men  
hemma bäst
I dag hanterar PostNord 
200 000 hemleveranser 
varje dag, vilket är en 
ökning med 30 procent 
jämfört med mars förra 
året när coronapande-
min startade.

Var som helst  
när som helst
Glömt att köpa frimärke 
igen? Nu finns det 
Portokoder, en sifferkod 
som köps online och 
fungerar på liknande 
sätt som det fysiska 
frimärket. 

Här finns det jobb
1 200. Så många som-
marjobbare behöver 
PostNord anställa runt 
om i Sverige i sommar.

” Med bättre anpassade 
paket kan vi spara  
in 600 lastbilar”

MATHIAS KRÜMMEL  

VD POSTNORD  

SVERIGE

T
ransportbranschen står inför en håll- 
barhetsutmaning. Som med alla stora 
utmaningar finns det inte bara en lösning. 
Elfordon och alternativa bränslen kan  

leda till lägre klimatavtryck, liksom energisnål kör- 
ning, vällastade bilar och optimalt planerade rutter. 
Det finns också andra, kanske mindre uppenbara, 
dellösningar på utmaningen. Enligt beräkningar 
PostNord har gjort innehåller e-handlade paket  
i genomsnitt 30 procent luft. 

Sveriges alla lastbilar kör alltså runt med en massa 
luft i lastutrymmet. En vanlig dag kan PostNord ha 
omkring 2 000 lastbilar på väg. Med paket som är 
bättre anpassade till sitt innehåll kan vi spara in upp 
till 600 av dem – och vi är bara en av alla transportörer 
i Sverige. Mycket skulle vara vunnet ur ett hållbarhets-
perspektiv om mängden luft i paketen kunde minska. 

Transporter håller Sverige i gång. E-handeln växer 
med omkring 15 procent årligen, och under pandemin 
har efterfrågan på hemleveranser ökat lavinartat. Ingen 
aktör kan lösa hela utmaningen ensam. Det kom-
mer att krävas ett samarbete mellan oss som 
transporterar, teknikföretagen, förpacknings-
industrin, e-handlarna och konsumenterna. 
När vi 2019 drog i gång hållbarhetsinitiativet 
Förpackningsresan var det med förhopp-
ningen att verka som en katalysator för en 
effektivare och mer hållbar logistik. Jag ser 
att PostNord kan ha en samordnande roll, en 
kunskapspartner som ni som e-handlare kan 
få råd av, till exempel om vem ni kan vända er 
till för att bättre anpassa era förpackningar 
efter produkten.

I Eskilstuna, Örebro 
och Strängnäs hjäl-
per brevbärarna till 
med återvinningen 

– och det funkar hur 
bra som helst.

MISSA  
INTE SIDAN

32.

PostNord Sverige, 105 00 Stockholm Tel: 010-436 00 00 Ansvarig utgivare: Emma Riblom    
Redaktör PostNord: Aniella Svensson Produktion: OTW Redaktör: Petter Jennervall    
Art Director: Martin Isaksson Omslag: Jann Lipka Repro: Jens Jörgensen 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
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INNEHÅLL

9.
SÄKRA LARM
Ökad försäljning efter  
prishöjning. Omöjligt?  
Säkra Larm har lyckats.

18.
ORIGAMI- 
HÄLSNINGAR
Klipp sönder Puls, vik till 
kuvertet och gläd någon 
med ett kort!

32.
ESKILSTUNA  
ENERGI & MILJÖ
”Det bästa som hänt sedan 
Skogaholmslimpan.”

CIRKULÄR  
EKONOMI
Det finns många exempel 
på hur hållbarhet och bra 
affärer går hand i hand.

16.
BÄSTA SÄTTET ATT 
NÅ DINA KUNDER
Vill du vara säker på att nå 
kunderna, på deras villkor? 
Mottagarmakt har facit.

10.
ONEMED
Här är företaget som tar  
ansvar, tänker hållbart och 
gör bra affärer.

34.
SVERIGE BÄST  
PÅ HÅLLBARA  
LEVERANSER
E-handelsexperten tycker  
att vi ligger i framkant  
– och att det lönar sig.
 
36.
POSTNORD  
ÄR LÄNKEN
Hitta tjänsterna som passar 
dig och ditt företag bäst.
 
42.
POSTNORD SVARAR
Hur hanteras en bomkörning? 
Hur minskas returerna?  
Det och mycket annat får  
du svar på här.

20.
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TREND

Uthyrning
Uthyrningsmodellen förekommer och fungerar 
väl när det handlar om produkter som har limi

terade eller tillfälliga användningsom råden, 
som exempelvis barnkläder och tillbehör. 

Uthyrningen kan baseras på allt från dags
uthyrning till tillsvidare prenumerationer. 

Exempel: Hyber

K Ä L L A :  E M M A  H E R N E L L , 
V I C E  V D  P Å  H U I ,  P Å  P O S T 

N O R D  R E TA I L  D AY  2 0 2 1

Koncept
Konceptbutiker är i dagsläget fräscha lokaler 
där nya, moderna kläder och prylar säljs  
i andra hand. Till skillnad från många andra 
second handbutiker säljs bara produkter som 
är nutida och endast använts ett fåtal gånger 
för att sedan hitta till nya ägare. 
Exempel: Arkivet

Plattform
Plattformsmodellen går ut på att företag 

bygger upp flöden för konsumenter som 
vill sälja eller köpa saker, och kopplar ihop 

dessa på en plattform. Värdet ligger i själva 
infrastrukturen som används för att skapa 

flödet för konsumenterna. När flödena växt 
sig starka och stabila kan infrastrukturen 

också erbjudas till detaljhandlare, som då 
får en välfungerande infrastruktur för sin 

ehandel eller second handhandel.
Exempel: Sellpy 

Framtidens 
affärsmodeller för 
begagnathandeln
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I dag har vi en otroligt 
välutbildad konsument. 

Vi läser på innan, läser tester och 
läser alla möjliga grejer innan vi 
handlar produkten. Så, vi ställer 
ganska hårda krav på handeln.

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

P O S T N O R D  R E TA I L  
D AY  2 0 2 1

Vi lät trendspanaren, och Belecos medgrundare, 
Sebastian Rudenstam berätta var han tror  

retail befinner sig om fem år.

1  
Cirkulära affärsmodeller

”Allting är cirkulärt. Vi går från att byta ägare till 
att byta användare. Det är två helt olika synsätt.”

2  
Inget ägande

”Vi äger ingen mobilitet som cyklar, sparkcyklar, 
mopeder och bilar. Större delen av samhället,  

i alla fall till en viss ålder, tror jag i princip  
inte kommer att äga någonting.”

3  
Hyperlokalt fokus

”Allt du behöver kommer att finnas inom  
15 minuter. Det blir hyperlokala communities 
i städerna. Framtidens retail är inte jättestora 

butiker, utan små unika konceptbutiker  
med väldigt tydligt fokus.”

4  
Hållbara produkter och varumärke

”Om vi ska dela saker måste kvaliteten på 
produkterna vara så mycket högre. Grejen är inte 
att få ut så mycket nya trender som möjligt, utan 

att bygga varumärke och att behålla  
värdet på produkterna.”

5  
Ny teknik

”Om företagen inte ställer om nu och förstår  
vad det är som håller på att hända i världen,  

är de borta. Då kommer nya företag att få 
möjlighet, för vissa av dem kommer att  

fatta det här mycket tidigare.”

6  
Psykisk hälsa

”Om vi tänker att om fem år har vi börjat äta 
bra mat, vi rör på oss, och så mår vi fortfarande 

dåligt. Då kommer folk att börja ge sig in i frågan 
’Varför mår jag dåligt?’, det vill säga börja gräva 
i sig själv på riktigt. Alla får möjlighet att gå till  

en psykolog för att vi har tekniken för det.”

Text: Isabella Tholén

TRENDER  
INOM RETAIL

Goda nyheter för alla sneakersälskare som inte vill skiljas från smutsiga 
och nötta favoriter – Sveriges första sneakerstvätt är här. Visst kan man 
tvätta och återställa till viss del hemma, men på Sneakerstvätten i Horns 
tull går man steget längre och restaurerar skorna med ånga och miljö  
märkta tvättmedel. En vanlig tvätt kostar 220 kronor och att bleka  
sulorna kostar ytterligare 100. Grundarna är far och son, Jens och  
Oscar Wallin, som kom på idén efter att ha sett liknande i andra städer. 

Ren trend – sneakers går igen
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”Padelbanor kan  
ersätta modebutiker”
Hur ser den fysiska butikens framtid ut? 
Det är en fråga som är högaktuell, inte 
minst med tanke på pandemin och  
dess efterverkningar.

S
hopping som ett tidsfördriv där 
handelsplatserna är outsourcade 
vardagsrum kan vi längta tillbaka till 
efter pandemin, men mycket talar för 

att destinationshandeln är borta, säger Magnus 
Ohlsson på Retailomania som sysslar med omvärlds-
analys med fokus på detaljhandel.

Han påpekar att många köpcenter har stor andel 
modebutiker, vilket är den bransch som transfor-
meras snabbast:

– Mycket butiksyta kommer att avvecklas och det 
ser trist ut med tomma lokaler. Jag tror att lågpris-
koncept och padelbanor är tänkbara ersättare. 

Onlinehandeln har ju tagit ett jättesprång i och 
med corona, och kommer knappast att minska. 
Många av oss kommer att fortsätta jobba hemma  
i stor utsträckning, säger Magnus Ohlsson, som 
spår att fler onlineaktörer öppnar fysiska butiker:

– Det innebär en möjlighet att rekrytera kunder 
till låg kostnad, och många handlare ser en fan-
tastisk konvertering på kanske 20 procent offline, 
jämfört med 10 procent online. Trenden går mot 
större butiker som kan jobba med hemleverans och 
platsen för butiken väljs noggrannare än tidigare.  
Vi vill ha affärerna där vi lever.

Text: Sofia Lundgren

TREND
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… av e-handelskonsumenterna har köpt 
något från utlandet det senaste året.

Källa: E-barometern, Q1 2021

”Tyskland har dragit ifrån  
i ledningen som den vanligaste 

utländska marknaden för 
svenska konsumenter.”

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  
P O S T N O R D

48 % 
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KUND SÄKRA LARM

Utmaning:
Nå kunder med 

viktig information

Lösning:
PostNords tjänst 

Skapa Utskick

Effekt:
Bra genomslag 

och merförsäljning

S
äkra Larm är ett av Sveriges största 
privata larmbolag som, till skillnad 
från många av konkurrenterna, inte 
hyr ut larm, utan i stället säljer 

skräddarsydda larmlösningar. De drygt 100 
anställda säljer och installerar larm över hela 
Sverige, med kontor från Kristianstad till Umeå. 
När viktig information måste nå de 24 000 
kunderna är det inte bara att börja ringa runt.

Positiva effekter av en prishöjning låter som önsketänkande, 
men stämmer för Säkra Larm. När de behövde få ut viktig 
information som verkligen nådde deras kunder valde de att 
använda PostNords tjänst Skapa Utskick. Målet var att vinna 
tid, men Säkra Larm vann betydligt mer än så.

Höjt pris ledde till 
ökad försäljning

Text: Sofia Lundgren

– Vi vet att e-post ofta går rakt in i skräp- 
korgen, och när vi tidigare lagt sådan här 
information på fakturorna har många kunder 
missat det. Att sätta en person på att vika 
papper och frankera nästan 20 000 brev 
känns inte heller optimalt; vi har inte de 
resurserna internt, säger John Kildén som är 
ekonomi- och personalchef på Säkra Larm.

Med PostNords tjänst Skapa Utskick slipper 
Säkra Larm lägga tid på allt kringarbete och 
kan lösa utformning, distribution och välja 
mottagare på en gång. Det utskick de skapade 
var ett informationsbrev rörande en index-
höjning, där det var viktigt att informationen 
verkligen nådde fram. Efter utskicket ökade 
trycket på kundtjänsten så pass mycket att 
extra personal behövdes, berättar John:

– Det är ett jättebra sätt att få ökad kontakt 
med våra kunder. De som hör av sig har ofta 
ytterligare frågor och det leder i många fall 
till merförsäljning.

En annan, lite oväntad, effekt av utskicket 
är att det inneburit en uppdatering av kund-
registret, eftersom en del brev inte nådde 
mottagarna utan kom i retur, vilket gav Säkra 
Larm anledning att följa upp vad som hänt 
och kontakta kunderna. 

”Skapa Utskick är ett  
jättebra sätt att få ökad 

kontakt med våra kunder.”
J O H N  K I L D É N ,  E K O N O M I -  O C H  P E R S O N A L C H E F 

P Å  S Ä K R A  L A R M
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KUND ONEMED

 Hållbart och 
ansvarsfullt

– succéreceptet för OneMed 
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KUND ONEMED

De flesta av oss har stött på OneMeds produkter  
utan att vara medvetna om det – på ett sjukhus,  

en vårdcentral eller i det egna hemmet. Med stora 
volymer sjukvårdsprodukter som ska transporteras 

och en vilja att ta ett stort samhällsansvar, är  
det en självklarhet att OneMed strävar mot  

så hållbara transporter som möjligt.

Text: Sofia Lundgren  Foto: Daniel Eggertz  Illustration: Shutterstock
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OneMed är en av Europas största distributö-
rer inom medicinska förbrukningsvaror och 
andra vårdprodukter. De drygt 900 med- 
arbetarna är spridda över elva olika länder, 
däribland Sverige, Finland, Norge, Danmark, 
Baltikum, Nederländerna, Schweiz och Tysk-
land. Förutom att erbjuda olika leverantörers 
produktsortiment, erbjuder OneMed också 
ett eget sortiment av sjukvårdsprodukter.

– Vi är lika stora leverantörer direkt hem 
till patienterna som vi är till sjukhus, äldre- 
boenden, behandlingshem och vårdcentraler. 
Våra direktleveranser till hemmet är exem-
pelvis produkter för inkontinens och diabe-
tes. Jag skulle säga att vi är marknadsledande 
i Europa – i till exempel Norge, Sverige och 
Finland är vi den största distributören vad 
gäller leveranser till primär- och sekundär-
vård, och i Nederländerna samt Danmark när 
det gäller produkter direkt hem till patien-
terna, säger Peter Nilsson som är VP, Supply 
Chain på OneMed.

 
För OneMed betydde pandemiåret 2020 att 
leveransernas volym ökade med 50 procent. 
När det handlade om produkter som visir, 
munskydd och skyddsrockar låg ökningen  
på flera 100 procent mer. 

Men samtidigt ställdes många kirurgiska 
ingrepp in, så efterfrågan av andra produkter 
minskade. OneMed löste denna utmaning 
genom att vara snabbfotade när de ställde om 
och att tillsammans med sina kunder få tag i så 
stora volymer som möjligt av de skyddsprodukter 
som efterfrågades.

I Sverige har OneMed arbetat nära bland annat 
FMV (Försvarets materielverk) och Socialstyrel-
sen och genom att extrainsatser för att hjälpa 

O

OneMed är Europas största distributör 
av medicinska förbrukningsvaror. Då 
behövs det stora och smarta lager, 

annars är det lätt att köra vilse.

KUND ONEMED
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Vi har visat att vi kan och 
vill ta samhällsansvar, 

hjälpa vården och  
förbättra för patienterna 

genom smarta lösningar.
P E T E R  N I L S S O N ,  

V P ,  S U P P LY  C H A I N ,  O N E M E D

KUND ONEMED

900 medarbetare – alla med  
expertkunskaper. Det känns truckt!
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Utmaning
Hållbarare trans-

porter via fokuserat 
gemensamt sam- 

arbete 

Lösning
HVO-drift (biodiesel) 
på långvägstranspor-

ter, ruttoptimering, 
jobba aktivt med 

fyllnadsgrader, vilket 
inneburit färre fordon 
plus paket anpassade 

för elbilar (lätta)

Effekt
En gemensam 

agenda med tydliga 
aktiviteter som ökat 

andelen förnyelsebara 
drivmedel med mer 
än 50 procent, samt 
att ett bra miljöredo-
visningsverktyg finns 
på plats för att hitta 

nya förbättrings- 
områden.

kunderna under pandemiperioden har OneMed 
ytterligare stärkt sina kundrelationer och därmed 
också sin position inom vården. I flera länder på-
går samarbeten med myndigheterna för att hitta 
olika lösningar för beredskapslager. I Norge och 
Nederländerna driftar OneMed stora beredskaps-
lager med 40 000 pallplatser för myndigheternas 
räkning och i Finland pågår ett tätt samarbete med 
de stora universitetssjukhusen, berättar Peter:

– På OneMed känner vi oss stolta över vad vi 
klarat av och det vi åstadkommit. Vi har visat att vi 
kan och vill ta samhällsansvar, hjälpa vården och 
förbättra för patienterna genom smarta lösningar. 
Vi tycker att vården ska få fokusera på att vara just 
vård och inte behöva agera logistiker också. Det är 
vår roll som den ledande distributören.

Varje månad fraktar PostNord drygt 350  000 
paket åt OneMed i Sverige, vilket är ungefär  
85 procent av den totala volymen. I Danmark står 
PostNord för 100 procent av leveranserna och 
partnerskapet finns även i Finland, säger Peter:

– Det är ju stora volymer det handlar om och 
PostNord är därmed en väldigt viktig partner 
för oss. Det som vi bedöms på är att våra paket 
kommer fram samlade som en leverans till rätt 
ställe i rätt tid, och att de är hela och rena. För att 
uppfylla det är det oerhört centralt att samarbetet 
fungerar och att vi hittar smarta och effektiva 
lösningar.

En sådan smart speciallösning är den hubb 
som PostNord driver åt OneMed i Malmö. Till 
den knutpunkten levererar OneMed 4 000 sänd- 
ningar varje kväll, som sorteras för att sedan 
skickas vidare till sjukhus och vårdcentraler med 
Regions Skånes eget åkeri. Ett annat projekt där 
det, efter långa diskussioner, nu börjar hända 
saker är att OneMed ska kunna åka direkt från en 
producent in till PostNords terminaler och sortera 
där – för att sedan åka direkt till patienter och 
sjukhus. Förhoppningsvis finns snart en lösning 
på plats även för det.

Mycket av fokus när de gäller de smarta lös-
ningarna ligger på hållbarhet. OneMed beskriver 
det som att de har accelererat diskussionen kring 
hållbarhetsagendan tillsammans med PostNord 
under de senaste åren. PostNord har som mål 
att vara fossilfria 2030 och dit vill också 
OneMed, och den gemensamma agendan gör 
att samarbetet fungerar väldigt bra. Hittills 
har vägen till hållbarare transporter handlat 
om vad Peter beskriver som ”små och stora 
projekt i vardagen”:

– Det handlar inte bara om att köpa fler 
elbilar eller byta till HVO, utan vi har flera 
aktiviteter på gång samtidigt. Att PostNord 

har gått över till HVO på de flesta av våra 
långvägstransporter betyder massor, men 
vi har gjort mycket mer i olika samarbeten. 
Tillsammans har vi exempelvis ökat fyll-
nadsgraden, både i PostNords bilar och i våra 
paket. Det har gjort att antalet bilar kun-
nat minska, samtidigt som volymerna blivit 
större. Där volymen är tillräckligt stor har vi 
också hittat lösningar som att köra direkt till 
PostNords spridande terminal i stället för via 
en uppsamlande terminal.

Andra gemensamma projekt Peter nämner 
är ruttoptimering. Alla kunder behöver inte 
paket fyra gånger i veckan, utan det kanske 
räcker med två eller tre, vilket minskar be-
hovet av transporter. En annan åtgärd, som 
kanske inte är den första man tänker på, är 
rätt adresser. Det blir lätt fel i registren och då 
kommer paketen i retur. När det handlar om 
400 000 paket i månaden kan det bli många 
returpaket, även om felmarginalen är liten.

OneMed har jobbat mycket för att åtgärda 
de felaktiga adresserna, dels med att korrigera 
adressregistret, dels med tjänsten Postnummer- 
service. Men om och när det väl blir fel 
används PostNords närmaste ”dippar”, alltså 
distributionspunkter där feladresserade  
paket samlas och får rätt adress i stället för 
att behöva åka hela vägen tillbaka. 

– Det har hela tiden funnits en vilja hos 
båda parter att börja göra saker effektivare, 
dels för att vara konkurrenskraftiga med 
kostnader, dels för att både OneMed och 

KUND ONEMED

Många av  
produkterna som 

vårdpersonal 
använder har 

producerats  
av OneMed.
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KUND ONEMED

 

OneMed
OneMed är norra 
Europas ledande part-
ner till hälso- och sjuk-
vården, och erbjuder 
ett heltäckande sorti-
ment inom medicinskt 
förbrukningsmateriel, 
cirka 50 000 olika pro-
dukter. OneMed har 
även tagit fram olika 
tjänster för vård- och 
omsorgspersonal, som 
ska öka vårdkvaliteten 
och sänka kostna-
derna. Sedan starten 
2006 har bolaget nu 
vuxit till drygt 900 
anställda och finns 
i elva länder, med 
Tyskland och Schweiz 
som senaste tillskot-
ten. Sedan 2019 ägs 
OneMed av Nalka och 
6:e AP-fonden. Kon-
cernchef för OneMed 
är Johan Falk.

PostNord tar miljöfrågorna på allvar. Det 
krävs samsyn när två bolag som vi bestäm-
mer sig för att driva en ambitiös agenda med 
högt satta mål.  I inledningen träffades vi 
flera stycken, även koncerncheferna, för att 
prata och byta strategier, och där sattes grun-
den. Vi har fortsatt regelbundna möten där vi 
diskuterar vad vi kan göra för stort och smått, 
berättar Peter.

Enligt Peter kännetecknas samarbetet 
mellan OneMed och PostNord av samsyn, 
delade värderingar och bra personkemi. 
Dessutom känner båda sidor ägarskap vad 
gäller hållbarhetsfrågorna. Även när man 
blickar framåt finns det stor samstämmighet 
i ambitioner för PostNord och OneMed.

– PostNord är ju tydliga med vad de vill till 
2030 och vad som ska göras då, så där kan vi 

se hur vi ska tagga in i varandra. Jag gillar 
särskilt fokus på fossilfria städer. De stora 
populationerna och de stora sjukhusen 
finns ju i städerna, så vi är där också. Dit vill 
vi komma, till de stora fossilfria städerna 
– den agendan gillar jag! Och att det redan 
finns så stor andel elbilar visar att det inte 
bara är fina ord, utan att planen kommer 
att gå att uppfylla, säger Peter och avslutar: 

– Om PostNord inte haft den här miljö- 
agendan hade vi nog inte samarbetat 
längre. Vi har tidigare bytt ut en del logis-
tikleverantörer som vi inte tyckt uppfyllt 
kraven – man kan inte säga att man ska 
driva hållbarhetsfrågorna och sedan inte 
göra något. Jag tror vi framöver kan komma 
samman och hitta ännu smartare lösning-
ar som är bra för kostnader, service och 
miljöpåverkan. 

OneMed siktar precis som PostNord 
på att ha fossilfria transporter i en 

närliggande framtid.

” Tillsammans har vi ökat fyllnadsgraden, 
både i PostNords bilar och i våra paket.  
Det har gjort att antalet bilar kunnat minska, 
samtidigt som volymerna blivit större.”
P E T E R  N I L S S O N ,  V P ,  S U P P LY  C H A I N ,  O N E M E D
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R
apporten är framtagen av PostNord  
i samarbete med Kantar Sifo. Mätning-
arna visar helt enkelt hur de svenska 
hushållen vill ta emot information.

– Det är en guldgruva för att förstå kommunika-
tion till konsumenter, säger Thomas Klamell, Go To 
Market Owner på PostNord.

De viktigaste lärdomarna från Mottagarmakt 
listar han så här:

* Hela 75 procent av mottagarna ta del av infor-
mation som kommer i postlådan samma dag som 
de får den.

* Mottagarna vill kunna välja: drygt 4 av 5 
svenskar tycker att det är mycket viktigt eller gan-
ska viktigt att själv bestämma genom vilken kanal 
man tar emot kommunikation, och svenskarna har 
olika preferenser för vilken kanal som fungerar bäst 
för vilket budskap.

Han tycker att postlådan står fortsatt stark som 
kommunikationskanal.

– Postlådan och digital kommunikation går 
hand i hand. Att kombinera dem och använda var 
och en av de olika kanalerna, till det de är bäst på, 
ger den bästa effekten.

När det gäller postlådan som kommunikations-
kanal i framtiden är han mycket positiv.

– För företag och organisationer är kommu-
nikationen med mottagarna som en konstform, 
där resultatet ofta blir bättre ju fler färger man 
har på paletten. Postlådan är ett av alternativen 
som många mottagare fortfarande föredrar. Vi ser 
förstås att brevvolymerna minskar över tid, men så 
länge avsändarna är lyhörda för hur mottagarna vill 
ha kommunikation har postlådan sin givna plats! 

Kommunikationsrapporten:  
En mix av postlåda och 
digitalt ger bäst effekt
Vill du nå dina kunder på bästa sätt bör du sikta på  
en kombination av kommunikationskanaler. Det är bud
skapet från den stora rapporten Mottagarmakt 2021.
Text: Petter Jennervall

PULS INSIKT SVENSKARNAS KOMMUNIKATION

84 %
Så många av svenskarna tycker det är viktigt att  
få välja själva hur företag kommunicerar med dem.

THOMAS: ”Det är så klart något man som avsän-
dare måste lyssna på, annars kanske något annat 
företag hittar kunden den vägen.”

58 %
Andelen som anser att största fördelen med informa-
tion i postlådan är överskådlighet och kontroll.

THOMAS: ”Det är enkelt att ta del av information 
som kommer via postlådan. Det uppskattas av mot-
tagarna och har till och med ökat sedan 2020.”

62 %
Så många av svenskarna söker mer information på 
internet efter att de fått intressanta erbjudanden  
i postlådan.

THOMAS: ”När en avsändare kommunicerar vill 
den att det ska hända något, och det vanligaste 
mottagarna gör när de får ett intressant erbjudande 
i postlådan är alltså att söka mer information på 
nätet. Det blir ökad trafik till hemsidor, men även 
besök i fysiska butiker.”
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PULS INSIKT SVENSKARNAS KOMMUNIKATION

Vilka dagar brukar ni ta hand om posten som 
kommer i postlådan/brevinkastet/fastighetsboxen?

Vad är den främsta anledningen  
till att du tar del av reklam?
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Breven briljerar  
– braksuccé 

Världen blir allt mer digital, men 
vi behöver fortfarande ha kontakt 
med varandra, och när pandemin 
slog till visade det sig också att vi 
faktiskt uppskattar vanliga vykort 
och brev extra mycket – ett slags 
fysisk kontakt när vi inte får ha 
fysiska kontakter.

Det skickades till exempel 18,8 miljoner 
julkort 2020, en ökning med drygt 4 miljoner 
jämfört med 2019. Dessutom fördubblades 
försäljningen av PostNords presentförpack-
ningar (med porto) under året som gick.

Så här syntes brevens popularitet hos 
PostNord:

80 %
Tillväxten för tjänsten Skicka Lätt/Hem

20 %
Tillväxten för de blå förpackningarna  
med porto som köps hos ombud

65 %
Tillväxten för Riktiga Vykort under 2020

Thomas Klamell
Ålder: 55 år.
Bor: På Södermalm i Stockholm.
Familj: Gift med Annica och har 
en vuxen son som flyttat ut.
Gör: Go to Market Owner  
på PostNord.
Brinner extra för: Postlådan  
som kommunikationskanal.
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Hur  
du  

viker  
ditt  
eget  

kuvert

1. Vik upp underkanten vid linjen A. 
2. Vik in hörnen vid linjerna B.
3. Vik in sidorna vid linjerna C.
4. Vik in hörnen vid linjerna D.
5. Vik ner överdelen vid linjen E och skjut in  
den övre flärpen innanför den nedre kanten.
6. Klart!  
OBS. Tejpa flärpen för säker leverans.

(Klipp ut kvadraten  
och lägg denna  

sida nedåt)

1. 2. 

3. 4. 5. 6.

Återbruk är det nya heta, så varför inte återanvända Puls också! Klipp ut och 

vik kuvertet. Välj kort och skriv din hälsning. Skicka och gör någon glad!

Klipp sönder Puls – det är 
för ett gott ändamål!

En alldeles speciell kärleksförklaring…

Grattis!

Kära ___________. Du betyder oerhört mycket för mig. Ja, man 
skulle kunna säga att du är min ________________. Varje gång 
jag tänker på dig blir jag ____________ och du ska veta att jag 
längtar tills vi ses igen. Minns du ________? Det gör jag! När vi 
äntligen träffas kan vi väl __________?! Och ta gärna med dig 
___________ – det skulle ju bara göra den dagen ännu bättre.

Puss & kram, _______________.

PS. Har jag berättat för dig om när jag _____________? Inte? 
Då gör jag det när vi ses. Du kommer nästan inte att tro mig!

Här kommer ett enkelt men innerligt menat ”tack”.  
Tack för att du _____________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________.

Med vänlig hälsning, _______________________________.

Tack!

Ville bara skicka 
en hälsning!
I dessa tider är varje liten hälsning  
extra mycket värd, så här 
kommer min till dig!
Kram från  ____________________.

Hej! Jag ville passa  
på att gratulera till  
________________________ 
________________________. 

Från ___________________.
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Allt krets ar kring  
det cirkul ära

TEMA CIRKULÄR EKONOMI
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Det finns experter som  
menar att cirkulär ekonomi  
är ett måste för att vi ska minska  

konsumtionen och därmed på sikt faktiskt 
rädda vår planet. Och nej, minskad  
konsumtion behöver inte alls innebära  
dåliga affärer och försämrad lönsamhet.

Illustration: Christina Hägerfors

Allt krets ar kring  
det cirkul ära
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TEMA CIRKULÄR EKONOMI

Våra naturresurser minskar för varje år. Samtidigt står 
ineffektiv resursanvändning enligt en FN-rapport för 
50 procent av världens klimatutsläpp. Men nu lanseras 
cirkulär ekonomi som svaret på alla våra problem –  
vi måste först bara lista ut hur det funkar.

Text: Frida Henke Foto: Kenneth Ruona, Erik Bergman

et är på såväl politikers som företagares 
läppar. Regeringen har en nationell hand-
lingsplan och Ikea jobbar redan med det. 
H&M likaså. 

Det handlar om cirkulär ekonomi, ett 
begrepp som de senaste två, tre åren kommit 
allt mer på modet, men vars själva innebörd 
egentligen är en antites till trender och dess-
utom är allt annat än ett nytt påfund.

– För 100 år sedan fanns det ingen annan 
ekonomi än den cirkulära. Det fanns inte slit 
och släng, säger Elin Bergman, talesperson på 
ideella nätverket Cradlenet som hjälper små 
och medelstora företag att bli mer cirkulära.

Hon berättar att det finns 114 definitioner 
på vad en cirkulär ekonomi är, men att mycket 
härstammar från 1980-talets tankegods om 
kretsloppssamhället. I cirkulariteten ses 
avfall och sopor som resurser på fel ställe.  
Det är en giftfri och digitaliserad ekono-
mi som bygger på förnybar energi och att 
de naturresurser vi plockar ut används på 
klokast möjliga vis, om och om igen, där vi 
reparerar och återanvänder, delar eller hyr.

– Vi måste ställa om, för resurserna är på 
väg att ta slut, även flera av dem som vi behö-
ver för att gå över till ett klimatsmartsmart 
samhälle, säger Elin Bergman.

För hållbarhet och den cirkulära ekono-
min är tätt sammanlänkade. En siffra som 
ofta dyker upp i sammanhanget och som 
hämtats ur en rapport av FN:s internationella 
resurspanel från 2019, anger att 50 procent av 
världens klimatutsläpp orsakas av ineffektiv 

Stavas räddningen 
cirkulär ekonomi?

D
resursanvändning och hela 90 procent av för-
lusten av biologisk mångfald, men det finns 
en avgörande skillnad.

– Jag har jobbat i miljörörelsen i tio år och 
där har man sagt: sluta släppa ut, minska till- 
växten. Det fina med cirkulär ekonomi är att 
vi kan fortsätta att leva ett välfärdsliv, utan 
en överhettad planet, men som baseras på 
våra behov i stället för ägande. Vi kommer att 
se nya affärsmodeller och nya sätt att tänka, 
även om vi inte är helt färdiga med exakt hur 
det ska se ut, säger Elin Bergman.

På Campus Helsingborg, som är en del av 
Lunds universitet, finns Hervé Corvellec. 
Han är professor i företagsekonomi och har 
forskat om organisering av avfall, men han 
har också deltagit i ett projekt där man tittat 
på hur cirkulär ekonomi ändrar förhållandet 

”För att cirkulära företag 
ska kunna konkurrera på 

lika villkor måste de linjära 
lösningarna börja betala 

alla sina kostnader.”

H E R V É  C O R V E L L E C ,  

P R O F E S S O R  I  

F Ö R E TA G S E K O N O M I
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mellan producent och konsument. I grunden 
tycker han att den cirkulära ekonomin är bra. 

– Det är positivt med ett annat förhåll-
ningssätt till ändliga resurser. Ta oljan som 
exempel. Den har det tagit naturen sex miljo-
ner år att göra, men vi pumpar upp den och 
tar den genom Suezkanalen bara för att göra 
en plastpåse som jag sedan använder i några 
minuter för att bära hem maten med. Våra 
resurser är för värdefulla för att använda på 
det här sättet, säger han. 

Samtidigt anser han att konceptet tyngs av 
flera problem. 

– Det finns många frågetecken. Begreppet 
är för diffust och de påstådda miljövinsterna 
är ofta osäkra. Det kan vara så att det är bättre, 
men mycket forskning pekar på att det de- 
finitivt inte är så automatiskt, säger Hervé  
Corvellec. 

”Vi måste ställa om, 
för resurserna är på 
väg att ta slut, även 
flera av dem som vi 
behöver för att gå 
över till ett klimat
smart samhälle.”

E L I N  B E R G M A N ,  

TA L E S P E R S O N  PÅ  I D E E L L A 

N ÄT V E R K E T  C R A D L E N E T

10 företag som  
jobbar med cirkulära 
tjänster/produkter/ 
affärsmodeller

Inrego. Arbetar med  
att förlänga livet på 
it-utrustning genom att 
renovera produkterna och 
sälja dem vidare till före- 
tag och privatpersoner. 

Isotimber. Gör pre-
fabricerade väggar 
av trä som ska kunna 
återanvändas minst en 
gång för att sedan kunna 
uppgraderas till minst en 
annan produkt.  

Kompanjonen. Arbetar med 
ett ökat industriellt återbruk 
av byggprodukter och 
överskottspartier. 

Blocket. Digital 
marknadsplats 
som tillgängliggör 
andrahandshandel. 

GIAB. Utvecklar, 
implementerar och 
kommersialiserar affärs-
modeller baserade  
på cirkulär ekonomi  
i europeiska storbolag. 

Ragn-Sells. 
Återvinningsbolag med 
fokus på att minska 
användandet av jungfruliga 
resurser och ersätta dem 
med återvunna resurser. 

Recipo. Omhändertar 
uttjänta elektronikprodukter 
och ser till att plasten 
och batterierna 
materialåtervinns 
och säljs tillbaka till 
elektronikindustrin.
 
Omocom. Möjliggör 
försäkring av cirkulära 
produkter och tjänster.

Houdini. Klädföretag med 
ambitionen att bli 100 
procent cirkulärt.  

Hygglo. Digital plattform 
för uthyrning mellan 
privatpersoner. 
 
Källa: Elin Bergstrand, 
Cradlenet
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Som ett exempel berättar han om ett 
gruvbolag som utvecklar ett nytt system för 
att utvinna fosfor ur restprodukter och att de 
kallar processen cirkulär, men sedan när är 
gruvextraktion cirkulär, frågar han retoriskt. 

– Jag har inget emot att företag tjänar 
pengar på cirkulära lösningar, men inte när 
de försöker sko sig på det i en ny inramning, 
säger Hervé Corvellec. 

Även på Cradlenet finns en medvetenhet 
om utmaningarna. De har därför definierat 
sju hinder för den cirkulära ekonomin, där 
två av de viktigaste punkterna handlar om 
just bristen på en definition och kunskap 
kring begreppet. En annan avgörande faktor 
är att det linjära systemet helt enkelt fung-
erar för bra, samtidigt som den cirkulära 
ekonomin är mer arbetsintensiv och därför 
ofta mer kostsam. 

Hervé Corvellec är på samma blad.
– För att cirkulära företag ska kunna 

konkurrera på lika villkor måste de linjära 
lösningarna börja betala alla sina kostnader. 
De som säljer produkterna ska också betala 
avfallstaxan och för den koldioxid de skapar 
under hela värdekedjan. För att få i gång efter- 
frågan på cirkulära produkter måste man 
också tänka på konsumentskyddet. Ingen 
kommer att vilja gå in i något som är dyrare, 
krångligare och osäkrare, säger han.

Men där Hervé Corvellec antar forskarens 
mer skeptiska hållning, väljer Elin Bergman  
i stället att se möjligheterna.

– Från att ha mötts helt av oförståelse 
för bara två år sedan, syns och hörs det prat 
om cirkulär ekonomi överallt nu. Det finns 
äntligen en regeringstillsatt cirkulär delega-
tion, en strategi och en handlingsplan. Det 
är ett systemskifte, men vi är med cirkulär 
ekonomi där vi var med klimatfrågan för 20 
år sedan. Skillnaden är att nu har vi inte 20 år 
på oss att förstå och ställa om, säger hon. 

Vad är en prosument?
Ordet prosument är en sammanslagning 

av orden producent och konsument. Ordet 
används i dagsläget främst inom elproduktion, 

som benämning på konsumenter som 
också producerar el för egen användning 

genom exempelvis solceller eller småskaliga 
vindkraftverk. Begreppet börjar dock leta sig ut 
i andra områden allteftersom det blir vanligare 
att konsumenter även producerar själva – vare 

sig det handlar om videoproduktion på  
sociala medier, andrahandsförsäljning på  

nätet eller att odla sin egen mat. 

Få koll på begreppen:

1   
Cirkulär ekonomi

Syftar till att företag, organisationer och 
samhälle ska verka i cirkulära processer, där 
till exempel material och avfall återanvänds, 

återvinns och energiutvinns. Den cirkulära 
ekonomin är en del av EU:s handlingsplan.

2   
Delningsekonomi 

Omdiskuterat begrepp som innefattar olika 
företeelser där tillgångar och produkter delas 
mellan privatpersoner, men som också kommit 

att omfatta olika företags arrangemang för 
att hyra, dela eller låna ut saker. Två välkända 

företag inom delningsekonomin är  
Airbnb och Uber.

3   
Tillgångsekonomi

Relativt nytt begrepp som anses vara en  
mer korrekt benämning på delningsekonomin. 

Tillgångsekonomi innebär att företag eller 
privatperson gör en tjänst, produkt eller annan 
tillgång tillgänglig för konsument att använda 

mot avgift. Några företagsaktörer inom  
området är Voi och Parently.

”Det finns många frågetecken.  
Begreppet är för diffust och de påstådda 

miljövinsterna är ofta osäkra.” 
H E R V É  C O R V E L L E C 3 

snabba om  
hållbar ekonomi

3 3 
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”Samarbetet  
med PostNord  
är livsviktigt”

samarbetet är PostNord en viktig 
partner som oberoende värderar, 
raderar, packar och skickar vidare 
utrustningen för försäljning eller 

återvinning.
– Återbruk generellt är ju på tapeten, och  

här handlar det dessutom om energikrävande 
material och ädelmetaller som är viktiga att 
återvinna. För PostNord är detta ett viktigt 
uppdrag som visar att vi är med i matchen 
– återbruk är en oerhört viktig fråga för 
logistikbranschen, säger Johan Lundberg, 
kundansvarig på PostNord.

Det är också ett uppdrag som vuxit fort. 
Samarbetet drog i gång för knappt ett halvår 

Många cirkulära  
initiativ på PostNord
På PostNord har omställningen mot 
det cirkulära redan pågått i flera 
år. För att bli så resurseffektiva som 
möjligt jobbar de med flera olika 
initiativ samtidigt.

Samarbetet med företaget Tech Konsulter är en lite udda 
fågel inom PostNord TPL, men det ligger helt rätt i tiden. 
Tech Konsulter hjälper och supportar företag i hur de på 
bästa sätt, med tanke på både miljö och ekonomi, hanterar 
begagnad it- och mobilutrustning.

Text: Sofia Lundgren Illustration: Shutterstock

I
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Johan Lundberg

sedan, och redan sysselsätts en handfull 
personer på lagret i Ljungby. Där samlas ut-
rustning som mobiler, skrivare, skärmar och 
datorer. Ungefär 90 procent säljs vidare och 
resten återvinns. Ambitionen är att fortsätta 
växa snabbt. 

– För oss är det här samarbetet livsviktigt, 
att ha PostNord som en oberoende part som 
är neutrala i sin värdering. Vi vill inte jobba 
som övriga branschen gör, då kunderna ofta 
blir vilseledda när deras utrustning under-
värderas vid köp men sedan säljs vidare dyrt. 
Håller vi den här takten kommer vi att vara 
bland de fem största i Sverige inom ett år, 
säger Roger Persson på Tech Konsulter. 

tt av de nyare initiativen 
är ett samarbete med ett 
skrädderi som lagar med-

arbetarnas arbetskläder, men främst 
handlar det om förnybara drivmedel 
till lastbilarna och en i högre grad 
elektrifierad fordonsflotta. 

– Vi är så stora så allt vi gör har 
betydelse. Även utifrån rollen som 
beställare kan vi i kraft av vår storlek 
ställa hållbarhetskrav, som att ha 
önskemål på att pappersbolagen 
tar fram ett kartongmaterial som går 

att returnera längre, säger Cecilia 
Öhman, hållbarhetsspecialist på 
PostNord. 

En annan av branschens stora 
utmaningar är den onödiga luft 
som transporteras runt i e-handlade 
förpackningar. Genom initiativet 
Förpackningsresan försöker PostNord 
tillsammans med Chalmers nu hjälpa 
de stora e-handelsaktörerna att gå 
mot en mer hållbar framtid. Läs mer 
på sidan 38.

E
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”Om bara en väljer  
att köpa ett begagnat 

plagg i stället för ett  
nyproducerat är det  

en vinst för miljön.”

E M M A  N I L S S O N ,  

G R U N D A R E  AV  

L A B E L S  W E  LO V E
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emma i Emma Nilssons gar-
derob i Obbola utanför Umeå 
hänger det kläder som till 90 
procent består av andrahands-

köp. Hälften av dem är köpta via Labels we 
love, en köp- och säljgrupp på Facebook 
som hon själv startat tillsammans med Ida 
Malmén 2014. 

– Det låter så tråkigt att säga begagnat, för 
det ger lite fel signal om vad det handlar om. 
En del säger pre-loved, men jag vet inte om 
jag gillar det så mycket heller, säger Emma 
Nilsson.

Hon har haft en del tid att fundera över 
spörsmålet, för de två vännerna började att 
administrera begagnathandel med kläder 
på nätet redan före Labels we love. Men då 

De har omnämnts som vita medelklassbrudar 
som springer runt i Rodebjerkaftaner. Men 
sanningen är att de 40 000 medlemmarna 
i Labels we love, en köp- och säljgrupp för 
begagnade kläder på nätet, är allt mellan 
20 och 60 år. Och tillsammans bildar de en 
bred och köpstark hållbarhetsrörelse i den 
nya cirkulära ekonomin.

Text: Frida Henke Foto: Andreas Nilsson, Jann Lipka

H
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Hos Labels  
we love är  
begagnat  
trendigt
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handlade det om köp och sälj av eftertraktade 
och ekologiska barnkläder.

– Efter ett tag kände vi att vi saknade en 
likvärdig grupp för oss själva, säger hon.

Grundidén till Labels we love var dock 
inte specifikt hållbarhet, utan är något som 
kommit med på köpet. Syftet var i stället att 
kunna köpa kvalitativa kläder till ett bättre 
pris och de skapade en tydlig profil med 
kläder som föll dem själva i smaken. För att 
gruppen inte skulle tappa stilen skapade de 
en lista med märken som var godkända för 
försäljning.

– Vi valde en inriktning på skandinaviskt 
mode som Acne, Rodebjer och Ganni. Vi har 
försökt välja märken med omsorg, sådant 
som vi själva gillar, men det finns också etiska 
aspekter i valen. Kan vi inte kan ställa oss 
bakom något raderar vi den säljtråden. Ett 
exempel på det är att vi inte tillåter päls även 
om den är begagnad. Vi vill inte vara en del  
i det kretsloppet, säger hon.

Enligt Emma Nilsson har ingen annan 
grupp en lika bestämd stil, men den sticker 
även ut när det gäller regelverket som är både 
omfattande och detaljerat. 

– Vi har hårda regler för att undvika kon-

Emma Nilsson

Ålder: 36
Familj: Sambo och barnen  

Julie, 8, och Fia, 2.
Bor: Obbola, utanför Umeå.

Gör: Socionom, plus minst en 
timmes ideellt adminarbete om 

dagen för Labels we love. Utvald 
f/activist, ett projekt startat av 
Sciencepark i Borås som via  

privata modekonton försöker nå  
ut för att få en mer hållbar 

utveckling av modet. Emmas 
instakonto: @sovrumiarles

Relation till mode: Mitt intresse 
väcktes tidigt i och med att 
farmor jobbade på Åhléns 

barnklädesavdelning.
Personlig stil: ”Rockig med 
bohemromantiska inslag”,  
enligt SVT Go’kvälls stylist  

Monika Kichau.
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Labels we love
Stil: Skandinaviskt mode eller ”svenskt, 
danskt, snyggt”.
Medlemmar: Över 40 000.
Administratörer: Sju, som jobbar ideellt. 
(Finns även 6 moderatorer.)
Så blir du medlem: Alla som ansöker om 
medlemskap godkänner att de behöver 
läsa reglerna för att komma in. Anledningen 
är dels för att tråden ska hålla stilen, dels 
för att medlemmarna ska kunna handla 
tryggt.

flikter och missnöje. Det är privatpersoner 
som handlar av privatpersoner och vi har 
lite dyrare plagg, och då gäller det att det ska 
kännas säkert.

Ett bevis på att det är uppskattat är inte 
minst att antalet medlemmar formligen 
exploderat de senaste två, tre åren.

– I början höll sig medlemsantalet ganska 
stabilt på några tusen, men nu har det brakat 
lös och vi godkänner nya medlemmar varje 
dag. Det kanske delvis hänger ihop med 
pandemin, det är svårt att säga. Däremot är 
jag är ganska säker på att hållbarhetsfrågan 
spelar roll. 

Själv tycker hon att det är jättekul att vara 
en del i att få bort den tråkiga begagnatstäm-
peln, men om det verkligen är hållbart att, 
som hon säger, ”handla så här mycket begag-
nat” är hon inte lika säker på.

– Ibland undrar jag om vi inte också bidrar 
till en ökad konsumtion genom att göra det 
lätt att sälja i andra hand, men så tänker jag 
samtidigt att om bara en väljer att köpa ett 
begagnat plagg i stället för ett nyproducerat 
är det en vinst för miljön.

Som admin för en sådan här grupp blir 
man till slut också något av ett fraktproffs, 

”Vi har försökt välja  
märken med omsorg,  
sådant som vi själva  
gillar, men det finns  

också etiska aspekter  
i valen.”

E M M A  N I L S S O N

för ett av kraven är att det ska vara en grupp 
för hela Sverige. Varorna ska kunna skickas – 
”upphämtning på Söder” funkar inte. 

– De flesta använder Skicka lätt med 
PostNord, för då är det spårbart och det finns 
bevis på att paketet är skickat. Jag tror också 
att många föredrar PostNord för att de har 
fler utlämningsställen – det är inte heller 
hållbart att behöva sätta sig i bilen för att 
hämta sitt paket. 

Emma Nilsson älskar mode och kläder, 
men ur ett hållbarhetsperspektiv skulle hon 
vilja se att trenderna saktades ner till två 
kollektioner om året.

– Man behöver inte komma ut med nya 
grejer varje torsdag, för folk hinner inte ens 
slita på kläderna. Vårt köpbeteende sitter så 
hårt inne och det är för enkelt att skjuta över 
ansvaret på konsumenten som blir matad 
konstant. Att ha färre kollektioner funkade 
för 20–30 år sedan, så det borde funka även 
i dag. 

TEMA CIRKULÄR EKONOMI
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en största CO2-påverkan sker när 
en vara produceras. För att bidra 
till ett mer hållbart samhälle 
har Beleco därför utvecklat sin 

affärsmodell och tillhörande programvara 
och plattform för att hantera cirkulär handel.  
I stället för att köpa in möbler samarbetar 
Beleco med varumärken som producerar 
kontors- och designmöbler, som de sedan hyr 
ut på sin hemsida. Allting bygger på att kun-
den kan hyra möbler flexibelt, precis som ett 
Spotify-abonnemang. För Beleco ligger fokus 
just nu på en B2B-kund och såväl kontor som 
hemmakontor.

– När du vill ha möblerna och har ett be-
hov av dem, då använder du dem. När du inte 
har ett behov längre, då hämtar vi upp dem 
så kan någon annan använda dem, berättar 
Sebastian Rudenstam, medgrundare och 
affärsutvecklare på Beleco.

Med Belecos programvara SEP kan dess-
utom vilket företag som helst på egen hand 
hyra ut produkter och ställa om sin verksam-
het till cirkulär handel på ett smidigt sätt.

Belecos idé utgår från att en produkt ska 
användas mycket, mycket längre – det är då 
den största mängden CO2 kan sparas – men 
om produkter ska delas mellan fler människor 
förutsätter det bättre kvalitet på produkterna. 
Det kräver då att företag börjar se och värdesätta 
det långsiktigt hållbara, både gällande miljö 
och ekonomi, i att producera högkvalitativa 
produkter. Dessa insikter brukar Belecos sam-
arbetspartners och SEP-kunder ofta landa i. 

– Rätt vad det är börjar de förstå att så 
länge deras produkt håller nyskick, och så 

länge de har ett varumärke som gör produk-
ten attraktiv, då tjänar de in mer pengar. 
Efter ett tag ser de att de bara har haft en 
produktionskostnad och tjänat lika mycket 
som om de sålt fyra stycken av produkten.

Så genom att företagen hyr ut i stället för 
att sälja sina produkter är resultatet alltså 
högre omsättning över tid och minskad 
miljöpåverkan. 

Ett av Belecos långsiktiga mål är att ha 
bidragit med besparingar på minst två mil-
joner ton CO2 år 2030, men på längre sikt är 
målet zero-emission. Sebastian Rudenstam 
tror att detta är möjligt när produkter börjar 
skapas så att de håller mycket längre för att 
kunna delas mellan konsumenter. När till-
verkare eller företag själva äger sina produk-
ter och enbart hyr ut dem till kund innebär 
det att produkterna alltid tas tillbaka i slutet 
av sin livscykel. Då kan delarna göras om 
och återanvändas, vilket leder till att delarna 
kommer att börja designas för att kunna 
skapa nya produkter.

Cirkulär ekonomi, långsiktig hållbarhet och innovation 
är tre gemensamma nämnare för företaget Beleco.  
De satsar på framtidens retail genom uthyrning av  
möbler och utveckling av programvaran SEP.

– Vi är med och skapar frihet i samhället, säger  
Belecos medgrundare Sebastian Rudenstam.

Text: Isabella Tholén Foto: Lars Gustafsson

Sebastian Rudenstam

Ålder: 29
Född: Jönköping
Gör: Medgrundare och CBDO 
på Beleco 
Övrigt: Höjdare inom trend
spaning och cirkulära processer

Hyr ut, tjäna mer 
och hjälp klimatet 

D
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Belecos plattform SEP
Subscription Enablement Platform är ett system utvecklat av Beleco som består  
av programvara och processer för att hantera cirkulär handel genom ett API.  
Som företag kan man köpa tillgång till detta API och implementera det på sin egen 
hemsida, för att enkelt kunna ställa om eller komplettera sin försäljning med uthyr-
ning av produkter. Systemet erbjuder ett brett utbud av verktyg för att förenkla den 
cirkulära handeln för företag. Exempelvis ges tillgång till avancerad information kring 
tillgängliga och uthyrda produkter. Det går att hantera och följa varje unik produkts 
livscykel, och det finns alternativ för effektiv hantering och transport av produkter.

Samarbete  
med PostNord
Beleco samarbetar med 
PostNord för att förstå fram-
tidens retail. Det inkluderar 
möten med bland andra Arne 
B Andersson och Peter Hesslin  
för att diskutera frågor om cirku-
laritet, trender och framtiden. 

– I samhället i framtiden kommer vi inte 
att behöva utvinna resurser, utan vi behöver 
bara ta hand om de resurser vi har och dela 
dem. Det är det samhälle som Beleco är med 
och driver fram.

Sebastian Rudenstam ser dock deras lång-
siktiga hållbarhetsarbete som mer än förbätt-
rad miljö. Det absolut viktigaste är att Beleco 
skapar frihet – frihet för människor att skapa 
det företag de vill, bo där de vill, känna att de 
vill uttrycka sig i möbler och skapa saker. 

– Frihet är det vi är med och skapar i sam-
hället, och det gör vi inom möbler, inredning 
och teknikprodukter.

Om fem år är förhoppningen att Beleco 
ska finnas i de största städerna i Europa och  
i Nordamerika. Deras programvara SEP kanske 
det till och med kommer att gå snabbare för. 

– Så att om fem år har vi varit med och 
förändrat ett helt samhälle kring delning, 
och vi har varit med och skapat ett hållbart 
samhälle. 

Hållbarhets fokus 
kan ge positiv 
eko nomisk effekt

För många är hållbarhet  
ett ord som de associerar 
med dyra omställningar. 
Men att satsa på en hållbar  
verksamhet resulterar 
många gånger i positiv  
ekonomisk effekt. Hur då, 
kanske du tänker? Här är 
några exempel från Peter 
Hesslin, PostNords chef  
för e-handel och logistik:

Miljömässig
Att ställa om till en hållbar verksam-
het inom miljö och klimat kan kännas 
som en gigantisk uppgift. Börja i så 
fall med de små sakerna – fortsätt 
med fler digitala möten i stället för 
affärsresor, effektivisera el- och 
vattenförbrukning på kontoret och 
minska storleken på förpackningar 
om ni skickar pro dukter. Bättre eko-
nomiskt och bättre för naturen!

Social
En god arbetsmiljö med säkerhet, 
jämställdhet, mångfald och externa 
engagemang leder till ett förbättrat 
ekonomiskt resultat. God arbets-
miljö och säkerhet ökar tryggheten 
och arbetsglädjen samt minskar 
samtidigt skador och kostsam från-
varo. Det finns studier som visar att 
jämställda organisationer som har 
mångfald presterar bättre. Social 
hållbarhet ger också en god bild av 
företaget, inifrån och ut. Att ha en 
positiv image leder på sikt till bättre 
ekonomiska förutsättningar, genom 
exempelvis nya samarbeten och 
glada och lojala medarbetare. 

Ekonomisk
Företag strävar i grunden efter 
ekonomisk hållbarhet – att kunna 
producera och leverera, betala ut 
löner och göra nya investeringar.  
Att som företag engagera sig i miljö- 
mässig och social hållbarhet kom-
mer i framtiden att vara en hygien-
faktor för att vara en relevant aktör. 
Detta innebär att ett helhetstänkande 
inom hållbarhet leder till en mer 
hållbar ekonomi. 

Hemmakontor med möbler 
som hyrs ut av Beleco.
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Beleco
Grundat: 2016
Grundare: Sebastian 
Rudenstam och Marie 
Rudenstam
Gör: Hyr ut möbler och 
utvecklar plattformen 
SEP
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KUND ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ

”Det bästa  
som hänt sedan  
Skogaholmslimpan”

Det är över tio år sedan ni införde det här 
färgkodade sopsorteringssystemet och vi 
har samarbetat kring det sedan 2012 –  
berätta hur situationen såg ut innan dess.

– Vi provade allt möjligt först, som att 
packa in soppåsarna i sopbilarna. Det funkade 
inte, påsarna blev smutsiga och det fick inte 
plats så många som behövdes. Vi provade 
också att ha en personbil som körde efter 
sopbilen för att dela ut påsar, men det räckte 
inte. Vi hittade ingen bra lösning, vilket tog 
en massa tid och kostade mycket pengar.

Vad fick er att inleda samarbetet med oss 
på PostNord, och vad fick det för effekter?

– De lösningar vi hade var som sagt 
dyra och krångliga, så vi tog kontakt med 
Post Nord och tillsammans kom vi fram till 
dagens lösning. Nu behöver vi inte tänka på 
att det här blir gjort och det är en billigare 
lösning än våra tidigare – till och med mycket 
billigare, så där har jag fått klapp på axeln av 
chefen. Vi får göra det vi är bra på, när ni gör 
det ni är bra på!

Hur fungerar återvinningen och  
sorteringen i Eskilstuna i dag?

– Bra! I dag eldar vi bara 50 procent jäm-
fört med 100 procent innan och målet är att 
60 procent ska återvinnas. Det är ett högt 
satt mål, men vi ska ta oss dit. 

När Eskilstuna kommun införde ett nytt sopsorteringssystem, byggt på soppåsar 
i sju olika färger var det en sak som skavde. Hur skulle villaägarna få nya påsar? 
PostNords Large Account Manager Susanne Rapp tog ett samtal med Göran 
Holmström på Eskilstuna Energi & Miljö om den lyckade lösningen: ett unikt  
samarbete där PostNords brevbärare delar ut påsarna.

Text: Sofia Lundgren
Foto: Magnus Glans

Susanne Rapp



"Drygt 90 procent av Sveriges kommuner 
har kommit och tittat på vårt system 
och de är jättepositiva", säger Göran 
Holmström på Eskilstuna Energi & Miljö.

Feedback från dem som använder systemet, 
alltså villaägarna, hur ser den ut? 

– Mycket positiv! Folk på stan kommer 
fram och verkar tycka att det är ”den bästa 
uppfinningen sedan skivad Skogaholms-
limpa” – ja, den är ju från Eskilstuna. Det 
går inte ens att räkna ut andelen klagomål, 
eftersom de är nere på promillenivå. Sedan 
är ju sophämtning och utdelning av post 
och påsar sådana områden där man inte 
får några synpunkter om det fungerar, men 
däremot om det inte gör det. 

Samarbetet mellan oss, hur skulle du  
beskriva att det har fungerat?

– Jättebra, tycker jag. Brevbärarna förstår 
också hur viktig den tjänsten är. De är med 
och utvecklar hur vi ska kommunicera med 
dem som vill ha påsar och hur vi kan få 
feedback tillbaka. 

Finns det något du skulle vilja utveckla  
i vårt samarbete?

– Jag skulle vilja att vi arbetade fram en 
app tillsammans, så att man kan beställa 
påsar utan krånglig administration. Det 
skulle vara smidigt att veta om brevbärarna 
ska dela ut 40 eller 60 rullar om dagen. Det 
vore också bra om systemet kan fånga upp 
dem som inte har påsar i dag. Varför sorterar 
de inte?

Det här systemet och samarbetet finns 
ju numera även i Örebro och Strängnäs – 
finns det fler kommuner som är intresserade?  

– Drygt 90 procent av Sveriges kommu-
ner har kommit och tittat på vårt system och 
de är jättepositiva – men har kanske inte 
samma sorterings- och anläggningssystem. 
Jag råder verkligen alla att införa liknande; 
även mindre kommuner bör satsa på detta. 
Det kostar, men kanske kan några grann-
kommuner gå ihop och köra till en större 
kommuns anläggning? P
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Utmaning:
Leveranser av 
nya soppåsar 

Lösning:
Brevbärarna delar 

ut även påsar

Effekt:
Nöjda  

sopsorterare
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E-handelsexperten  
om hållbara leveranser:

”Sverige  
sticker ut”

E-HANDEL HÅLLBARA LEVERANSER 

– När vi frågade konsumenterna i E-baro-
metern vad de tycker att företagen ska jobba 
mer med, hamnade hållbarhet på femte plats 
2018. Året efter och i E-barometern 2020 låg 
hållbarhet på andra plats, efter produkt- 
recensioner, säger Arne Andersson.

För PostNord handlar hållbarhetsarbetet 
om långt mer än bara alternativa drivmedel 
och elektrifiering av fordonsflottan, förklarar 
Arne Andersson. PostNord utgår från FN:s  
17 globala mål för hållbar utveckling, som 
bland annat innefattar schysta arbetsvillkor, 
jämställdhet och att främja hållbara kon-
sumtions- och produktionsmönster. Målet 
är att även försändelser utomlands ska vara 
hållbara.

– Innan vi upphandlar en transportör i till 
exempel Tyskland måste vi säkerställa olika 
krav, från vilka drivmedel de kör med till deras 
chaufförers arbetsvillkor. Gör vi fel blir det 
förödande för vårt varumärke, säger Arne 
Andersson.

Den ökade digitaliseringen har under  
de senaste två decennierna förändrat verk-
samheten för de stora postleverantörerna  
i världen, som sadlat om för att få en allt större 
andel av intäkterna från paketleveranser.

E-handeln har växt med i snitt 15–20 
procent per år, men ökade kraftigt under 
pandemiåret 2020. I Sverige ökade e-handeln 
med 40 procent och står nu för 14 procent av 
hela detaljhandeln.

– Det kanske låter litet, men det är bara 
i USA och Storbritannien som e-handeln är 

Svenska nätkonsumenter har höga krav 
på hållbarhet. Det gör att Sverige har 
skaffat sig ett försprång inom den väx-
ande trenden med hållbara leveranser.

– Hållbarhet är en konkurrensfördel 
som bidrar till att vi gör bättre affärer, 
säger Arne Andersson, e-handelsråd-
givare på PostNord. 
Text: Nils Sundström

H
ållbarhet har varit en underliggande trend 
i flera år inom e-handeln och leveranser 
business-to-business. PostNord var tidigt 
ute med ambitösa klimatmål: redan 2010 
sattes målet att minska utsläppen med 40 
procent till 2020 från 2009 års nivå. Företag 
och konsumenter vill se en ökad transparens 
kring vad de köper, hur det produceras och 
på vilket sätt varorna transporteras. Löftena 
om vad de faktiskt köpt har dock länge varit 
ganska fluffiga, tycker Arne Andersson. 

– Men det small till på konsumentsidan 
i och med vad vi kallar Greta-effekten. Nu 
måste alla jobba med hållbarhet för att vara 
konkurrenskraftiga, säger han. 

Det märks också i konsumenternas krav 
på e-handeln.
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E-handel står tillsammans med 
andra paketleveranser för ungefär 

hälften av PostNords intäkter.

E-HANDEL HÅLLBARA LEVERANSER 

större i förhållande till den totala handeln, 
säger Arne Andersson.

– Sverige ligger långt framme inom e-han-
del, bland annat genom bredbandsutbyggna-
den och bank-ID som hjälper till att göra det 
bekvämt att handla på nätet. Men det som 
verkligen sticker ut är att här finns en mycket 
högre medvetenhet kring hållbarhet än  
i andra länder, säger han.

Det här ställer krav på e-handelsföretagen 
och hela logistikkedjan, framhåller Arne 
Andersson:

– Spinoff-effekter är bättre produktivitet 
och effektivitet genom till exempel rutt- 
planering.

Hur jobbar ni med det här? 
– Det är inte hållbart att vi ska transportera 

runt 30–40 procent luft, som det är inom 
e-handeln i snitt. Vi driver på med dialogträf-
far med handlare, forskare, förpacknings- 
företag och branschorganisationer. Effek-
tivare transporter skapar också värde för 
handlaren, säger Arne Andersson. 

50 %

”Det small till på konsumentsidan i och med vad 
vi kallar Greta-effekten. Nu måste alla jobba 

med hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga.”
A R N E  A N D E R S S O N

Det här är  
E-barometern
PostNord följer den svenska e-handelns 
utveckling i samarbete med Svensk Digital 
Handel och HUI Research. Resultatet 
publiceras kvartalsvis och i en årsrapport. 

Under 2020 växte den svenska e-han-
deln kraftigt och ökade med 40 procent 
jämfört med året innan. Allra mest växte 
produktkategorin dagligvaror (+95 %) följt 
av kategorin möbler och heminredning 
(+63 %).
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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.   

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

VARUBREV
Varubrev är enkelt, snabbt och 
 kostnadseffektivt när du vill skicka 
lätta varor inom Sverige och till 
 övriga världen. Varubrevet kan leve
reras till postlådan eller till ombud. 
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PALLET
Vi hämtar pallar på upp till  
1 000 kilo hos dig och levererar 
till mottagande företag och 
privatpersoner inom Sverige 
och till hela Europa.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Hetast just nu –  
orderkoppling till e-butik
Tid är pengar, så enkelt är det, och med 
orderkoppling från Skicka Direkt Business 
sparar du tid direkt.

– Du kan välja automatisk bestäl lning 
av varor så fort kunden genomfört sitt köp 
i din checkout, säger 
Anna Andelius Åström, 
Go To Market Owner 
på PostNord.

Fraktsedlarna skriver 
du ut själv eller direkt 
hos ombud, och bokar 
sedan upphämtning. 
Vilka fraktval kunden ska ha, och hur de 
ska fungera, kan du också bestämma.

– Risken för fel i lagda ordrar minimeras 
när allt sker automatiskt. Resultatet blir 
nöjdare ekunder och gladare företag, 
säger Anna Andelius.

Färre fel i beställningarna, sparad tid 
som kan läggas på annat – Orderkopp
ling är en tydlig winwin för alla.

Anna Andelius  
Åström



POSTNORD SAMARBETE

nligt PostNords uppskattningar 
transporteras det i dag runt cirka 
30 procent onödig luft i e-handlade 
paket. Den verkliga andelen har dock 

visat sig närapå omöjlig att räkna ut och lika svårt 
tycks det vara att hitta ett sätt att få stopp på 
resursslöseriet. 

– Det är inte för att jävlas man skickar 
runt luft. Det finns en logik bakom och det 
är den vi vill förstå och varför det är så svårt 
att förändra det här, säger Kajsa Hulthén, 
biträdande professor i Supply chain mana-
gement vid Chalmers tekniska högskola.

Överdimensionerade förpackningar och onödigt emballage. Så ser det 
ofta ut i dag när vi öppnar de paket vi shoppat på nätet. För att effektivisera 

e-handelslogistiken och minska klimatpåverkan har PostNord och  
Chalmers därför startat ett forskningssamarbete.

Text: Frida Henke

Kajsa Hulthén leder ett forskningssamarbete 
mellan Chalmers, DS Smith och PostNord som 
finansieras av Handelsrådet. Projektet syftar till 
att effektivisera e-handelslogistiken genom att 
optimera förpackningar och har kommit till som 
en effekt av initiativet ”Förpackningsresan”. Hon 
förklarar hur den till synes enkla frågan vuxit  
i komplexitet allteftersom de nystat i problemet. 

Målet är framför allt att minska klimatpåverkan, 
men det finns också en ekonomisk aspekt och 
på PostNord är förhoppningen att andelen luft 

ska kunna minskas rejält.
– Bara en halvering av andelen luft skulle 

Forskningssamarbete  
för att minska luften
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innebära tusentals färre transporter. 
Det finns så många vinnare på detta, 
framför allt klimatet och vi vill gå 
i bräschen och skapa medvetande 
och engagemang för att tillsammans 
kunna göra något åt det, säger Cecilia 
Öhman, sustainable business analyst 
på PostNord.

För PostNords räkning betyder extraluften pro-
blem i flera led, men hon berättar att det också 
börjar bubbla ute hos konsumenterna och att det 
numera finns Instagramkonton och sajter där 
paketens fyllnadsgrad diskuteras.  

– Leveranserna ökar och vi behöver fler 
fordon, det blir trångt hos ombuden och kon-
sumenten måste ta hand om emballaget. Det är 
förluster i hela kedjan, säger Cecilia Öhman.

Att en så dominerande aktör som PostNord  
är med och driver frågan har gett forskarna  
ovanliga fördelar.  

– Att vi har fått möjlighet att tala 
med så många inom PostNord med 
olika specialiseringar har kunnat ge 
oss en mångfacetterad bild. Det finns 
så många kringfrågor, säger Sandra 
Brüel Grönberg, doktorand på avdel-
ningen för Supply and operations 
management på Chalmers.

För hindren är många, och medan vissa är 
tekniska som att sorteringsutrustningen avgör 
paketens dimensioner, kan andra vara kopplade 
till regelverk kring arbetsmiljö som hindrar viss 
hantering av paketen. Men de båda forskarna ser 
också möjligheter och de tror att vägen framåt 
handlar om att de inblandade aktörerna börjar 
samarbeta.

– Vi hoppas att projektet ska leda till mer håll-
bara förpackningslösningar som både är effektiva 
och miljöanpassade. Vi kommer inte att kunna 
lösa det, men vi kommer att kunna visa på hur 
man kan angripa det, säger Kajsa Hulthén.

Och på PostNord har man redan börjat fundera 
på nästa steg.

– I förlängningen kanske man skulle kunna 
tänka sig att e-handeln driver fram en grönmärk-
ning, så att du som konsument kan välja en aktör 
som förpackar smart, säger Cecilia Öhman. 

Köp porto var  
och när som helst
I mitten av mars lanserade PostNord sin 
nya digitala tjänst portokoder. Porto- 
koderna går att köpa – var som helst och 
när som helst – genom PostNord App och 
portalen Skicka Direkt.

en vardag där många väljer att handla 
online är det viktigt att kunna möta kun-
den där den befinner sig. Därför lanseras 

nu tjänsten portokoder, ett nytt digitalt sätt att 
köpa porto för brev som innehåller dokument eller 
varor på upp till två kilo. Portokoder ersätter inte 
frimärket, utan har tagits fram i syfte att erbjuda 
ett digitalt alternativ. Ett lättillgängligt och smidigt 
sätt att köpa porto, helt enkelt.

Portokoder kommer att kunna köpas på 
postnord.se genom portalen Skicka Direkt, eller 
med PostNord App. För att köpa ditt porto skriver 
du in din mejladress och väljer hur många porto-
koder du vill köpa, sedan betalar du genom Swish, 
kort eller med direktbetalning via bank. Därefter 
ser du koden direkt på din skärm. Du får även 
koden till din mejl tillsammans med ett kvitto.

Portokoden består av tolv tecken som ska skrivas 
för hand uppe i det högra hörnet på brevet, med 
fyra tecken per rad. 

Viktintervallet är detsamma för portokoder 
som för frimärkta försändelser, medan priset är en 
krona högre per viktintervall. 

Inom EU kan portokoder användas till att skicka 
både dokument och varor, och utanför EU går de 
att använda till dokument. Försändelser med porto- 
koder postas som vanligt i de gula postlådorna 
eller lämnas in till ett ombud för att sedan delas ut 
till mottagarens postlåda eller skickas till närmaste 
ombud vid behov.

Sandra Brüel 
Grönberg

Cecilia 
Öhman
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70 %
av svenskarna tycker att varor 

de köpt online skickas i för stora 
paket med för mycket luft.

Källa: Kantar Sifo
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POSTNORD SAMARBETE

ör att slippa fysiska kontakter och 
dessutom kunna hämta paketet 
själv, när som helst, i närheten av 
sitt eget boende, har efterfrågan 

på paketboxar vuxit bland mottagarna.
Nu storsatsar PostNord tillsammans med 

HSB på Göteborg. 39 paketboxar har place-
rats ut i stadens bostadsområden, och alla 
var i drift den 21 april.

– För oss är det här en investering i infra-
struktur, en lösning som möjliggör leveran-

För kontaktlösa leveranser är paketboxarna 
perfekta och nu har PostNord tillsammans 
med HSB placerat ut 39 stycken i bostads
områden runt om i Göteborg.

– Det finns en tydlig efterfrågan på smarta 
lösningar av det här slaget, säger HSB 
Göteborgs hållbarhetschef Lizz Wiklund.

Paketboxar över hela Göteborg
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ser närmare hemmet. Därför är vi glada att 
HSB Göteborg ser ett gemensamt intresse  
i att erbjuda en sådan lösning, säger PostNords 
teamchef Retail Ove Eriksson och fortsätter:

– Den här leveransmetoden kommer att 
komplettera våra ombud på ett bra sätt.

Konsumenten väljer helt enkelt paketbox 
som leveransalternativ och får sedan ett sms 
eller meddelande via PostNord App när pa-
ketet är levererat. Boxens lucka öppnas sedan 
med appen och bluetooth – och det kan göras 
när som helst på dygnet.

– Det finns en tydlig efterfrågan på smarta 
lösningar av det här slaget, som ju har en tyd-
lig nytta. Vi är glada att kunna samarbeta med 
PostNord för att öka servicen och tillgänglig-
heten för våra medlemmar, säger HSB:s Lizz 
Wiklund.

Paketboxen innehåller 16 fack, är till-
gänglig 24/7, behöver varken el eller inter-
netuppkoppling och kräver inget bygglov 
för uppställning. Lizz Wiklund
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PostNords utrullning av varannan
dagsutdelning fortsätter. Men 
inga pakettjänster berörs under 
2021. År 2022 förändras villkoret 
för Varubrev Ekonomi, medan alla 
andra pakettjänster kommer att 
ha leverans varje dag.

– Ja, det är viktigt att vi kan 
möta den efterfrågan som finns 
på daglig rikstäckning bland våra 
kunder samt hos mottagarna som 
väntar på sina varor. Det är en klar 
konkurrensfördel jämfört med det 
våra konkurrenter kan erbjuda, 
säger AnnaKarin  Karlsson, pro 
duktchef för Varubrev på PostNord.

Fortsatt utdelning varje var
dag, över hela Sverige, gäller för 
Varubrev 1:aklass, MyPack Home 

och MyPack Collect, MyPack 
Home Small och PostNord Parcel.

Den förändring som sker gäller 
Varubrev Ekonomi, som från och 
med nästa år kommer att delas ut 
varannan dag i de brevbärarrutter 
som ingår i projektet.

– Varubrev Ekonomi är en 
uppskattad tjänst för ehandlare 
som vill erbjuda sina kunder en 
enkel leverans hem till postlådan, 
samtidigt som de kan hålla nere 
kostnaderna.

I dag delas Varubrev Ekonomi 
ut till mottagare tre dagar efter 
inlämningsdagen. Med det här 
nya villkoret kommer de att delas 
ut inom fyra dagar.

Command Center 
vann Sveriges  
ledande logistikpris
PostNord Logistics Award delas ut till det 
företag i Sverige som skapat den mest 
effektiva, innovativa och kreativa logistik 
lösningen – och i år var det Command 
Center som tog hem priset. 

Command Center inrättades våren 
2020 av Karolinska Sjukhuset, Region 
Stockholm och Scania för att säkerställa 
försörjningen av sjukvårdsmateriel när 
covid19 spreds i världen. 

Vill du se PostNord Logistics Award i efter
hand kan du göra det på postnord.se.

Monark har byggt PostNord Sveriges 
kommande cargobike och den första 
har nu börjat användas i Malmö.

fter en gedigen upp
handling tecknade 
PostNord avtal med tre 

leverantörer: svenska Monark, 
danska Bbike och tyska Pendix.

Denna sorts cargobike har 
ett lastskåp placerat bakom 
brevbäraren som är låsbart 
och får lasta omkring 150 kg. 
Cyklarna kommer även att 
utrustas med gpsuppkoppling 
för att kunna kopplas upp till 
PostNords fordonsportal för 
realtidstracking. Det innebär 
att de kommer att användas på 
sistamilenleveranser, men för
delarna är förstås ännu fler. Till 
exempel blir paketdistributionen 
i fossilfria zoner ännu smidigare 
– och cyklarna är förstås också 
ett led i PostNords omställning 
till helt fossilfria leveranser inför 
2030.

De första cyklarna beräknas 
börja användas under kvartal 
2 och 3 2021 och ytterligare ett 
hundratal kommer sedan att 
beställas varje år.

EPostNords nyaste fordon  
– eldriven cargobike

Utvecklingen rullar framåt även på cykelfronten. PostNord 
Sverige har tillsammans med sina danska kolleger upp

handlat en ny typ av elcykel, en så kallad cargobike.

Leveranserna som  
fortsatt sker varje dag

Juryns  
motivering:

”Genom att kombinera  
världsledande kompetenser inom  

sjukvård respektive logistik, transport  
och inköp etablerades på mycket kort tid 
en effektiv logistikverksamhet som under 
pandemin säkrade varuförsörjningen av 
sjukvårdsmateriel till region Stockholm. 

Samarbetet präglades av professionalism, 
resultatinriktning, prestigelöshet och 

hade samhällsnyttan i fokus.”



POSTNORD Q&A

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

och hjälpa dig och dina kunder att lösa problemen.

PostNord svarar

Då och då uppmärksammas det i tidningar eller 
på sociala medier när mottagare blivit besvik
na över försändelser som inte levererats som 
förväntat. Det kan finnas olika skäl till att det 
händer, beroende till exempel på vilken sorts 
försändelse det handlar om. Maria Ibsén, 
pressansvarig på PostNord Sverige, reder  
ut två orsaker.

Paket som inte levereras hem till post
lådan utan i stället skickas till ombud, 
vad kan ha hänt då? 
– Ofta handlar det om varubrev som är för stora 
för att gå ner i inkast eller brevlådor. Då skickas 
det istället till ett ombud, där mottagaren kan 
hämta upp det. Det kan förstås verka konstigt för 
en mottagare som kanske fått en större försän
delse lämnad vid dörren vid ett annat tillfälle.  
Det är avsändaren som väljer det som ett alter
nativ, och det kan finnas skäl till att inte vilja göra 
det. I de fallen har PostNord inte rätt att lämna 
försändelsen vid dörren, eftersom vi lovat av
sändaren att inte göra det.  

Det pratas ibland om bomkörningar,  
vad är det och vad gör ni åt dem? 
– En bomkörning uppstår när ett paket och dess 
mottagare inte möts. Det kan ha olika orsaker, till 
exempel att chauffören inte kommer in genom en 
låst port eller att mottagaren missar en påring
ning. Självklart kan en chaufför också göra ett 
misstag som leder till att leveransen inte kommer 
som den ska. Vi följer löpande upp alla leveranser 
som inte går som de ska. På många arbetsplatser 
går chaufförer och deras chefer dagligen igenom 
det som gått fel och hur vi undviker att det hän
der igen. Det är ett långsiktigt och pågående 
arbete som ger resultat. Som exempel har man på 
terminalen i Segeltorp söder om Stockholm mins
kat antalet kundsynpunkter med hälften sedan 
man fick verktyg för att följa upp varje leverans. 

När paket inte kommer 
fram som förväntat
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Portalen  
till bättre  
affärer
Kostnadsfri guidning och bra tips
”På vår informationsflik ’Om Businessportalen’ har vi samlat 
det mesta och bästa om portalen. Här landar nyheter, detalje-
rade beskrivningar, instruktioner och annan nyttig information. 
I samband med att vi nu gör det möjligt att följa upp hela din 
affär med oss i portalen, finns även möjlighet att boka in en 
kostnadsfri genomgång av verktygen med en handläggare. 
Vi kontaktar dig en dag och tid som passar dig, visar dig hur 
verktyget fungerar samt förklarar hur du på bästa sätt kan 
använda de olika verktygen. 

Sebastian Urman,  
Kundservice Online

Minska returerna med Track & Trace
”I många fall skickas försändelser i retur till före-
tag då de ännu inte hämtats upp hos ombud. En 
uppskattad funktion för kunder är Track & Trace 
i portalen. Där kan företag se vilka försändelser 
som riskerar retur och direkt avisera valda mot-
tagare. Genom sms eller e-post får mottagaren 
information om att deras försändelse riskerar 
retur om den inte hämtas upp. Företagen kan på 
så sätt minska onödiga returer och kostnader.”

Moa Nilsson, 
Kundservice Online

Inte ens 100 mil  
fel stoppar  
transportbokningen
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POSTNORD Q&A

På transportbokningen möts du av ett glatt 
gäng som hjälper till att boka hämtning och 
leverans av gods samt kontrollera och följa 
befintliga bokningar.

Vi hjälper också till med att framföra 
viktig information från kund till chaufför för att 
kunna hämta eller lämna gods på ett bra sätt. 

Vid vissa tillfällen kan det vara detektiv-
arbete, som när en kund hade bokat en  
stor hämtning och siffrorna i postnumret 
blandats ihop. Döm av kundens förvåning  
när chauffören ringer och befinner sig nästan  
100 mil därifrån. När kunden hörde av sig  
till oss kunde vi hjälpa till och se 
till att godset blev hämtat, 
och självklart av en chauf-
för som fanns betydligt 
närmare.

 
Annica Holgersson, 
PostNord Kundservice  
Team Transportbokning



Diligenstrafiken var  
snigelpost på riktigt

 
et hade diskuterats ett tag att 
Postverket borde anordna något 
slags diligenstrafik för att frakta 

brev, paket och passagerare genom Sverige – 
och 1831 hände det. Den första diligenslinjen 
inrättades, mellan Skåne och Stockholm.

Ekonomiskt sett blev det ett fiasko. 
Konkurrensen med privata aktörer – speci-
ellt på sträckan Stockholm–Jönköping – var 
stenhård och redan fyra år efter premiärturen 
fick ett enskilt företag ta över transporterna 
från Postverket.

På 1850-talet var det återigen verkets tur 
att hantera diligenstrafiken och den här 
gången rullade det på bättre. En av anled-
ningarna kanske var de två svarta burkarna 
under vagnen. Innehållet? Sniglar.

För att vagnshjulen skulle vara välsmorda 
trycktes helt sonika sniglar in i de rörliga 
delarna. Den mosiga massan kallades ”fattig-
manstalg” och var vanlig i många verksamhe-
ter där maskiner användes.

Postverkets diligensservice peakade under 
1870-talet – då även med turer via Göteborg 
– men avtog därefter i betydelse när järnvä-
gen byggdes ut i Sverige. En utveckling som 
sniglarna antagligen var tacksamma för.

För att kunna frakta både personer och 
paket upprättades på 1800-talet häst- och 
vagnlinjer i Sverige. Och för att det skulle rulla 
på extra smidigt användes… sniglar.

HISTORISK POST:

Text: Petter Jennervall  Foto: Shutterstock, Postmuseum

D

Det kostade 1 riksdaler per mil att åka 
med i diligensen under 1860-talet. För 
halva priset fick du sitta där bak, ovanpå 
kofferten. Kusken tjänade omkring 150 
riksdaler per år och hans utrustning bestod  
av sabel, revolver, postiljonsbrevlåda, 
bröstväska och posthorn.


