
Nina är Sveriges  
bästa postombud

Framgångsreceptet som gjorde Stop 22 i Kiruna till vinnare:  
”Snabba, väl förberedda och gillar att träffa folk”
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HÖGSÄSONG 2021
Paketrekord på gång  
– men smidigt system  

förhindrar kaos

DÄRFÖR MÅSTE VI   
JOBBA HÅLLBART

Så påverkar din hälsa  
mänsklighetens framtid
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BILDEN

Allt flyter.
I B L A N D  K Ä N N S  D E T  V E R K L I G E N  S O M  O M  A L LT  B E F I N N E R  S I G  I  O AV B R U T E N  

F Ö R Ä N D R I N G .  E L L E R  ” P A N TA  R E I ”  S O M  H E R A K L E I T O S  ( O C H  P L AT O N )  U T T R Y C K T E 

D E T.  A L LT  F LY T E R .  M E N ,  A L L A  S T R Ö M M A R  Ä R  I N T E  S T R I D A  –  O C H  I  A L L  F Ö R Ä N D R I N G 

F I N N S  O C K S Å  M Ö N S T E R .  S O M  AT T  P Å S K E N  K O M M E R  P Å  VÅ R E N  O C H  H A N D E L N  

P E A K A R  M O T  S L U T E T  AV  Å R E T.  S Å ,  K O M  I H Å G  AT T  A N D A S ,  P L A N E R A  O C H  T E S TA .  

D U  L Ä R  M Ä R K A  AT T  D E T  F U N G E R A R ,  AT T  A L LT  F LY T E R … P Å .
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3 SNABBA  
MED MATHIAS

En populär 20-åring
Postombuden har hun-
nit fylla tjugo år. I dag 
finns över 2 000 ombud 
runt om i landet. Totalt 
hanterar de 85 miljoner 
paket per år.
 
Pajala har Sveriges 
längsta runda
Där åker en av våra 
brevbärare ut på 
Sveriges längsta utdel-
ningsrunda. Rutten kan 
ta upp till 6 timmar, är 
ungefär 35 mil lång och 
når 150 invånare.
 
Paketboxar på  
landsbygden
Landsbygd och mindre 
orter kommer att vara 
fokus vid fortsatta 
utplaceringar av paket-
boxar i Sverige. Snart 
får bland annat Södra 
Möckleby, Möklinta, 
Munktorp och Tjällmo 
paketboxar.

” Helt fossilfria år  
2030 – det gäller  
att våga satsa framåt”

MATHIAS KRÜMMEL  

VD, POSTNORD

SVERIGE

V
i startar hösten med ett nytt fräscht 
nummer av PostNords kundtidning Puls. 
Det här numret har tema social hållbarhet. 
Handlade det inte om hållbarhet i förra 

numret också, undrar någon kanske? Det gjorde det, 
och det kommer det att göra igen, för vi på PostNord 
brinner för hållbarhet på alla ledder. Ett första steg 
mot hållbarhet, vare sig det gäller miljö, arbetsmiljö, 
ekonomi eller något annat är att skapa medvetenhet 
och engagemang. Men med bara prat kommer man 
inte långt, det gäller att göra saker också. 
 
Jag tror att vi alla kan känna oss lite överväldigade 
ibland – hållbarhet är så stort och vad kan jag göra som 
spelar roll? Kom ihåg att varje steg räknas! Själv är jag 
ruskigt stolt över att PostNord bestämt sig för att köpa 
in fem eldrivna lastbilar. Det låter kanske inte mycket, 
men det är ett stort steg i rätt riktning. 28 procent av 
vår fordonsflotta går redan på el, och många av de 
tyngre bilarna kör på biodrivmedel. Vårt mål är att 
vara helt fossilfria år 2030.
 
Det är ett ambitiöst mål, och vi kommer 
inte att klara det själva. För att vi, och andra 
transportörer, ska kunna köra även tyngre 
bilar på el och biodrivmedel krävs en utbyggd 
infrastruktur för just el och biodrivmedel. 
Fortfarande är vi beroende av fossila bränslen 
på alldeles för många sträckor, även om det 
finns fordon som kan drivas på andra sätt. Om-
ställningen går snabbt nu, och det gäller för 
beslutsfattare inom både politik och industri 
att våga satsa framåt.

PostNords paket-
detektiver ser till att 

adresslösa paket 
ändå kommer fram.

MISSA  
INTE SIDAN

41.
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20. 
TÄVLING & KORSORD
Lös korsordet och övriga pyssel  
så har du chansen att  
vinna fina priser!

INNEHÅLL
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SOCIAL HÅLLBARHET
För att säkra människans  
framtid behöver vi må bra  
på vår arbetsplats.

22.
9. 
BORGEBY KRYDDGÅRD
Ökat matintresse har gett fler kunder 
– men mindre administration!

36. 
POSTNORD  
ÄR LÄNKEN
Hitta tjänsterna som passar dig och ditt 
företag – och ta del av PostNords nyheter 
och samarbeten.

43. 
POSTNORD SVARAR
Hur ska en underleverantör sköta sig? Och 
för vem passar Kundservice Premium?

32.
SVERIGES BÄSTA 

POSTOMBUD
Nina och Mikael driver Stop 22 

– och älskas av kunderna.

18.

SPEL & SÅNT
”Beställer du innan timern räknat 
ner så skickar vi i dag.”

12.  
STADIUM
Hemmamyskvällar och svemester har 
gagnat kedjan som driver på framåt 
mot hållbara transporter.

10. 
PULS INSIKT
Handeln inför Black Friday och jul kan slå 
rekord, men ändå klaras av smidigt.



TREND

Som annonsör bör man 
fundera över hur beroende 

man är av tredjepartsdata i nuläget, 
samt investera i förstapartsdata på 
olika plattformar.

arje gång någon söker efter ett 
nytt klädesplagg, en ny teknikpryl 
eller annat på nätet, lagras den 
informationen på datorn och på 

webbläsaren man använt. I dagsläget skickas 
denna information till tredje part, så som 
Facebook eller andra sidor med användaren 
som intresse. Informationen används för att 
kunna rikta annonser av saker som personen 
intresseras av, i periferin av dennes sociala 
flöde.

2023 beräknar Google Chrome ta bort 
denna tredjepartsdata. Det går i linje med vad 
andra webbläsare, som Safari och Firefox, 
gjort för några år sedan. För den enskilde 
användaren betyder detta större kontroll över 
vilka som får ta del av den data man efterläm-
nar, men frågan är hur digital marknadsföring 
kommer påverkas?

Så här tipsar Carolina Zetterman, data-
rådgivare på Precis digital, reklamköparna:

– Som annonsör bör man fundera över 
hur beroende man är av tredjepartsdata i 
nuläget, samt investera i förstapartsdata på 
olika plattformar. Framtidens stora vinnare 
är företagen som nyttjar analys och sin för-
stapartsdata på rätt sätt för marknadsföring, 
samt lyckas skapa värde för användarna så 
att de aktivt väljer att dela sin data.

Social  
shopping kan  

vara lösningen
Sociala plattformar, som Instagram och 
Facebook, gör det lättare att handla direkt 
via sociala medier. Steget från en bild med 
en snygg tröja på en kändis till använda-
rens garderob har aldrig varit kortare. Och 
medieföretagen satsar stort. Facebooks vd 
Mark Zuckerberg lyfte i den senaste kvar-
talsrapporten fram e-handel som något att 
lägga extra fokus på i framtiden. Tanken 
med social shopping är att kunna inkludera 
vänner och följare i användarens inköp. 
Som köpare kan man se vad vänner har 
gillat, men också hur resten av världen har 
gillat. På detta sätt är det lätt att inspireras 
och följa trender. I och med att annonsörer 
inom en snar framtid inte kommer kunna 
förlita sig på tredjepartsdata, är social 
shopping via olika sociala plattformar helt 
klart ett alternativ att räkna med.

Nya tider för digital  
reklam – så här lyckas du

V

Carolina  
Zetterman

Text: Felix Ek

Den stora skillnaden blir att annonsering 
inte kommer vara lika exakt som tidigare. 
Medie-experten Peter Mackhé har två alter-
nativa lösningar:

1. Gå till bred annonsering och fokusera 
mer på räckvidd än på att exportera samma 
produkt om och om igen för samma använ-
dare.

2. Vänd dig direkt till de större sökmoto-
rerna som Google och Facebook, som samlar 
enorma mängder egna förstapartscookies.

Samtidigt jobbar Google med verktyg som 
kan ersätta de funktioner tredjepartsdata 
besitter. En idé är att annonseringen ska 
riktas till en större grupp av 
människor med liknande 
intressen och sökbeteende, 
i stället för till den enskilda 
användaren.

Peter Mackhé
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TREND

Nya robotskåp  
populära hos kunderna

tt nytt sorts ombud. Så kallas de nya 
robotskåpen som PostNord Sverige tes-
tar tillsammans med Ica. Och kunderna 

verkar gilla lättillgängligheten och smidigheten.
Det är i ett pilotprojekt i fem butiker som 

dessa robotskåp testas för paketutlämning. 
Butikerna ligger i Skurup, Halmstad, Göteborg, 
Stockholm och Ludvika – och där kan kunderna 
nu identifiera sig via PostNord App, scanna en 
QR-kod vid utlämningsluckan och sedan låta 
roboten fixa resten. Processen är enkel, effektiv 
och kontaktlös.

– Det här är en del av framtiden som både ef-
fektiviserar paketutlämningen och bjuder på en 
bättre utlämningsupplevelse. Det handlar om att 
göra det enkelt för mottagarna att få sina paket, 
säger Jonas Flodin, projektledare inom Digital. 

Feedback som PostNord tagit emot visar att 
kunderna gillar att skåpen ger dem större val-
möjlighet att hämta sina paket när de vill – och 
att de slipper stå i kö. För den som behöver hjälp 
finns fortfarande ett manuellt ombud på plats 
som kan hjälpa till.

Skåpen är en del av det befintliga postom-
budet och syftet är att effektivisera lager och 
utlämning.   

– Precis som med paketboxar är den här lös-
ningen ett komplement till hur vi levererar paket 
via ombud och hemleveranser. Detta är ännu ett 
exempel på hur PostNord App blir fjärrkontrol-
len för att enkelt hantera och hämta ditt paket, 
berättar Mats Duvner, produktägare PostNord 
App, Digital.

Pilotprojektet beräknas pågå i minst sex må-
nader men redan nu görs det planer på att utöka 
till fler butiker.

E

åra arbetsplatser har varit på väg 
att förändras, men pandemin har 
påskyndat paradigmskiftet.

– Hela kontorsarbetet kommer 
att förändras. Det vi redan vet är att vi 
kommer jobba mer hemifrån och många 
organisationer har redan bestämt sig för 
att införa hybridkontor, säger arkitekt 
Christina Bodin Danielsson, kontors-
forskare på KTH och expertrådgivare 
kring kontorsfrågor och arbetsliv.

Men det finns utmaningar.
– Vi trivs hemma så arbetsgivarens 

kontor måste kunna erbjuda något som 
är lika bra eller bättre. En fin utsikt, en 
mysig miljö – vi måste få incitament att ta 
oss till kontoret, säger hon och fortsätter:

– De så kallade ”trälhaven”, där medar-
betare sitter tätt i stora kontorslandskap har 
kommit till vägs ände, inte minst med tanke 
på smittspridningen.

Även PostNord har följt myndigheternas 
råd med få personer på kontoren, samtidigt 
som paketvolymerna gått upp och PostNords 
produktion har fungerat som vanligt.

– Våra medarbetare har gjort ett 
fantastiskt arbete det senaste året, 
säger Martina Smedman, HR-direktör 
på PostNord Sverige.

Hur ser ni på återgången  
till kontor?

– Vi tror på en flexibel arbetsplats, 
men att det kommer finnas riktlinjer. Vid  
affärsplaneringar, grupparbeten eller ny-
rekryteringar kan man behöva vara på plats, 
men vi kommer att undvika regler kring att 
vara på kontoret särskilda dagar.

Hur ser ni på utformningen av den  
framtida arbetsplatsen?

– Nu ser vi över hur vi kan göra om konto-
ren. De kommer inte vara uppbyggda som ti-
digare, utan fungera mer som mötesplatser, 
säger Martina Smedman som ser fördelar 
med framtidens alltmer hållbara arbetssätt.

– Vi kan rekrytera människor från 
hela landet även till administrativa roller, 
vilket skapar stora möjligheter för oss som 
arbetsgivare. Det ställer krav på individen 
men min erfarenhet är att människor vill 
jobba. Största utmaningen är faktiskt att folk 
jobbar för mycket.

Framtidens arbetsplats  
är här – och där

V

Christina Bodin 
Danielsson

Martina  
Smedman

Text: Sofia Lundgren & Sophie Ekman P
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Lager på lager på lager  
– här är branschen  
på frammarsch
Drönare för inventering, alltmer avancerade robot
system och mängder av nya logistikfastigheter. 
Lagerbranschen är en av de hetaste just nu.

O
avsett om företagen står för sina egna 
lager eller om de tar hjälp – utveckling-
en i den delen av branschen sker 
snabbt.

Ikea har till exempel börjat använda drönare 
för inventering av sina lager i Schweiz och Italien, 
något som är till gagn för konsumenter, medarbeta-

re och företaget. Snabba och fler kontroller ger full 
koll på varutillgången och tydliga bilder på skadade 
förpackningar – och staplar gör arbetsmiljön säkra-
re för lagerpersonalen. Dessutom minskar behovet 
av gaffeltruckar vilket både innebär lägre kostnader 
och färre risker.

I Kroatien testar Ikea ett nytt system, med lådor 
och robotar, som utnyttjar lagerutrymmet bättre. 
Dessutom effektiviserar robotsystemet hantering-
en av mindre varor – de skickas nu automatiskt 
vidare när en beställning har gjorts. I slutändan 
ger det kortare väntetider för konsumenterna och 
färre missar i leveranserna. Och lagermedarbetarna 
behöver inte gå lika långt varje dag.

Automation av lagerprocesser är en trendfråga 
även för tredjepartslogistik.

– Det är viktigt för att klara höga kapacitetskrav, 
särskilt plockintensiva uppdrag, säger Magdalena 
Robsarve, verksamhetsutvecklingschef på PostNord 
TPL.

Hon lyfter även fram att alla aktörer etablerar 
nya lager.

– Det drivs mycket av e-handeln som flyttar 
arbetet med varuförsäljning bakåt i ledet till logis-
tikenheterna i stället för till butikerna. Samtidigt 
ökar kraven på förädlade och slutkundsanpassade 
tjänster till butiker.

Fler lager innebär behov av arbetskraft.
– Och automationen i lagret skapar fler tjänster 

för kvalificerad teknikpersonal. Dessutom kommer 
vissa arbeten bli enklare än i dag, med tydligare 
instruktioner, ergonomin förbättras och arbetsvari-
ationen ökar, säger Magdalena Robsarve.

TREND

Text: Petter Jennervall

... av konsumenterna fick sin senaste  
e-handelsleverans till en paketbox. 

Källa: E-barometern, Q2 2021

8%
Paketboxarnas popularitet 
ökar kraftigt, tillsammans 

med alternativet att få varan läm-
nad utanför sin dörr. Det är delvis 
effekter av pandemin, men sanno-
likt också av att det är två lösningar 
som ger konsumenten frihet.
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KUND BORGEBY KRYDDGÅRD

Utmaning:
Svårt att hinna med 

alla beställningar 

Lösning:
Orderkoppling med 

Skicka Direkt Business

Effekt:
Mer tid att  

packa ordrar  
och utöka  

sortimentet
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B
orgeby Kryddgård är ett tvättäkta familje-
företag som startades av Anna Clarholms 
föräldrar 1986. Då rymdes rörelsen i ett 
rum i familjens villa och handlade mest om 

att importera, packa om och sedan sälja kryddor 
sommartid på Skånes många marknader. Anna 
Clarholm och hennes syster började hjälpa till efter 
skolan, för att sedan ägna sig åt kryddorna på heltid.

– Vi har haft webbshop ända sedan 1996, men då 
var det mest ett komplement till försäljningen på 
marknaderna. När jag och min syster blev äldre och 
skaffade familj bestämde vi oss för att helt fokusera 
på webbshopen. 2005 byggde vi nya lokaler i Borgeby 
utanför Bjärred och på sommaren besöker många kun-
der vår lilla kryddbutik, de har handlat av oss på nätet 
under vintern och vill nu botanisera i ”verkligheten” 
berättar Anna Clarholm.

I dag sysselsätter Borgeby Kryddgård tolv personer, 
det finns över 400 kryddor i sortimentet och under en 
normal vecka går drygt 350 försändelser iväg. Sedan 
ett par månader används PostNords tjänst Orderkopp-
ling mot fraktverktyget Skicka Direkt Business. Tidiga-
re gjordes varenda fraktsedel manuellt; en person satt 
alltså och skrev in alla uppgifter för varje paket som 
skulle skickas.

– Det var rätt många timmar som gick till det, men 
nu sker det automatiskt. Det är bara att klicka och göra 
utskrifterna av adresserna. Det blir heller inte fel lika 
ofta, eftersom kundernas uppgifter redan finns regist-
rerade hos Klarna, säger Anna och fortsätter:

– Tiden vi sparar på att använda orderkoppling 
kan vi lägga på att packa beställningar och utveckla 
vårt sortiment. Många kunder vill till exempel köpa 
kryddor i större förpackningar än de vi har; de vill 
ha storpack på dryga kilot. Vi säljer mer än vi hinner 
producera i dag, och håller på att anställa fler. 

I och med pandemin har många av oss lite 
extra tid och lust att lägga på matlagningen. 
Omsorgen kring vilka råvaror vi väljer och 
nyfikenheten på nya smaker har gjort att 
Borgeby Kryddgård har mer att göra än 
någonsin – då vill man inte lägga mer tid 
än nödvändigt på administration.

”Tiden vi sparar på 
att använda order-
koppling kan vi lägga 
på att packa beställ-
ningar och utveckla 
vårt sortiment.”
A N N A  C L A R H O L M ,  D E L Ä G A R E  
B O R G E B Y  K R Y D D G Å R D

Smidigare  
orderhantering  
gav lönsamheten  
extra krydda

Text: Sofia Lundgren
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D
et var många svarta rubriker i tidning-
arna den där pakethösten för fyra år 
sedan. ”Tusentals paket har försvun-
nit”, ”Panik hos PostNord”, ”Julklap-

parna i fara” är bara några exempel.
– Den stora ökningen av paket efter Black  

Friday 2017 fanns inte i prognoserna och ledde 
till en jätteutmaning. Det gick vägen tack vare 
medarbetarna, men rubrikerna om ”kaos” 
spädde på bilden av ett PostNord i problem, säger 
företagets pressansvariga Maria Ibsén.

Året innan hade paketrekordet genom alla 
tider varit 533 000 på ett dygn, och då kom det 
veckan före jul. 2017 skrevs det nya rekordet till 
584 000, också vid jul. Men under Black Friday- 
helgen blev paketsiffran hela 719 000.

PostNord ställde snabbt om till de nya nivåer-
na och 2018 såg det annorlunda ut i tidningarna, 
trots fortsatt höga paketnivåer: ”Paketrusch hos 
ombuden”, ”Tusentals julkort för postens nissar” 
och ”Alla får sina paket till jul”.

Och så har det fortsatt. Allt högre paketnivåer 
och kontinuerlig leverans på hög nivå från med-
arbetarna på PostNord.

Högsäsongen 
blir bara hetare  
och hetare
När intresset för Black Friday ökade  
explosionsartat 2017 var ”paketkaoset” 
ett faktum. Men nuförtiden hanteras  
betydligt fler leveranser, med mycket 
lyckat resultat.

– Höga volymer hela året har smort  
systemet, säger Maria Ibsén, press
ansvarig på PostNord Sverige.

Text: Petter Jennervall

PULS INSIKT EHANDEL

När pandemin slog till 2020 och svenskar-
na började e-handla dramatiskt mycket mer 
fanns en förberedelse i systemet.

– Det var ett exceptionellt år. Fler än 
någonsin e-handlade regelbundet och nya ål-
dersgrupper upptäckte bekvämligheten med 
att få paketen hem. E-handelns andel av den 
totala julhandeln ökade till 57 procent, något 
som enligt trenden borde tagit ett par, tre år 
att uppnå. Höga volymer hela året har smort 
systemet, säger Maria Ibsén.

Och tidningsrubrikerna 2020 var ytterliga-
re ett bevis på de nya tiderna: ”Julrekord vän-
tas för e-handeln”, ”Paketvolymerna skjuter 
i höjden”, ”Vi klarar paketen till julhandeln” 
och den kanske något oväntade men roliga 
”Comeback för julkort”. 

Maria Ibsén
Ålder: 53 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Pressansvarig på PostNord Sverige.
Brinner extra för: ”Problemlösning. När en 
fråga landar hos oss på pressavdelningen är 
det ofta nåt som inte fungerat som det ska – 
och att reda ut och rätta till det som går är 
en rolig utmaning.”
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PULS INSIKT E-HANDEL

SVERIGES FRÄMSTA 
E-HANDELSRAPPORT  
BLIR ÄNNU BÄTTRE
PostNords E-barometern är 
redan den ledande rapporten om 
svensk e-handel och nu blir den 
ännu mer lättillgänglig. Digital 
och synnerligen interaktiv.

– Du kan djupdyka i data, såväl 
färsk som historisk, dela insikter 
med andra och laborera med 
olika parametrar för att se hur 
e-handeln kan se ut i framtiden, 
säger Carl-Fredrik Teder, detalj-
handelsanalytiker på PostNord 
och ansvarig för E-barometern.

Rapporten, som publiceras 
fyra gånger per år, kommer även 
fortsättningsvis innehålla inter-
vjuer med och porträtt av såväl 
företag som konsumenter – och 
allt material finns även tillgäng-
ligt i den digitala versionen.

– Ett viktigt syfte med den nya, 
digitala E-barometern är att kunna 
ta del av det som intresserar dig 
och ditt företag allra mest. Det går 
även att titta på historiska data på 
ett enkelt sätt. Ett prognosverktyg 
gör det möjligt för användaren 
att se hur olika faktorer påverkar 
e-handelns tillväxt och andel 
av den totala handeln i framti-
den, säger Carl-Fredrik Teder.

1. Kläder/skor
2. Böcker/media
3. Leksaker/barnprodukter
4. Hemelektronik
5. Skönhet/hälsa

2017 2020

20,5
miljoner

18,8
miljoner

Antal julkort 
som skickades
(kan jämföras 
med 14,5 mil-
joner år 2019)

Vanligaste  
julklapparna
(både 2017 och 2020)

18
miljarder kronor

19,4
miljarder kronor

Så mycket  
köpte 
svenskarna 
julklappar  
för (totalt)

6,2
miljarder kronor

11
miljarder kronor

Så mycket  
köpte 
svenskarna 
julklappar  
för via nätet

PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern Q1
2 0 2 1

53 % tillväxt för 
e-handeln under Q1

E-handel från  
och till utlandet

  77 procent av svenskarna e-handlade  
per månad under kvartalet

  Intervju: Per Ljungberg, vd på Svensk  
Digital Handel, om e-handelns läge

  Intervju: Royal Designs CXO  
om hållbar inredning

  48 procent har e-handlat från utlandet
  Tyskland mest populärt bland  

svenska konsumenter
  Intervju: Didriksons lanserade på  

11 nya marknader under 2020

E-handelns  
andel av  
julhandeln 35% 57%
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Paketrekord 
på ett dygn

2016 2017 2018 2019 2020

533 000 584 000
702 000 728 000

921 000
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Stadium
Stadium är Sveriges största sport- och sport-
modekedja. Med koncepten Stadium, Stadium 
Outlet och Sneakers Point har företaget cirka 
190 butiker totalt i Sverige, Finland och Norge.  
I koncernen ingår dessutom Stadium Sports 
Camp (svb) som sedan starten 1995 har  
aktiverat över 100 000 barn och ungdomar och 
skänkt över 65 miljoner kronor till föreningslivet. 
Koncernen har närmare 3 500 anställda och  
ägs av familjen Eklöf. Omsättningen år 2020  
var cirka 6,5 miljarder exklusive moms. Med  
en vision om att aktivera världen vill Stadium 
inspirera till ett aktivt liv för alla.
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KUND STADIUM
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Full fart och 
fokus framåt

Hållbara transporter  
är en hjärtefråga för 
Stadium, som vrider 
och vänder på alla 
delar av kedjan. 

Luft i paketen är  
ett viktigt problem  
att lösa, så viktigt  
att efter tillsägelse  
från självaste Ingvar  
Kamp rad packades 
vissa paket spräng
fulla. 

Mindre drastiskt men 
långt mer effektfullt 
är Stadiums senaste 
transportavtal med 
PostNord – det håll
baraste avtalet hittills.

Text: Sofia Lundgren 
Foto: Christian Ekstrand
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Tävlingsinriktade Stadium har  stenhårda hållbarhetsmål

KUND STADIUM
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Att så många av svenskarna tillbringade det 
senaste året hemma framför datorn iförda 
skjorta upptill och mysbrallor nertill har 
gagnat sportjätten Stadium och då inte 
främst i antalet sålda mysbyxor och tights. 
Under pandemin då det inte gått att resa, äta 
på restaurang eller ha fest har många i stället 
satsat på att försöka göra fritiden roligare och 
mer aktiv. Hemmasemestrandet har också 
lett till att vi köpt sport och sportmode som 
möjliggjort ett aktivt liv ute, även SUP:ar har 
gått bra för att ta sig ut på sjöar och hav.

 – Pandemin innebar en kraftig förskjut-
ning i våra kanaler. Online ökade försäljning-
en väldigt snabbt, till dit vi trodde vi skulle 
befinna oss först om ett par år. Nu tog det 
veckor/månader. När det gäller butiksförsälj-
ningen såg vi en kraftig nedgång först – det 
har tagit lite tid men vi har återhämtat oss, 
säger Daniel Johansson, Logistics Director 
Stadium.

Det finns förstås många orsaker till  
Stadiums framgångar, både online och i 
butikerna; Daniel Johansson nämner bland 
annat aktiva ägare med entreprenörsanda 
och bra värderingar och personal med både 
energi och passion. Och förstås rätt sortiment 
– Daniel Johansson tror att mixen mellan 
Stadiums egna varumärken och märken som 
Nike och Adidas är en viktig succéfaktor:

– Vill man köpa produkter från SOC,  
Everest eller Warp finns ju de bara hos oss, 
och står för hälften av sortimentet. Det är  
absolut en del av vår succé, där är vi unika 
och kan erbjuda det bästa priset. Är det ett 
par Nike Pegasus man är ute efter, så har ju  
vi det också. 

KUND STADIUM

Tuva Adolphson är en 
av Stadiums många 

anställda som sålt 
mysbyxor och SUP:ar 
till svenskarna under 

pandemin.

2022
är året då alla transporter 
från Stadiums centrallager  

till de olika terminalerna  
ska köras på fossilfritt  
bränsle i någon form.
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”För att nå våra mål  
kan vi inte hålla på  
och sand pappra, vi  
måste in med yxan.”

D A N I E L  J O H A N S S O N ,  
L O G I S T I C S  D I R E C T O R  

S TA D I U M

KUND STADIUM

Förutom den ökande onlineförsäljningen 
har fler butiker öppnats, bland annat på 
prestigeadressen Gallerian i Stockholm, och 
företaget växer även i Finland och Norge. Att 
expandera och göra det hållbart är ibland en 
svår ekvation att få ihop men Stadiums ägare 
har satt upp tuffa hållbarhetsmål. När det gäl-
ler produktionen av varor ska klimatpåverkan 
halveras på de egna märkena som SOC och 
Everest, och det ska ske redan 2025. Samma 
mål gäller för hela sortimentet år 2030, vilket 
kräver att jättar som Nike och Adidas är med.

– Det är häftiga mål, och definitivt en 
utmaning. Och för att nå våra mål kan vi inte 
hålla på och sandpappra, vi måste in med 
yxan. Ett viktigt led i det är förstås transpor-
terna, där vi nyss skrev på ett nytt tvåårsavtal 
med PostNord som jag ser som vårt hållbaras-
te avtal hittills, säger Daniel Johansson och 
fortsätter:

– Alla våra linehauls, alltså transporter 
från vårt centrallager till de olika terminaler-
na, ska köras på fossilfritt bränsle från 2022. 
Det gäller alltså tio lastbilar som kör från 
Norrköping till Örebro, Jönköping, Stock-
holm och Åbo, fem dagar i veckan. PostNord 
har målet att alla transporter ska vara fossil-
fria till 2030, vilket är helt i symbios med våra 
ambitioner. 

Hera Lagnevik och Johan 
Granberg.

Utmaning:
Rätt vara på rätt  

plats i rätt tid 

Lösning:
PostNords tjänst  

Retail delivery

Effekt:
Fler aktiva  

kunder och ökad  
försäljning
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Arbetet med hållbara leveranser stannar 
inte med fossilfria transporter. Tillsammans 
med PostNord tittar Stadium på hur det går 
att förbättra fyllnadsgraden i lastbilarna med 
hjälp av tekniska hjälpmedel. Att minska 
luften i paketen är en annan viktig fråga 
som Stadium vrider och vänder på. Daniel 
Johansson berättar om när Ikeas grundare 
Ingvar Kamprad besökte centrallagret, efter-
som Ikano Group ägde en dryg fjärdedel av 
Stadium mellan 2005 och 2018:

– Vi visade runt Ingvar på lagret, och när vi 
kom till maskinen som sätter lock på lådorna 
pratade jag om något annat för att distrahera. 
Jag ville inte att han skulle se hur mycket luft 
som fanns i lådorna som då passerade. Vi gick 
vidare och kom ner till utlastningen. Ingvar 
stannade, slog armen genom handtaget på en 
av lådorna och sa ”Daniel, det är ett fint lager 
men du har alldeles för mycket luft i lådorna”. 
Jag förbannade mig själv, och efter det gick 
jag lite för långt. Jag fick upp fyllnadsgraden 
till den grad att en del lådor spräcktes. Efter 
det lugnade jag mig lite, men vi fortsätter 
experimentera med hur vi packar.

Det är inte helt lätt att packa när varorna som 
säljs är i vitt skilda storlekar och fasoner: att 
packa en SUP (stand up paddleboard), en cykel 
eller en kettlebell ställer ju lite andra krav än 
huvtröjor eller löparskor. De olika storlekarna 
gör det också svårt att blanda varor i lådorna. 
Ibland känns det som att spela Tetris, säger 
Daniel Johansson och berättar att största 
utmaningen hittills var kajaker:

– De var i glasfiber och skulle komma 
packade som stora korvar.  Trots att de kom 
i de största lådorna som leverantören hittat 
stack ändarna ut.  De gick ju förstås sönder 
och vi fick massa jobb med att packa om. Nu 
har vi lärt oss hur vi ska hantera ömtåliga 
saker, dessutom säljer vi även uppblåsbara 
kajaker och SUPar nu. 

I Norrköping finns Stadiums hjärta, dels 
huvudkontoret, dels de 80 000 kvadratmeter 
lager som är en förutsättning för att kunna 
expandera. Lagren driftas av PostNord som 
också sköter all transport till butikerna. För att 
kunna sälja de varor kunderna vill ha just den 
dagen får butikerna varor levererade fem da-
gar i veckan året om. Lastbilarna kommer vid 
ett bestämt klockslag så personalen ska hinna 
packa upp till öppningsdags, både det som ska 
säljas på plats och det som kunderna beställt 
online och valt att hämta i butik.

Stadium är mycket mer känsligt för väder 
än för konjunktur och en snabb svängning 
kan skapa efterfrågan på pulkor och badklä-
der. Samtidigt är det svårt att förutse när den 
första snön kommer, eller ändra på vädret. 

– Jag tycker vi lyckas lösa det där fint, 
tillsammans har PostNord och Stadium skapat 
ett flexibelt samarbete där vi är medvetna om 
utmaningarna och förutsättningarna. Ibland 
gäller det att bara gilla läget och lösa uppgiften 
och se till att vi klarar volymsvängningarna. 
Oavsett var i Sverige vi vill öppna nya butiker 
eller gå in i nya länder, så har vi lyckats hitta 
en fungerande logistik tillsammans.

Logistikens och transporternas roll när 
försäljningen ökar är svår att överdriva, 
särskilt nu när onlineförsäljningen gjort att 
handeln flyttat in på lagret, och logistiken 
tagit över kundmötet. Helt plötsligt handlar 
kundnöjdhet inte om en trevlig säljare utan 
om leveransen och det är en annan part – 
chaufför, ombud eller paketbox – som står för 
den slutliga kontakten.

Jonathan 
Poikela håller 
koll i lagret.
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– Det är spännande att logistiken kommer 
närmare kunden, men samtidigt har vi ju inte 
fullständig kontroll på sista delen av kund-
upplevelsen. Där kan vi ju enbart styra vem vi 
väljer att samarbeta med, så våra partners blir 
ju väldigt viktiga för oss. Aldrig har det varit 
så tydligt att kommersiella sidan har åsikter 
om vilken transportör vi använder som nu, 
säger Daniel Johansson och fortsätter:

– Kunderna hör ju inte av sig om allt går 
bra utan vid problem, så det blir tydligt vilka 
transportörer som funkar och inte. Ett köp  
är ju inte klart förrän kunden har varan  
i handen. 

 

Perfekt saldo med 
nytt RFID-verktyg
Ett omfattande projekt Stadium 
rullat ut under pandemin är RFID, 
som nu används i alla fysiska butiker 
på nästan alla varor. Det gör att det 
går att inventera hela butiken väldigt 
snabbt. Det tekniska verktyget som 
personalen använder ger också digi
tala påminnelser om att det är dags 
att fylla på i butik från baklagret och 
talar om var i butiken varorna finns. 
Tack vare RFID har Stadium gått från 
drygt 70 procent korrekt saldo till 
nästan 100 procent.

– Det perfekta saldot gör också att 
det går att aktivera våra butiker som 
lagerhubbar för onlineförsäljningen, 
säger Daniel Johansson och fortsätter:

– Rätt vara på rätt plats vid rätt  
tid gör att försäljningen ökar eftersom 
kunderna hittar det de vill ha. Att  
varorna säljs i rätt tid och inte be
höver reas ut gör ju också att våra 
marginaler blir bättre. Men i slut
ändan så möjliggör detta att vi  
kan aktivera fler kunder.

”Ibland gäller det att 
bara gilla läget och  
lösa uppgiften.”
D A N I E L  J O H A N S S O N ,  
L O G I S T I C S  D I R E C T O R  
S TA D I U M
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KUND SPEL & SÅNT

”Kunderna tipsar 
om oss – våra paket 
kommer dagen efter”

Spel & Sånt utsågs ju inte bara till Årets 
butik utan vann också Bästa kundservice, 
Årets entusiastbutik plus Spel och Film 
– och är därmed den största vinnaren 
någonsin i tävlingens historia. Vad betyder 
utmärkelserna för er?

– De betyder många olika saker. Inför 
leverantörer är det ett kvitto på att det vi gör 
är bra och att det är värt att samarbeta med 
oss. Jag tror också det betyder mycket för 
kunderna som stöttar oss – nu får de känna 
sig lite malliga som handlar av oss. Plus att 
vi själva också behöver en morot för att orka 
hålla den höga kvalitet och det höga tempot 
vi har. 

Vad ser du för faktorer bakom era  
framgångar som e-handlare?

– Vi har mun till mun att tacka för myck-
et: har det skitit sig när man handlat hos 
någon av konkurrenterna börjar man ofta 
fråga efter andra alternativ. Då tipsar våra 
kunder gärna om oss och skriver att våra 
paket kommer fram dagen efter och är hela. 
Plus alla recensioner kunderna skriver, de 
finns ju överallt.

Vad ser du som skiljer er från  
konkurrenterna?

– Våra snabba leveranser och hur vi 
packar, att vi gör det så noggrant. Vi har 
ingen robot som packar men använder 
enormt mycket bubbelplast och packar om. 
Att vi kan skicka så snabbt som vi gör beror 
mycket på vårt lokala PostNord-kontor här i 
Norrtälje, de är otroligt hjälpsamma.

Spel & Sånt är uppstickaren som 2020 
blev utsedd till Årets butik vid Prisjakts 
tävling där konsumenterna utser vinnarna. 
Därmed bröts Apoteas sexåriga vinnarsvit. 
PostNords Mikael Mattisson pratade med 
Peter Kauffmann, en av Spel & Sånts  
grundare, om hur man får nöjda kunder 
och vad som händer framöver.

Text: Sofia Lundgren
Foto: Samuel Unéus



"Det finns ingen som har så sena 
inlämningstider som PostNord", 

säger Spel & Sånts grundare 
Peter Kauffmann.

Det är ju snabba ryck när kunderna  
väl lagt sin order!

– Ja, vi har en timer på hemsidan som 
räknar ner, ”beställer du innan tiden gått ut 
så skickar vi i dag”. Så vi sätter press på oss 
själva.

Då fångar ni ju in kunderna bra.
– Ja, vi kom inte på det här med timern, 

men det är inte så vanligt i vår bransch. Där 
står ni ju ut, det finns ingen som har så sena 
inlämningstider som PostNord. Med någon 
annan skulle klockan som räknar ner ta slut 
på förmiddagen.

Så vad händer framöver för  
Spel & Sånts del?

– Förutom att vi snart expanderar  
webbutiken till Danmark och Finland har vi 
nyss infört ett bonussystem i vår webshop. 
Uppnår du olika saker, som att handla för  
1 000 kronor till exempel, får du välja en av 
tre prylar gratis. Det är ingen i vår bransch 
som har, vad vi sett. Vi flirtar med våra 
leverantörer så vi får limiterade unika prylar 
av dem som inte går att köpa officiellt. Så vi 
tackar alla spelgiganter med packrobotar – 
de kan inte lägga till en mugg eller ett block 
i sina försändelser, men det kan vi som 
packar allt manuellt! 

KUND SPEL & SÅNT
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Utmaning:
Sticka ut i konkurrensen 
och etablera sig online 

Lösning:
Snabba leveranser med 

MyPack Collect och Varubrev

Effekt:
En av Sveriges  

ledande spelbutiker 
med lojala kunderMikael Mattisson



OVÄNTAT PYSSEL

Om du gillar knep & knåp är det här något för dig. Lyckas du få 

fram lösningarna från de tre delmomenten kan du vinna ett fint pris! 

Mejla lösningsordet i korsordet, namnet på regissören från film

rebusarna samt de 15 orden i ordpusslet till puls@postnord.com.

Tävla och vinn med Puls!

1 . KORSORD
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Förstapris:  
Presentkort Stadium,  

värde 500 kr

Andrapris:  
Paket med blandade  

kryddor, Borgeby Kryddgård
 

Tredje- till femtepris:  
5 Riktiga Vykortkoder



OVÄNTAT PYSSEL

3.  ORDPUSSEL

Hitta och ringa in 

ord lodrätt, vågrätt 

och diagonalt. Vi 

eftersöker 15 ord 

som har någon 

slags koppling till 

PostNord. 

+BIO PÅ TYSKA -K

Första bokstäverna i de två ovanstående filmtitlarna 

bildar en film. Vem regisserade den filmen?

Filmtitel 1

2.  FILMREBUSAR

 -B

Filmtitel 2

-E

 -LÅDA
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21För information om hur vi hanterar dina personuppgifter: https://www.postnord.se/integritetspolicy
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TEMA SOCIAL HÅLLBARHET
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Trivs du  på jobbet?För att säkra vår gemensamma framtid krävs  

hållbarhet. Miljömässig, ekonomisk och social.  

Och det är i det tredje perspektivet – det sociala  

– som våra arbetsplatser spelar en stor roll.  

Mår vi bra där ser framtiden ljusare ut.Illustration: Christina Hägerfors
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Den socialt hållbara  
arbetsplatsen
Alla företags hållbarhetsrapporter innehåller texter om 
löner, mångfald och medarbetarnas hälsa och säkerhet. 
Men synen på förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare har förändrats genom åren. Och i efterdy-
ningarna av covid-19 väcks nya frågor om hur vi bygger 
en trygg och utvecklande arbetsmiljö. 

slutet av 1800-talet dök begreppet ”personal” 
upp för första gången, som ett sätt att skilja 
på arbetare och material som resursslag. Det 
var också oftast så man såg på sina anställda, 
som utbytbara resurser för att producera 
värde för företagets ägare. Under industriali-
seringen av Sverige växte sedan det så kallade 
arbetsmarknadssystemet fram med arbets-
givarorganisationer, fackorganisationer och 
staten som parter och förhandlade villkor 
och arbetsrättslagar som styrmedel.

I takt med att arbetsmarknaden föränd-
rats har också synen på förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare förändrats. En 
större tjänstesektor och större efterfrågan 
på välutbildad personal med specialiserad 
kunskap har gjort frågor som kompetensut-
veckling, motivation och psykologiska kon-
trakt centrala i personalarbetet. Det tidigare 
motsatsförhållandet har ersatts av ett synsätt 
där arbetsgivare och arbetstagare har ett 
gemensamt intresse av att utveckla företaget. 
Och en god arbetsmiljö har blivit en viktig 

I
konkurrensfaktor, i en värld där förmågan 
att attrahera rätt kompetens kan vara helt 
avgörande för ett företags överlevnad.

Någon som verkligen sett utvecklingen och 
brinner för den socialt hållbara arbetsplatsen 
är Helena Bodén. Ända sedan utbildningen 
på Personalvetarprogrammet i Uppsala i 
början av 2000-talet har hon arbetat med 
personal- och arbetsmiljöfrågor på olika sätt. 
Sedan 2011 är hon personalchef för Samhälls-
byggnadsförvaltningen i Örnsköldsviks kom-
mun, med ansvar för bland annat bygg, miljö 
och lantmäteri, park- och gatuförvaltning och 
kulturverksamheten.

– För mig är HR den perfekta mixen 
mellan att få arbeta med människor och med 
affärsutveckling. Allt vi gör i ett företag eller 
offentlig verksamhet påverkar arbetsmiljön 
och i slutänden lönsamheten. En miljö som 
gör medarbetarna sjuka och stressade är då-
lig, både för individen och verksamheten.

Under sin karriär har hon sett personal-
arbetet utvecklas, från det som förr kallades 
internkontroll till ett område med många 
fler aspekter. I dag ligger fokus betydligt 
mer på kvalitetsarbete och den psykosociala 
arbetsmiljön, och också på en betydligt större 
systematik i hur man mäter och rapporterar. 
Men det viktigaste är ändå, menar Helena 
Bodén, hur man integrerar arbetsmiljöarbe-
tet i vardagen och engagerar medarbetarna.

– I vår verksamhet finns många olika slags 
risker, från kemikalier och tunga lyft till 
stress. Det är helt avgörande att medarbetar-
na själva får vara delaktiga i riskbedömningar 
och handlingsplaner och att man jobbar med 
attityder till risk i vardagen. Jag som perso-
nalchef jobbar också genom cheferna, som 
måste få kunskap och agera som föredömen  
i verksamheten.

– så mycket mer än  
säkerhetsföreskrifter  
och utvecklingssamtal

”Det är helt avgörande att  
medarbetarna själva får vara delaktiga  
i riskbedömningar och handlingsplaner.”

Text: Jenny Milewski 

TEMA SOCIAL HÅLLBARHET
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Det gångna pandemi-året har också 
inneburit helt nya utmaningar i att skapa en 
god arbetsmiljö. I Helena Bodéns förvaltning 
ställde man snabbt om till hemarbete förra 
våren och gjorde nya riskbedömningar för 
smitta där det inte var möjligt. Att ordna det 
rent tekniska, med videokonferenssystem 
och utrustning för hemmakontor, var den 
enkla biten, menar Helena Bodén. Mer kom-
plicerat är hur man säkrar den psykosociala 
arbetsmiljön utan fysiska möten.

– Forskning visar att ju mer komplexa 
arbetsuppgifter är desto mer tillit behövs 
mellan medarbetarna. Och hur skapar man 
tillit och lär känna varandra om man inte ses? 
Jag tror att mer distansarbete är här för att 
stanna, även efter pandemin. Men i stället för 
ett krav ska det ses som en möjlighet till en 
flexibel arbetsmiljö utifrån verksamhetens 
och individens förutsättningar. 

”Arbetet för en hållbar arbetsplats måste 
vara systematiskt och en naturlig del av 
verksamheten. Inte något man gör vid  

sidan av i en workshop då och då.”

H E L E N A  B O D É N ,  P E R S O N A LC H E F  F Ö R  

S A M H Ä L L S B Y G G N A D S F Ö R VA LT N I N G E N  

I  Ö R N S K Ö L D S V I K S  K O M M U N

”PostNord  
ska aldrig  
kompromissa  
med våra med-
arbetares hälsa”

Mathias Krümmel är vd för 
PostNord Sverige sedan januari 
2021 och för honom är läget 
glasklart – medarbetarna är 
den enskilt viktigaste resursen 
för att PostNord ska lyckas med 
sina ambitioner.

är det gäller logistiksektorn 
kretsar hållbarhetsdiskussionen 
ofta kring frågor om koldioxid-

utsläpp, fossilfria transporter och mindre 
luft i lasten. Men även hållbart ledarskap, 
arbetsmiljö och mångfald är frågor som 
bör stå högt på agendan, menar Mathias 
Krümmel.

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

PostNord arbetar på flera fronter för 
att förbättra arbetsmiljön och se till att 
måna om medarbetarna. Det kan handla 
om att testa så kallade ”exoskelett” för 
att underlätta tunga lyft i produktionen, 
att kräva kollektivavtal från alla underle-
verantörer och att arbeta proaktivt med 
mångfald i anställningar. PostNord deltar 
också i olika samarbeten som till exempel 
EU-initiativet ”Responsible Trucking” och 
projektet ”Hållbara hastigheter” som 
drivs av Tullverket och Polisen. Båda med 
ambitionen att förbättra villkoren för 
lastbilschaufförerna.

– Att jobba i logistikbranschen är emel-
lanåt både stressigt och med tunga lyft. 
Det är något vi måste 
ta på stort allvar.  
Vi är ett bolag som 
ska ha schysta villkor 
och vara hållbara 
på riktigt, avslutar 
Mathias Krümmel.

N

– så mycket mer än  
säkerhetsföreskrifter  
och utvecklingssamtal

Mathias Krümmel
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e senaste åren har Skanska fått mycket upp-
märksamhet för sitt framgångsrika hållbar-
hetsarbete och redan i pay-offen ”Vi bygger 
ett bättre samhälle” märks ambitionerna. 
Men hur tar man sig från fina ord till verkliga 
resultat? Enligt Skanskas globala hållbarhets-
direktör Lena Hök är svaret en gemensam 
hållbarhetskultur och systematik i arbetet.

– Vikten av hållbarhetsarbete blir väldigt 
konkret hos oss. Både vad gäller miljöfrågor, 
eftersom 40 procent av världens koldioxidut-
släpp orsakas av byggda strukturer, och en sä-
ker arbetsmiljö på våra byggen. Det blir stora 
konsekvenser om vi inte jobbar strukturerat. 
Men det är också ett kanonläge för att verkli-
gen göra skillnad, säger hon.

Bengt Staaff är chef för region Stockholm 
på Skanska Sverige och ser hur hållbarhets-

arbetet drivs på byggarbetsplatserna varje 
dag. Säkerhet och hälsa är den stående första 
punkten på agendan vid alla byggmöten och 
man testar ständigt nya tekniska lösningar 
för att förhindra olyckor och minska långsik-
tiga hälsorisker. Som till exempel mekaniska 
armar för tunga lyft och automatiserade,  
eldrivna maskiner som förbättrar luftkvalite-
ten och minskar risken för påkörningar.

– Vi ska ha arbetsplatser där folk är helt 
trygga, så är det bara. Oavsett om det gäller 
olyckor, förslitningsskador, stress eller dis-
kriminerande attityder så måste vi göra allt 
för att motverka det. Det är bara så vi kan få 
de bästa människorna att vilja jobba hos oss, 
säger han.

Bengt Staaf betonar vikten av att bygga en 
kultur där det är okej att säga ifrån om mobb-
ning och dålig attityd. Och där det inte är okej 
att ta onödiga risker för att verka tuff. Och 
även att se till att skapa verktyg till att omsät-
ta regler och policys till praktisk verklighet.

Ett exempel är Sveriges Byggindustriers 
gemensamma säkerhetspark nära Arlanda, 
ett verklighetstroget bygge med inbyggda 
säkerhetsrisker där byggarbetare kan öva på 
säkerhetsrutiner och utrustning. Ett annat är 
så kallade ”Etikstopp”, ett sätt att i workshop-

Byggföretaget Skanska har en stor inverkan på samhällets 
sociala hållbarhet, genom att skapa hus och områden som 
förbättrar människors livsvillkor. 

Och social hållbarhet för medarbetarna ligger högt på 
företagets agenda. En självklarhet, både etiskt och för att 
attrahera de bästa människorna, menar Skanskas globala 
hållbarhetsdirektör Lena Hök och regionchefen Bengt Staaff.

Skanska bygger en 
hållbar arbetsmiljö

Lena Hök

D

TEMA SOCIAL HÅLLBARHET

Text: Jenny Milewski 
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form jobba med scenarios kring aktuella 
etiska dilemman. Det kan vara alltifrån 
situationer där medarbetare trakasseras till 
misstankar om att en enskild medarbetare, i 
eget ekonomiskt syfte, bryter mot företagets 
Code of Conduct, berättar Bengt Staaff som 
själv sitter i Skanskas etiska råd.

Trots de stora utmaningar världen står 
inför ser Lena Hök positivt på framtiden 
för hållbarhetsarbetet. Som internationellt 
företag jobbar Skanska mycket med kun-
skapsspridning mellan marknader och med 
andra storföretag, för att skapa jämförbarhet 
och dela erfarenheter.

– De senaste tio åren har fler och fler 
företag satsat på hållbarhet. De senaste fem 
åren har kunderna börjat ställa fler och fler 
krav. Och de senaste två åren även investerar-
na på finansmarknaderna. Det bådar gott för 
framtiden. 

Bengt Staaff

Det sociala  
perspektivet  
ska säkra  
jordens framtid

Miljömässig. Ekonomisk. Och 
social. Enligt FN:s Agenda 2030 
är det tre perspektiv på hållbar-
het som krävs för att säkra vår 
gemensamma framtid. Och allt 
började med Norges före detta 
statsminister.

r 1983 gav FN uppdraget till 
den så kallade Brundtlandkom-
missionen, ledd av Norges före 

detta statsminister Gro Harlem Brundt-
land, att formulera en agenda för global 
förändring. I kommissionens rapport ”Our 
common future” poängterades att hållbar 
utveckling inte bara rör miljöfrågor utan 
även ekonomisk tillväxt och inte minst 
social rättvisa, mångfald och trygghet.

Rapporten kom senare att ligga till 
grund för Agenda 2030 som klubbades av 
FN 2015. Här definieras 17 globala mål för 
hållbar utveckling som täcker olika aspek-
ter av miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet. Ett par exempel som rör social 
hållbarhet är mål 1: Utrota fattigdom och 
mål 5: Jämlikhet mellan könen.

Sedan 2014 säger EU:s regler att alla 
stora företag ska hållbarhetsredovisa sin 
verksamhet, med utgångspunkt i FN:s 
mål. För social hållbarhet innebär det 
bland annat rapportering om arbetsmil-
jö, lönevillkor, mångfald och arbete mot 
korruption.

Å

”Vi ska ha arbetsplatser 
där folk är helt trygga, så 
är det bara.”

Text: Jenny Milewski 

Foto: Tomas Ärlemo



är vi slutligen får fatt i varan-
dra är det den sista skälvande 
timmen innan Jörgen Seger går 
på semester. Han ligger med sin 

lastbil på E4:an mellan uppländska Tierp och 
Gävle.

– Mitt schema ser ut så att ena veckan job-
bar jag i Gävle med omnejd, som Älvkarleby 
till exempel, veckan därpå är jag i Ockelbo- 
trakten, säger han.

Han kör paketvagnar till ombud och pall-
gods till både företag och privatpersoner.

Just det där förutsägbara; att veta när och 
med vad han jobbar är en av sakerna Jörgen 
Seger uppskattar mest med sitt arbete. 
Och som han ser i nytt ljus sedan han kom 
tillbaka.

Jörgen Seger började köra lastbil för  
PostNord 2010. 

– I flera år jobbade jag natt och ledsnade 
en dag på det. Hösten 2019 sa jag upp mig 
för att i stället jobba på flyttfirma. Det var väl 
bra på sitt sätt men är ett helt annat jobb, det 
handlar ju mer om att springa i trappor, bära 
och stuva lastbil än om att köra. Dessutom 
kan man inte bryta mitt i en flytt så det var 
väldigt svårt att förutse sina arbetstider.

När han efter en tid hos sin nya arbetsgi-
vare råkade på sin tidigare chef på PostNord 
undrade han om det fanns möjlighet att 
komma tillbaka – men till en tjänst på dagtid. 

Och visst, det fanns det!
– Det kändes bra att komma tillbaka. Jag 

är på avdelningen för logistik, vi är 50-60 
personer och det var inte så många nya an-
sikten, det mesta var sig likt och det kändes 
knappt som att jag varit borta. Kollegorna är 
bra och jag uppskattar tryggheten i att veta 
när jag börjar och slutar, säger Jörgen Seger. 

Chauffören som 
kom tillbaka

Jörgen  
Seger

Född: 1981 i Gävle.
Bor: I radhus i Gävle, 

varannan vecka med 15-
årig son och en särbo.

Gör: Kör lastbil för 
PostNord.N
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Text: Marit Larsdotter

Foto: Alexander Lindström



e senaste åren har Post Nord 
infört säkerhetsrutiner 
kring leveranskedjan för  
att stoppa stöldligor. 

– Det händer att kriminella kartläg-
ger våra medarbetares rörelsemönster 
och upphämtnings- och avlämnings-
platser för att se om vi har några brister i 
säkerheten, berättar Alexis Larsson.

Han betonar att PostNord försöker 
ha en så heltäckande bild av säkerheten 
som möjligt i hela produktionskedjan.

– Vi behöver alltid vara beredda på 
att något oväntat kan hända. Därför 
strävar vi efter att höja säker-
hetsmedvetenheten hos chefer 
och medarbetare genom att 
arbeta för att säkerhet ska vara 
en naturlig del i det vardagliga 
arbetet.

Särskilt utsatta är  

Organiserad brottslighet påverkar arbetsmiljön för PostNords personal. 
– Allt gods som går att omsätta till pengar är intressant för kriminella att  

komma över, oavsett om det rör sig om märkeskläder, klockor eller  
elektronik, säger PostNords säkerhetschef Alexis Larsson.

Fullt fokus på  
tryggare transporter

Så jobbar PostNord för att arbetsmiljön ska bli trygg
 Chefer och skyddsombud utbildas  

i systematiskt arbetsmiljöarbete.  
De får en grundläggande arbets
miljöutbildning och en endags   
utbildning där arbetsmiljöproces  
serna och rutinerna inom PostNord 
Sverige gås igenom. 

 I PostNords riskhanteringsprocess 
görs årliga riskbedömningar och regel
bundna skyddsronder genomförs. 

 Tillbud och arbetsskador anmäls. 
Därefter utreds dessa av chefer, tillsam
mans med skyddsombud, och förebyg
gande åtgärder initieras och genomförs.   

 På terminalerna och brevbärar
kontoren inleds varje arbetsdag med  
att man tittar på hur många arbets
skador/tillbud som skett sedan går
dagen. De som meddelar arbetsskador 
till cheferna ska kunna känna att de 
är delaktiga i det systematiska arbets
miljöarbetet.

PostNords brevbärare och 
chaufförer, som rör sig ute 
bland folk hela dagarna. 

– Det finns alltid en risk 
att någon försöker lura dem 
för att stjäla post eller paket, 
eller att tjuvarna försöker göra 
inbrott i våra fordon. På kund-
service är man naturligtvis också utsatt 
för obehagliga situationer som uppstår i 
kommunikation med kunder.

Även trafiksäkerhet är en högt 
prioriterad fråga på PostNord. När det 

handlar om distribution och 
transport kräver PostNord att 
alla lastbilschaufförer ska ha 
nödvändiga tillstånd, att man 
uppfyller körkortsvillkoren och 
att man fortsätter vara goda 
exempel i trafiken. En ny tra-

fiksäkerhetspolicy för PostNord 
Sverige beräknas vara tillgäng-
lig vid årsskiftet 2021/22.

– 2019 reviderade vi 
chaufförs handboken där vi 
beskriver transportprocessen 
för chaufförer, berättar Tapio 
Lehto, senior arbetsmiljö-

specialist på PostNord. 
I handboken finns exempelvis stöd-

dokument som berättar hur man ska 
tänka och agera vid lastning, lossning 
och andra farliga moment, allt för att 
det ska ske på ett säkert sätt.

– Chaufförer ”blåser ut” sina nycklar 
till fordonen (får nycklarna efter att ha 
blåst i en alkomätare, reds anm) och se-
dan sex år tillbaka gör vi även slumpvisa 
alkohol- och drogtester som en säkerhet 
för chaufförerna, kollegorna och med-
trafikanterna, avslutar Tapio Lehto. 

D

Tapio Lehto

Alexis Larsson

Text: Henrik Lenngren
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ed egna aktiviteter eller till-
sammans med andra riktar 
Seko, Service- och kommu-
nikationsfacket, återkom-
mande strålkastarljuset mot 
att alla ska bli medvetna om 
vikten av en god arbetsmiljö.

I dag är en schysst an-
ställning något många ser 
som synonymt med trygghet 

på jobbet och att man vet när arbetspasset 
börjar och slutar. Det menar Sandra Svensk, 
ordförande för Seko Posten, Sekos förhand-
lingsorganisation vid PostNord. 

– För att känna att man har en trygg och 
säker arbetsmiljö krävs det att arbetsgivaren 
har gjort riskbedömningar och vidtagit de 
förebyggande åtgärder som krävs, oavsett 
om det gäller organisation, utrustning eller 
utbildning. Sedan krävs det naturligtvis att 
alla ställer upp om det skulle inträffa något, 
och att man får det stöd man behöver.

Enligt Sandra Svensk är det viktigt att man 
får de förutsättningarna som krävs.

– Man bör få tillräckligt med tid för att 
hinna med det man ska, tillräckligt med 
tid för upplärning samt rätt utbildning och 
hjälpmedel för att kunna utföra sina arbets-
uppgifter på ett bra sätt. Ingen ska behöva 
känna stress, poängterar hon.

Har företag som satsar på att trygga  
sin arbetsmiljö en konkurrensfördel  
vid rekrytering?

– Absolut. Ett företag som får rykte om 
sig att inte tänka på anställdas säkerhet och 
arbetsmiljö blir naturligtvis inte förstavalet 
för jobbsökande. 

Satsa på att trygga arbetsmiljön – och få en konkurrensfördel vid rekrytering.
– Företag som får rykte om sig att inte tänka på anställdas säkerhet  

och arbetsmiljö blir inte förstavalet för jobbsökande, säger Sandra Svensk, 
ordförande för Seko Posten.

Vad ska finnas på en arbetsplats för  
att den ska kännas trygg och säker? 

– Det ska finnas en organisation som 
tillåter att man vidtar de säkerhetsåtgärder 
som är bestämda. Det ska finnas en arbets-
ledning som utreder och vidtar åtgärder om 
det till exempel inträffar en hotfull situation. 
Självklart är en fast anställning en grundbult 
för att känna sig trygg på jobbet. En trygg 
anställning skapar förutsättning för att inte 
behöva ta risker för att visa sig duktig, säger 
Sandra Svensk.

Helené Zallin, arbetsmiljöansvarig på 
Seko, betonar att större arbetsplatser med 
HR-funktion och en tydlig organisation för 
att driva arbetsmiljöfrågorna ofta är bättre än 
små arbetsplatser där exempelvis vd:n är den 
som ansvarar för allt.  

– De flesta företag vill ha en trygg och sä-
ker arbetsmiljö men det kan vara omständig-
heter som gör att det inte fungerar. Som 
upphandlingar i flera led och pressade priser 
och tidsramar. Inom väg- och ban- och bygg-
sektorn är de stora bolagen de som profilerar 
sig som säkra arbetsplatser och jobbar aktivt 
för att det ska bli så. 

Enligt Helené Zallin är den ”svenska 
modellen” en förutsättning för social  
hållbarhet. Helené Zallin

M

Text: Henrik Lenngren

”Den svenska modellen  
är grunden för social  

hållbarhet”

TEMA SOCIAL HÅLLBARHET
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– Den fysiska och sociala miljön är viktig 
på våra arbetsplatser och de frågorna måste 
hanteras i samverkan mellan parterna. Den 
svenska modellen är grunden för att arbeta 
långsiktigt med social hållbarhet. Ökad  
delaktighet på arbetsplatserna genom  
partssamverkan är dessutom lönsamt  
för företagen. 

Sandra Svensk

740 000 lastbils-
chaufförer ska  
få det bättre

ostNord köper varje år in varor 
och tjänster för 20 miljarder 
kronor från 26 000 leverantörer. 

Genom att ställa krav på den arbetsmiljö 
och de arbetsvillkor deras anställda har, 
påverkar PostNord hela branschen.

Att PostNord ingår i EU-initiativet 
”Responsible Trucking” kring dessa frågor 
är därför inte överraskande. Syftet med 
Responsible Trucking-initiativet är att hela 
branschen ska införa högre sociala stan-
darder för att förbättra arbetsförhållan-
den för de cirka 740 000 lastbilschauffö-
rerna inom EU. En gemensam strategi har 
arbetats fram, för att tillsammans med 
företagens leverantörer och underleve-
rantörer skapa en mer hållbar och rättvis 
transport- och logistiksektor.

Först ut i arbetet är att publicera ett 
dokument med sociala riktlinjer. Det är 
standarder som parterna enades om att 
respektera i sina verksamheter samt de 
förväntningar som ställs på leverantörer 
och underleverantörer.

– De sociala riktlinjerna speglar vårt 
gemensamma åtagande kring lastbils-
chaufförers arbetsvillkor. Det handlar om 
allt från tvångsarbete och skäliga ersätt-
ningar, till basala krav som rör hälsa och 
säkerhet, berättar Deeba Remheden, chef 
för hållbar leverantörskedja på Group 
Sourcing.

Nästa steg är att sätta riktlinjerna i 
verket. Rent konkret ska då alla PostNords 
terminaler ge chaufförerna tillgång till 
rent vatten, toaletter och även möjlighet 
att vila mellan körningarna.

P

”En trygg anställning  
skapar förutsättning för 
att inte behöva ta risker 
för att visa sig duktig.” P
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OMBUD SVERIGES BÄSTA
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Motiverad personal, bra 
organisation och ett gott 
humör. Ungefär så lyder  
Stop 22:s recept för att bli 
Sveriges bästa postombud  
– för andra gången!

Text: Marit Larsdotter
Foto: Fredric Alm

Snabba fötter  
ger gladast 

kunder

är Q8-macken stängde 2014 
försvann möjligheten att köpa 
bensin på Konduktörsgatan 
i Kiruna. Men kvar fanns 
butiken. Och det var den som 
paret Nina Sjöstrand och 
Mikael Perström tog över. 

Hon hade innan dess varit 
ställföreträdande stationschef 

på Statoil, han jobbade som ventilationsmon-
tör. Nu ville de jobba tillsammans.

– Kort därefter stängde Ica inne i stan och 
regionchefen på PostNord undrade om vi 
ville bli ombud, berättar Nina Sjöstrand.

Valda till Sveriges bästa postombud 2019 
och i år har Stop 22:s kunder åter givit buti-
ken landets högsta snittbetyg. 

Vad är hemligheten? 
– Bra organisation! Utöver Mikael och mig 

är det ytterligare tre personal som jobbar 

N
Goda möjligheter att 

parkera tror Nina Sjöstrand 
och Mikael Perström bidrar 
till kundernas höga betyg.
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OMBUD SVERIGES BÄSTA

motsvarande tre heltider. Vi är på tå, snabba 
och effektiva, väl förberedda och jobbar alltid 
två när posten kommer så det går smidigt att 
få in alla paket i systemet.

– Vi använder också alla hjälpmedel 
posten erbjuder. Mikael har verkligen propsat 
på att kunderna ska ladda ner appen så de 
hämtar sina paket med hjälp av bank-id och 
QR-kod, det går mycket smidigare än när 
kunderna ska visa leg. Där har han varit hård.

– Hon är good cop och jag är bad cop… 
säger Mikael Perström och skrattar.

En annan del av förklaringen till det fina 
betyget för Stop 22 är att det finns gott om 
parkeringsplatser och generösa öppettider.

– Jag tror också, säger Nina Sjöstrand, att 
kunderna känner sig välkomna hos oss. Vi 
säger alltid hej och hejdå och om det finns tid 
kan vi prata lite grand.

”Vi är på tå, snabba och effektiva, väl förberedda 
och jobbar alltid två när posten kommer så det 
går smidigt att få in alla paket i systemet.”

N I N A  S J Ö S T R A N D ,  B U T I K S C H E F  S TO P  2 2

Ninas & Mikaels tips 
till andra postombud

 Tänk på flödet. Det är nummer ett för  
att pakethanteringen ska gå smidigt.  
Om möjligt bygg/möblera om i butiken  
för att underlätta.

 Var förberedd när PostNord kommer 
med paketen. 

 Lär kunderna att använda PostNord 
App.

 Använd sociala medier för att få kunder 
att komma när det är mycket paket, exem-
pelvis runt jul.

 Spring!

 
1. Stop 22, Kiruna
4,84 i snittbetyg.

2. Ica Maxi Västra  
Hamnen, Malmö 

4,80.

3. Ica Maxi Stormarknad  
Vasa, Södertälje

4,62.

4. Ica Kvantum, 
Sollentuna  

4,62.

5. Malmborgs, Limhamn
4,59.

Listan baseras på de 
ombud som fått över  

1 000 ratings i PostNord 
App. Det finns ombud 
med högre betyg, men 
som har färre ratings. 

Maxbetyget är 5.

Sveriges  
5 bästa  
ombud

”Med det här jobbet 
måste man gilla att träffa 
mycket folk! Jag tycker  
att det är väldigt roligt.”



Nu skickas mängder av paket och andra le-
veranser via de svenska postombuden och 
svenskarna har vant sig vid den smidiga 
hanteringen. Men för 20 år sedan, när de 
första ombuden startades, lät det annor-
lunda. Enligt vissa var det till och med så 
att ”Posten lägger ner Sverige”.

Och det startade med en idé hos en ung 
trainee …

Mathias Olsson heter han. Nu är han 
chef för PostNord Retail och ansvarar för 
ombudsnätet, men då var han nyutexa-
minerad ekonomistudent från Linköpings 
universitet och ny på Posten i Eskilstuna.

– Jag praktiserade inom brevbäringen, 
satt i kassan och fick stor förståelse för hur 
verksamheten fungerade. 

Vid den tiden var marknadsplatsen 
torget.se het på nätet, PK-banken hade 
flest internetanvändare av alla banker och 
företaget ägde ett eget flygbolag (Falcon 
Air). Dessutom var postkontoren minivaru-
hus som sålde datormöss och cd-skivor.

Mathias Olsson ingick i ett team som 
skulle utreda lönsamheten.

– Vi var nog störst på den svenska skiv-
marknaden, säger han och tillägger:

– Men det var som att sätta plåster på 
ett avhugget ben.

Postkontoren hade inte den tillgänglig-
het och service som e-handeln behövde 
– och finansiella transaktioner över disk 
minskade med 20 procent per år. Något 
drastiskt, men självklart, behövde göras.

– Vi hade ett så gediget underlag, alla 
siffror pekade åt samma håll. Vi skulle 
behöva lägga ner postkontoren.

I stället skulle postombud öppnas i an-
slutning till butiker som folk ofta besökte. 

– Vi visste att om vi inte gör det här 
kommer vi inte att överleva. Men roligt var 
det inte.

I dag har PostNord 1 950 ombud i 
Sverige, med 78 miljoner unika kundmöten 
per år. Tillgängligheten räknad i tid har 
fördubblats för genomsnittshushållet.

Väldigt positivt förstås, men Mathias 
Olsson kan ibland längta tillbaka till tiden 
för förändringen:

– Att forma något så stort, utan facit. 
Bara en massa människor med förmågan 
att tänka nytt. Det var fantastiskt.

”Hon är  
good cop  
och jag är  
bad cop …”

M I K A E L  P E R S T Ö M ,  

B U T I K S C H E F  S TO P  2 2

Det var en gång  
ett postkontor …
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Under pandemin har e-handeln i Sveri-
ge ökat enormt. Nina Sjöstrand och Mikael 
Perström hanterar 40 procent fler paket i dag 
än innan corona blev ett ord i var mans mun. 
Kläder såklart, trädgårdsredskap och – med 
45 mil till närmsta Ikea i Haparanda – en hel 
del möbler och prylar till hemmiljö.

Hur har ni hanterat den stora ökningen  
av paket?

– Det har fungerat bra genom att vi blivit 
ännu snabbare och ännu bättre på att sam-
arbeta, både internt och med personalen som 
kör PostNords lastbilar, säger Nina Sjöstrand.

I särskilt intensiva perioder som runt jul 
och i samband med Black Friday har leveran-
serna av paket, och inte minst hämtningen av 
skrymmande paketvagnar, skett två gånger 
om dagen.

I andra änden av tillgänglighet, service 
och öppet sju dagar i veckan, finns två företa-
gare som knappt haft semester på två år.

– När pandemin slog till visste vi inte vad 
det skulle komma att innebära så då våga-
de vi inte ta ledigt utan ställde in resan till 
Spanien. Men nu hoppas vi kunna använda 
biljetterna och resa dit. Och går inte det har vi 
i vilket fall två veckors ledigt och kan kanske 
hälsa på mina släktingar på Västkusten. Det 
ska bli skönt, säger hon. 

40%
fler paket hanteras  

i dag på Stop 22 jämfört 
med före pandemin.
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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 
direktmarknadsföring, med 
adresserad och oadresserad 
direktreklam.

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

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

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

VÄRDE
När du skickar värdeförsändelser.

GRATISTIDNINGAR
Din gratistidning når hela Sverige.

POSTBOX
Hyr en postbox hos oss.

UTKÖRNING OCH HÄMTNING
Vi levererar och hämtar din post.

FRANKERINGSSERVICE
Låt oss hantera frankeringen.

PostNords Varubrev  
garanteras hemleverans
Det händer stora saker med PostNords 
Varubrev. Från och med 1 november kommer 
varubrev som skickas inom Sverige alltid 
levereras i postlådan eller hängas utanpå.

– I dag är det inte möjligt att leverera 
alla varubreven i postlådan. Konsumenter 
som tror att de beställt 
hemleverans måste då 
ändå ta sig till ett ombud 
och stå i kö, vilket väcker 
irritation, säger AnnaKa
rin Karlsson, produktchef 
för Varubrev på PostNord.

Men nu ska alltså 
hemleveransen garanteras och standardför
farandet blir från november att om varubre
ven inte får plats i postlådan – vilket fortsatt 
är första alternativet – kommer de att häng
as utanpå lådan i en påse av återvunnen 
plast, alternativt placeras vid dörren.

– Det här kommer förstås ge betydligt 
nöjdare kunder som får hem sin förväntade 
leverans, säger AnnaKarin Karlsson.

AnnaKarin  
Karlsson
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POSTNORD SAMARBETE

Sedan 1907 har intäkterna från försälj
ningen av majblommor gått till att motverka 
barnfattigdomen i Sverige. Vanligtvis säljer 
barn blommorna ute på stan eller genom 
att knacka dörr men under pandemin har 
det varit omöjligt. Att tänka nytt och snabbt 
var nödvändigt för Majblomman i år.

ten 2020 och blev tidigt i våras kontaktade  
av PostNord. Därefter drogs en bred kampanj 
igång, där flera fysiska kanaler användes  
för att få föräldrar och barn att starta webb
shoppar i Majblommans app eller på  
majblomman.se. Majblomman formgav  
utskicket, sedan tryckte PostNord upp och 
distribuerade det som adresserad direkt
reklam till köpta adresser, framtagna efter 
analys av PostNord. För att nå ut ännu  
bredare syntes kampanjen också i annonser  
i Uppslaget, PostNords utskick som går ut till 
drygt tre miljoner svenska hushåll.

– Våra lösningar var enkla för Majblomman 
att köpa och förstå och krävde ingen egen 
insats förutom utformningen av utskicket. 
Jag är imponerad av deras formgivning, i ett 
utskick har man bara sekunder på sig att fånga 
uppmärksamhet och måste vara enkel och 
tydlig. Majblomman lyckades verkligen, säger 
Georg Andersson, DM/DRspecialist PostNord. 

Från Majblommans sida håller Tove  
Lindahl Greve med om att kampanjen verkli
gen gått bra:

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet med 
PostNord – allting har skötts smidigt och 
proffsigt trots att det behövt gå fort. Resul
tatet av barnens insamling känns magiskt, 
det borde inte varit möjligt att skapa en ny 
insamlingsmodell på så kort 
tid – under två veckor såldes 
majblommor för 36 miljoner. 
Ett vanligt år säljs majblom
mor för 65 miljoner, men 
den affärsmodellen har vi ju 
byggt i över 100 år. Nu hade 
vi åtta månader på oss.

et var sannerligen en helt ny situation 
för majblomsförsäljarna på grund av 
corona.

– För första gången skulle försäljning
en ske digitalt via webbshoppar som barn 
startade själva med hjälp av lärare, ledare 
eller föräldrar. Vi behövde nå målgruppen 
med information om möjligheten att delta i 
Majblommans insamling, men också berätta 
om att man kan söka ekonomiskt stöd av oss. 
Vi ville också öka kunskapen kring barnfat
tigdom, så det fanns flera syften med kom
munikationen, berättar Tove Lindahl Greve, 
Majblommans generalsekreterare.

Majblomman satte i gång med arbetet hös

Text: Sofia Lundgren

D

Succé för barnens  
insamling – trots  
pandemin

Georg  
Andersson
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Säkra truckar ger  
bättre arbetsmiljö
På TPL Landvetter rullar i dag truckar 
som har hög säkerhet. Via ett digitalt 
system registreras kollisioner och hastig
heten regleras. Den ökade trucksäkerhe
ten ingår i en omfattande satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

å TPL Landvetter bidrar systemet  
”Connect” till ett bättre arbetsmiljö
arbete, samtidigt som truckflottan 

optimeras. Genom att systemet skapar fakta
baserade underlag på driften för varje truck, kan 
de driftsansvariga lättare avgöra om det är för 
få eller för många truckar i verksamheten.

– Systemet skapar en säkerhet på arbetsplat
sen när endast de som är behöriga att köra truck
arna kan göra det. Registreringen av incidenter 
är också bra då det tydligt framgår vem som 
var inloggad vid tillfället, säger Erik Rehnberg 
Andersson, en av de ansvariga gruppledarna.  

Även kollisioner registreras, och då sänks 
hastigheten på trucken ned till 12 kilometer i 
timmen. För att trucken sedan ska kunna köras i 
normal hastighet igen så måste en arbetsledare 
låsa upp trucken. 

– Truckarna är ett centralt arbetsverktyg för 
våra medarbetare, men det gäller att minimera 
skador på personer och truckar. Incidenter kan 
bli kostbara, bara en truckskada kan gå på cirka 
50 000 kronor, förklarar Hållbarhets och säker
hetsansvarige Carl Archenholtz.

Att involvera medarbetarna en viktig del 
i säkerhetsarbetet och nu utvecklas även ett 
pilotprojekt med VRutbildning där medarbetare 
ska kunna lära sig truckhantering.

Vill du spara tid och därmed indirekt kunna 
fokusera mer på ren försäljning – då är PostNords 
Skicka Direkt Business rätt för ditt företag. Det blir 
smidigt både för dig och dina kunder tack vare 
enkla onlineköp av frakt och automatisk order
koppling till stora ehandelsplattformar.

Text: Petter Jennervall

ostNord Skicka Direkt Business lanse-
rar hela tiden nya orderkopplingar för 
fler e-handelsplattformar. Prestashop 
och Klarna Checkout är två exempel 

och runt hörnet väntar WooCommerce, Shopify 
och Magento.

– Det innebär att Skicka Direkt Business är 
kompatibelt med majoriteten av de e-butiker som 
vill att ordrar ska läggas hos PostNord automa-
tiskt när deras kunder gör ett köp, säger Anna  
Andelius Åström, Go To Market Owner på  
PostNord. 

E-handelsföretag kan alltså automatiskt 
beställa leverans av en kunds vara så fort köpet 
gjorts i företagets checkout.

– Du ställer inledningsvis in vilka fraktval som 
ska finnas valbara i din checkout och hur de ska 
fungera – och sedan behöver du bara skriva ut 
fraktsedlarna och boka upphämtning.

Skicka Direkt Business kan ha stora effekter på 
verksamheten.

– Som företagare sparar du tid och kan enkelt 
skriva ut fraktsedlar själv eller direkt hos ombud. 
Och när du satt upp dina vanligaste fraktprodukter 
och mottagare så går det ännu snabbare, samtidigt 
som du bara betalar för de fraktsedlar du faktiskt 
använder. Dessutom minskar 
riskerna för fel i de lagda ordrar-
na när allt sker automatiskt via 
orderkopplingen, säger Anna 
Andelius Åström och fortsätter:

– I slutändan innebär Skicka 
Direkt Business nöjdare e-kon-
sumenter och gladare företag.

Så sparar du tid och gör  
onlineköpen enklare

Anna Andelius 
Åström
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”Den här nivån av service från  
PostNord, att de tar sig tiden och har 

det tåla modet och dessutom löste det 
så snabbt, tycker jag är fantastisk.”

Å S A  A N D E R S S O N ,  

Ä G A R E  R O L I G A  P R Y L A R
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om vanligt efter en långhelg var det 
mycket att göra hos Roliga Prylar den 
där tisdagen efter påsk. Så mycket att 
Åsa Andersson, en av Roliga Prylars 

ägare, fick assistera i packandet. 
– Det var massa ordrar att packa den dagen, 

fler än vanligt. Jag ryckte in och hjälpte till, och 
det kan faktiskt mycket väl ha varit jag som mis-
sade att sätta adresslapp på just det här paketet, 
berättar Åsa Andersson.

Det adresslösa paketet hamnade hos den 
avdelning hos PostNord som tar hand om paket 
som skadats eller saknar adress. Det fanns inga 
ledtrådar utanpå paketet som avslöjade var det 
kom ifrån, men tack vare att en anställd kände 
igen företagets logga med ett litet aphuvud gick 
det att spåra till Roliga Prylar och köra tillbaka 
det ett par dagar senare.

– Genom att kontrollera innehållet, som var 
Minecraft-gosedjur, mot vad vi skickat tidigare i 
veckan kunde vi kontakta mottagaren, en man i 
Varberg. Han hade inte ens hunnit sakna paketet. 
Den här nivån av service från PostNord, att de tar 
sig tiden och har det tålamodet och dessutom lös-
te det så snabbt, tycker jag är fantastisk, säger hon.

Ingen adresslapp, inga tecken på vem som skulle få eller vem som skickat 
paketet – ändå hittade det rätt innan varken avsändare eller mottagare 

hunnit sakna det. PostNords paketdetektiver tillbringar hela dagarna 
med att se till att adresslösa paket ändå kommer fram.

Text: Sofia Lundgren   Foto: Samuel Unéus, Anna Hållams

Till de tio paketdetektiverna i Jönköping, eller 
PostNords enhet för skador och adresslöst som 
avdelningen egentligen heter, kommer drygt 650 
paket in en vanlig dag.

Drygt 60 procent av paketen som hamnar här 
hittar rätt till slut, berättar Patrik Lindblad som 
är teamchef på enheten:

– Vi som jobbar här är ganska olika, vi har 
vissa som driver på och jobbar undan snabbt 
och andra som verkligen går ner på djupet, så vi 
kompletterar varandra bra. Det finns vissa knep vi 
använder, man lär sig känna igen olika märkens 
taggar på kläder till exempel och vi har skaffat oss 
en databas över många av de stora företagen så 
vi kan söka där för att hitta kundnummer, säger 
Patrik Lindblad och avslutar:

– Alla som jobbar här brinner för att se till att 
paketen hamnar rätt. Vi önskar bara att vi kunde 
göra ännu mer.

Paketdetektiverna 
räddade gosedjuret
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Lindblad

Melissa  
Aronsson



xoskelett låter som något från 
en science fiction-film, men det 
är faktiskt något som testas 

nu för att hjälpa till i arbetet. För tunga 
lyft är sannerligen återkommande för 
terminalarbetare – sammanräknat kan 
det handla om flera ton under ett enda 
arbetspass!

– Att våra medarbetare lyfter tungt 
och ensidigt är inte hållbart. Vi tittar 
därför på ett antal hjälpmedel som 
kan bidra till att förbättra arbetsmiljön, 
berättar Hampus Schander, verksam-
hetsutvecklare PostNord Group. 

Och ett exempel på verktyg som 
nu testas på bland annat Veddesta 
paketterminal är alltså exoskelett, ett 

slags yttre extraskelett som kan avlasta 
kroppen. Robottekniken används både 
vid olika former av rehabilitering inom 
vården och för att avlasta tunga lyft 
inom industrin. 

Modellen som prövas känns som en 
stel ryggsäck att bära och avlastar länd-
ryggen vid lyft, upp till 28 kilo per lyft.

De preliminära reaktionerna har 
överlag varit positiva, när medarbetar-
na väl kommit över inlärningsfasen att 
sätta på sig och bära exoskelettet under 
hela arbetspasset. 

– Exoskelettet är ingen ”magic 
bullet” utan kan ses som en dellösning i 
vårt arbetsmiljöarbete, säger Hampus 
Schander. 
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E-handeln slog rekord och ut-
vecklingen snabbspolades under 
pandemin, då bland annat helt nya 
konsumenter började handla online. 
Men vi har ändå bara sett början, tror 
Peter Hesslin, Head of e-commerce 
på PostNord:

– Alla pratar om att e-handeln 
vuxit så mycket i Sverige, men slå ut 
siffrorna så blir bilden lite annorlun-
da. 200 miljoner paket om året ger 
drygt två paket i månaden per kon-
sument – det är inte så mycket, jäm-
fört med andra länder. När vi är uppe 
i flera paket i veckan per person, då 
kommer vi få se förändringar.

Enligt Peter Hesslin kommer 
många konsumenter om några år 
vilja ha det mesta hemlevererat, 
när det passar dem. Och de flesta 

kommer inte vilja 
gå till ombud eller 
boxar, men vill inte 
heller behöva vara 
hemma och passa 
leveranstider.

– Jag tror att 
många kommer 

vilja ha en eller ett par leveranser i 
veckan – att exempelvis varje tisdag 
få 4-5 paket, tillsammans med veck-
ans matbeställning. Även detta skulle 
ju kunna bli en stressfaktor eftersom 
maten måste in i kyl och frys, men 
då är digitala lås en lösning som 
låter oss släppa in chauffören via 
telefonen när vi inte är hemma. Vi är 
inte där än, det känns otänkbart för 
många i dag, men det var städhjälp 
också om du backar klockan. Kanske 
kan det fungera om vi får följa 
chauffören via kamera i mobilen när 
leveransen sker? 

Peter Hesslin tror också att de 
konsoliderade transporterna, som 
samlar paket från olika leverantörer 
är en tänkbar väg framåt:

– Det är ju mer hållbart med en 
leverans i stället för tre, fyra eller fem. 
Vi har inte många år på oss att ställa 
om, utan måste bli både effektiva 
och fossilfria snart. Och som leve-
rantör måste du vara hållbar – både 
när det gäller miljö och arbetsvillkor. 
Det börjar bli mer av en hygienfaktor 
än det varit tidigare, konsumenter 
och kunder ställer allt högre krav och 
har du inte det de önskar kommer de 
snart att vända dig ryggen. Det kan 
för oss i branschen kännas tufft med 
tanken på ett samarbete av detta 
slag men vi kommer sannolikt behöva 
ta oss an detta inom överskådlig tid.

Framtidsspaning:  
Leveranser ända  
in i kylskåpet

Peter Hesslin
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Text: Sofia Lundgren

Lyft för medarbetarna  
med robotkraft

POSTNORD FÖR EN ENKLARE VARDAG

Dave Smith  
testar exoskelettet.



Hos oss på PostNord Kundservice Premium foku
serar vi på att ge service i världsklass. Om våra 
kunder stöter på patrull så kan de alltid känna 
sig trygga med att vi gör allt för att kunna lösa 
problemet. Samarbete och flexibla lösningar är 
något vi eftersträvar i våra kundmöten. Sam
arbete är också en viktig komponent i vårt team. 
Vi har en intern dialog i teamet, samt med vår 
teamchef, för att alltid hålla oss uppdaterade 
kring det senaste och hålla en tydlig dialog även 
ut mot kund.

Här på Premium får vi ta eget ansvar vilket 
ger oss möjligheten att tänka utanför boxen 
och hjälpa kunderna på ett smidigt sätt. Detta 
är avgörande då många av våra kunder har 
skräddar sydda avtal för just sina behov. 

Hos oss på Premium har vi också ett mycket 
kompetent spårateam som hjälper oss att lösa 
de extra utmanande situationerna. Vi försöker 
alltid se till att våra kunder känner sig tillfreds
ställda med våra lösningar så att de i sin tur 
kan föra en bra dialog med sin kund. Och 
vi har alltid i åtanke att även om avsän
daren är PostNords kund så måste vi,  
i den mån det går, se till att avsända
rens kund känner sig nöjd med de 
beslut vi tar.

Du som kund kan alltid räkna 
med snabba svarstider på både 
mejl och telefon tack vare den 
breda kompetensen i vårt team.

På Premium tittar vi ständigt 
på utvecklingsmöjligheter för att 
se hur vi kan göra vår redan fan
tastiska avdelning ännu bättre. 
Och när förändringar sker, kommer 
vi självklart kommunicera ut detta 
till alla våra kunder.

Premium är en fantastiskt bra 
tjänst för företagare som söker utmärkt 
kundservice med det där lilla extra. Och 
vi lovar, vi levererar.

 
Philip Wallin,
PostNord Kundservice Premium

Premium – för dig som  
vill ha det lilla extra

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

Bra arbetsmiljö 
även för våra  
underleverantörer
Schysta arbetsvillkor för alla  
PostNords anställda och underleve
rantörer är väldigt viktigt. Som ett 
statligt ägt företag med ett viktigt 
samhällsuppdrag är vi ett föredöme 
och ska så vara. Cabotage innebär 
transport inom ett lands gränser, 
utfört av ett företag som är registrerat 
utanför detta lands gränser. Genom 
cabotage kan transporter som annars 
hade gått tomma utnyttjas, vilket är 
bra både för miljön och ekonomin. I 
EU finns ett regelverk som ska säkra 
både bra arbetsvillkor och en fung
erande konkurrens. Genom att an
vända sig av cabotage kan PostNord 
säkerställa tillgång till transportkapa
citet, framför allt under peakperioder, 
när efterfrågan är som högst.  
PostNord välkomnar de reglerings
ändringar som har gjorts, med bland 
annat höjda sanktionsavgifter vid 
allvarligare överträdelser, och ett 
tydligare beställaransvar. I PostNord 
Sverige jobbar vi systematiskt och 
proaktivt för att säkra regelefterlev
nad. Under förra året genomfördes 
fyra olovliga cabotagekörningar i 
PostNords regi. Det får inte upprepas.

Vi kan konstatera att det på senare 
tid har dykt upp mindre seriösa aktö
rer som kompromissar med arbetsmil
jö, hälsa och villkor, i syfte att pressa 
priser och öka vinstmarginaler. 

Det är en väg som PostNord inte 
tänker vandra och vi välkomnar 
både skärpta kontroller och tydligare 
reglering som kan stävja denna typ av 
osund konkurrens.

Henrik Ishihara,
Public Affairs Specialist, 
PostNord
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å tiden när Sveriges gränser 
sträckte sig betydligt längre österut 
var det av yttersta vikt att ta del av 

postleveranser därifrån – och på 1800-talet 
skedde det med hjälp av isbåtar som Simpan.

En isbåt var en förstorad variant av de båtar 
som använts sedan medeltiden på Ålands hav 
och som namnet antyder användes den även 
under vintern. Lätta, för att kunna dras fram 
på isen, och låga midskepps för att besätt-
ningen lätt skulle kunna hoppa i igen när isen 
brast.

Låter det farligt? Det var det. Mycket. När 
båten drogs på isen gick två män framför 
och drog i rep samtidigt som de kände efter 
med pikar att isen höll. Om det var medvind 
hissades seglet och besättningen fick springa 
bredvid och hålla båten i balans.

Det hände otaliga olyckor och vid en tur 
drunknade alla, utom en passagerare som 
lyckades klamra sig fast vid de täta, och där-
med flytande, posttunnorna.

Andra gånger tvingades besättningen 
övernatta ute på isen, men att sova kunde 
innebära döden så med jämna mellanrum fick 
alla ställa sig upp och springa runt båten för 
att hålla värmen.

Under sommaren, med bra vindar, tog seg-
latsen på Ålands hav en dag men på vintern 
handlade det om betydligt mycket längre tid.

Postleveranser  
på liv och död
Under 1800-talet såg isbåtar till att posten kom fram 
över Ålands hav. Oftast gick det bra, men varje resa 
var förenad med livsfara.

HISTORISK POST:

Text: Petter Jennervall  Foto: Postmuseum

D

Isbåten Simpan  
var en så kallad  
spetsgattad snipa  
av väst åländsk typ.  
Den byggdes 1849  
och användes fram  
till 1875 på den  
viktiga post vägen 
Grisslehamn-Eckerö.

Posten förvarades i täta 
kaggar som flöt om de 
hamnade i vattnet.


