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Förnyelsen innebär ett jättelyft när det gäller  
exempelvis layout och varuflöden enligt Ulf Elmqvist,  
vd för Lisagruppen som är representerade i hallen med 
Lisa Elmqvist restaurang och butik samt köttbutiken 
Husmans Deli.

Saluhallen firade invigning den 5 mars ifjol. 
– Hela hallen är ny, det är enbart tegelväggarna som 
står kvar. Egentligen var det här större än öppningen 
1888 i och med alla tekniska lösningar, så det är något 
fantastiskt att få vara med om, säger Ulf Elmqvist. 

HUR GÅR FÖRSÄLJNINGEN?
– Inom Lisagruppen är det restaurangen som tagit stryk, 
vi har inte tappat butiksförsäljning mot föregående år och 
den tillfälliga hallen ute på torget, trots halverade flöden. 

– Pandemin har ju inte gjort att åtgärderna går snabbare 
precis. Men på det stora hela är vi nöjda, vi har fått 
ett jättelyft jämfört med gamla hallen där varenda 
leverans fick gå genom stora ingången mot torget. 

Nya Östermalms saluhall motsvarar en standard  
i absolut världsklass, enligt handlarnas ordförande.
– Jag skulle faktiskt tro att vi når upp till topp tre 
jämfört med hela världen, 
avslutar Ulf Elmqvist.  n

– Det är inte alla handlare som klarat sig så bra 
som vi gjort tyvärr, tillägger Ulf Elmqvist.  
De generösa balkongerna runt saluhallen har ingen 
verksamhet just nu. Restauranger utan egen ingång 
tampas med de nya restriktionerna om högst en person 
per sällskap på handelsplats. Restaurang Lisa Elmqvist 
är lokaliserad längst inne i hörnet av saluhallen. 

– Men undrar ju lite över utformningen av restrik-
tionerna, vi har genomfört alla åtgärder man kan tänka 
sig, vi har nästan fem meter breda gångar i hallen och 
25 meter takhöjd. Men det är som det är och nu hoppas 
vi att det lättar snart, säger Ulf Elmqvist.

Det skruvas fortfarande på en del detaljer ett år efter 
invigningen.

Handlarna väl rustade 
efter invigningen som kom av sig
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ULF ELMQVIST, 
ordförande 

i saluhallens 
företagarförening.

Handlarna är överlag nöjda med nya Östermalms saluhall, som nyinvigde precis innan  
pandemins utbrott för ett år sedan. 
– Vi når nog upp till topp tre i världen när det gäller standard nu, säger Ulf Elmqvist, 
ordförande i saluhallens företagarförening.  

FÖRNYELSEN INNEBÄR ETT JÄTTELYFT när det gäller materialval, tekniska lösningar,  
layout och varuflöden enligt Ulf Elmqvist, vd för Lisagruppen som är representerade  
i hallen med Lisa Elmqvist restaurang och butik samt köttbutiken Husmans Deli.
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Planen är att årsmötet skall kunna följas på plats 
eller digitalt via Teams, preliminärt datum är 
den 29 maj. 
– Vi räknar med att det kommer finnas möjlighet 
att förtidsrösta eller rösta via ombud, alla handlingar 
och valberedningens förslag kommer att finnas till-
gängliga i god tid innan, säger vd Peter Reneström.

SLHF delar i år ut 33 utbildningsstipendier till 
ett sammanlagt värde av nära 1,4 miljoner kronor.

– Alla som sökt kommer att få besked i månads-
skiftet mars-april. Det är glädjande att vi hade många 

SLHF jobbar i år för att kan man skall kunna välja att följa årsmötet digitalt. 
Trettiotre nya stipendiater är utsedda, men tyvärr kan det ju inte bli någon 
formell och festlig utdelning vid årsmötet.

sökande till SLHF-Akademins utbildningar. Vi får åter-
komma om en eventuell formell diplomutdelning senare. 

Föreningen är redo att trycka på startknappen när 
pandemin äntligen lättar, klubbarna har förberedda 
program, enligt Peter.
 
– Vi saknar medlemmarna och verksamheten 
i klubbarna. Pausen är nog allra tyngst för seniorerna 
som inte har något arbetsliv.
– Kanske kan Handelspantrarna arrangera en vår-
träff utomhus, men vi avvaktar förstås nya besked 
från myndigheterna, avslutar Peter.  n

Planerar digitalt årsmöte
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ÄR NI NÖJDA MED BUTIKEN?
– Mer än nöjda. När vi satt med ritningarna och olika 
idéer för 1,5 år sedan, vet man inte exakt hur det blir 
i verkligheten. Men det blev bättre än vi trodde.

Den nya säljytan på 582 kvadratmeter har utökats 
med cirka 40 kvadrat.
– Alla upplever butiken som väsentligt större nu.
Hemköp Sjöbergshallen överträffar redan den tidigare 
försäljningen, nu gäller det att jobba tillbaka samtliga 
kunder, enligt Hans Roosmark.

– Klart att de har nya inköpsvanor i och med den långa 
frånvaron men vi har en jäkligt snygg butik så det är 
bara att gnugga på, avslutar Hans Roosmark.  n

BUTIKEN NYINVIGDE DEN 25 FEBRUARI efter 17 månaders 
frånvaro från Sollentuna-marknaden. Handlarparet 
har bland annat totalrenoverat ett sommarhus 
i skärgården under tiden. 
– Någon slags pensionärstillvaro var det väl. Vi har 
tre barn också så det är klart att tiden har gått undan 
ändå, men härligt att komma igång igen, säger Hans 
Roosmark, som driver butiken tillsammans med 
hustrun Malin Roosmark. 

Efterlängtad nystart 
efter 17 månader av ”pensionärstillvaro” En analog 

129-åring blir 
digital 
En konsekvens av pandemin är att vi måste 
ställa om delar av vår kommunikation till er 
medlemmar. 

Ja, just det är väl inte någon negativ konsekvens, 
det är nog en spark i rumpan snarare, som ger 
mer nytänkande.
 
Det som händer rent praktiskt är att vi utvecklar 
tidningen Stockholmshandlar’n genom att göra 
utvalda reportage digitala och presentera dem på 
hemsidan. Information runt våra olika medlems-
förmåner kommer också att bli tillgänglig digitalt 
och finnas på Youtube där ni kan prenumerera 
på filmklippen.
 
Vi kommer att använda sociala medier, Facebook 
och Instagram, för att presentera olika aktiviteter 
för er. I steg två kommer vi även att lägga ut korta 
utbildningsfilmer, till nytta för er själva såväl 
som för medarbetarna.
 
Vi ser så klart även fram emot att ses rent fysiskt 
så fort som det går. Som jag tidigare nämnt kommer 
vi så snart vi kan hålla utbildningar i Adolfsberg 
och starta upp våra kostnadsfria introduktions-
utbildningar. Vi kompletterar detta med 20 fria 
utbildningsplatser till vår nya utbildning Ekologi/
hållbarhet/miljö, det är först till den berömda 
kvarnen som gäller.
 
Vi saknar er medlemmar, Villa Adolfsberg 
är alldeles för tyst.

Glad påsk!

HANDLARPARET Malin och 
Hans Roosmark har fått 

en topprustad butik efter en 
frustrerande lång paus

Hemköp Sjöbergshallen har nyinvigt 
efter en lång paus då Sjöbergs centrum 
revs och byggdes upp på nytt. 
–  Man såg verkligen fram emot att 
komma igång igen, säger handlaren 
Hans Roosmark.
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Handelskommunen Huddinge tar sats för expansion, Kungens Kurva och Flemingsberg 
får stora omdaningar. Häng med på Stockholmshandlarn’ns kartläggning som även 
visar vad som är på gång för övrigt. 

IKEAS PARTNER INGKA CENTRES BYTTE SPÅR för lite mer  
än ett år sedan, från den färdiga projektplan som då låg 
gällande utbyggnaden av Kungens Kurva köpcenter.  
Projektet omfattar cirka 60 000 kvadratmeter och sträcker 
sig från Ikea och ungefär halvvägs till Ica Kvantum samt 
hela vägen till rondellen vid Heron City åt andra hållet. 

Den ursprungliga planen handlade om en mer 
traditionell köpcentrumanläggning motsvarande 
Mall of Scandinavia.
– Under resans gång identifierade vi nya behov som 
fokuserar mer på upplevelse i kombination med detalj-
handel. Anledningen till det nya omtaget var bland 
annat en kraftig försening på grund av en vattendom, 
under den tiden kunde vi identifiera ett behov att tänka 
nytt kring shopping och destinationsutveckling, säger 
Yvonne Arentoft, meeting place manager vid Kungens 
Kurva shoppingcenter

– Trenden visar att e-handeln kommer fortsätta att öka, 
i samband med pandemin har också hela vår bransch 
fått mycket att fundera över, fortsätter Yvonne Arentoft.

Huddinges största butik, 
Ica Kvantum Kungens Kurva, 
har vind i seglen. Trots att 
bygget av Förbifart Stock-
holm har pågått några år 
parallellt med andra väg-
arbeten i området. 2020 om-
satte butiken 508 miljoner 
kronor exklusive moms, 
en ökning med tio procent jämfört med 2019.
– I och med pandemin har allt fler kunder sökt sig 
till oss, trots den fortsatt rådande trafiksituationen. 
Vårt externa läge med egna entréer och stora säljytor 
har helt klart gynnat oss vid kundernas val av inköps-
ställe, säger Ica-handlare Carl-Johan Ståhle. 

KOMMUNEN PEKAR UT FLEMINGSBERGSDALEN som ett nytt 
regionalt nav för handel, kultur, arbete, bostäder och 
högre utbildning. Planprogrammet antogs av fullmäktige 
i våras med målsättningen om 50 000 boende, 50 000 
arbetstillfällen och 50 000 besökande i Flemingsberg, 
2050.

Här utvecklas branschen  
i storkommunen

Projektören är ännu så länge förtegen om konkreta 
detaljer eller aktörer. Klart är att även de nya planerna 
inbegriper en byggrätt som kan utnyttjas för cirka  
10 000 kvadratmeter dagligvaruhandel och att för-
handlingar med aktörer pågår.   
– Kungens Kurva är ett av de mest spännande 
projektområdena i dag, vi får ett helt nytt upptag-
ningsområde i och med nya bostäder, nya länken 
och nya spårvägen. Vi blir en destination i stället för 
ett köpcentrum, med ett bredare utbud och fokus på 
upplevelse. Jag hoppas att jag kan säga mer om 
samarbetspartner rätt så snart, avslutar Yvonne 
Arentoft.  

Coop borde vara hetast i sin strävan att etablera  
i Kungens Kurva, i och med att området är en vit fläck 
på Coop-kartan. KF Fastigheter bygger omkring 3 500 
bostäder tillsammans med Balder i en annan del av 
området, men där kan det tillkomma dagligvaruhandel 
tidigast omkring 2030, i den del som vetter mot Heron 
City, uppger David Johansson regionansvarig fastig-
hetsutveckling på Balder.  

Huddinge kommun
Antal invånare: 112 848.
Dagligvaruindex: 113.
Sällanköpsindex: 247.
Omsättning dagligvaror: Ca 4,58 miljarder 
kronor. 
Antal dagligvarubutiker: 82.
Antal sysselsatta dagligvaror: 1 430.
Medelinkomst: 308 011 kronor (2018).

Källa: Handelsfakta 2019 (HUI Research)

1. Lidl Vårby
2. Ica Kvantum Kungens Kurva
3. Nya Pulsen Flemingsberg
4. Ica Maxi Flemingsberg
5. Hemköp Huddinge Centrum
6. Hemköp Matbörsen
7. Ica Supermarket Kvarnen, Kvarnbergsplan
8. Storängens industriområde

Fo
to

: B
ut

ik
en

1.

8.

7.

2.

6.

5.

3.

4.

4

CARL-JOHAN STÅHLE



I REGIONAL UTVECKLINGSPLAN för Stockholm 2050 är Flemingsberg utsett som en av åtta regionala stadskärnor 
och ett betydelsefullt centrum i södra Stockholm. Visionsbild för Flemingsbergsdalen 2050. 
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Handeln måste växa med området, men pandemin och 
e-handelns utveckling är faktorer som lett till en mer 
avvaktande hållning när det gäller handelns bidrag till 
den nya regionala stadskärnan.
– Handeln var under strukturell förändring redan innan 
pandemin bröt ut, därför är det viktigt att planera stads-
utveckling med handel som en pusselbit, tillsammans 
med kompletterande kvaliteter, säger Karolina Krön, 
näringslivsstrateg på Huddinge kommun.

Ica Maxi och Lidl har redan etablerat ett starkt daglig-
varukluster i Flemingsbergsdalen, med bra anslutningar 
till kollektivtrafiken.

HUR SER DET UT MED ETABLERINGAR FRAMÅT?
– Marknaden avgör vilket underlag för ytterligare ny-
etableringar inom dagligvaruhandel som kan tänkas 
uppkomma utifrån bebyggelseutvecklingen och befolk-
ningstillväxten. Till respektive stadsdel inom Flemings-
berg planeras lokala centrum som kan tänkas inrymma 
ytterligare närliggande dagligvaruhandel, detaljplanen 
är förhoppningsvis klar om två år, säger Karolina Krön. 

Ica Maxi invigdes i Flemings-
bergsdalen 2016. 
– Vi fick en småtrög start 
innan bron in till området 
blev klar, men sedan tog 
det rejäl fart och vi har ökat 
nästan 50 miljoner per år, 
säger Ica-handlare Henric 
Rydberg.

Försäljningen landade på 393 miljoner kronor netto 
livs 2020. Pandemin har lett till färre kundbesök men 
markant högre snittköp.
– Det har varit mycket fokus på anpassningarna för att 
skapa en trygg och säker butik, kunderna sprider ut sig 
både över dagen och över veckan nu så det fungerar 
väldigt bra, säger Henric Rydberg. 

Även Nya Pulsen i Flemingsbergs Centrum ökade 
försäljningen ifjol, trots kundtapp och lägre snittköp, 
omsättningen landade på 234 miljoner kronor netto. 
Tyvärr lägger butiken väldigt mycket fokus på våld och 
hot och övrig störningsproblematik just nu, handlaren 
Michael Wremborn är skarpt kritisk till den kommunala 
centrumägaren Huges hantering. 
– Hela Flemingsberg är ett katastrofområde och vi har 
väldigt mycket stök i och kring centrum. Våra bevaknings-
kostnader skenar samtidigt som Huge drar ner på sin 
bevakning.
– När vi har genomfört säkerhetsmöten med polisen 
och kommunen, då har Huge inte ens kommit till 
mötena, fortsätter Michael Wremborn. 

Trots all spilld energi satsar butiken ändå på en 
ombyggnad just nu. 
– Vi glesar ut varutrycket och frigör mer ytor som en 
ytterligare anpassning till corona, vi gör även ett rejält 
omtag framförallt inom de etniska sortimenten där vi 
utökar antalet artiklar samtidigt som vi ger dem en mer 
genomtänkt presentation, säger Michael Wremborn.  

Hemköpshandlare Frank Thelin driver totalt sex butiker, 
varav två i Huddinge, Hemköp Huddinge Centrum 
respektive Hemköp Matbörsen i Snättringe. I Huddinge 
Centrum huserar även företagets huvudkontor.

Företaget förvärvade nyligen butiksfastigheten 
i Snättringe, nu skissar man på en totalrenovering av 
butiken och hela fastigheten, en investering på uppåt 
tio miljoner kronor.
– Äntligen, vi har genomlidit fem olika fastighetsägare 
sedan vi köpte butiken 2010, som alla har lovat guld 
och gröna skogar utan att något har hänt. I och med 
fastighetsförvärvet lyckades vi undvika en rivning, 
säger Frank Thelin.  

Hemköp Matbörsen har en stark försäljningsutveckling 
på grund av hemarbete under pandemin, med ökningar 
på 15–20 procent.

Hemköp Huddinge Centrum ökar omkring fem procent, 
trots att antalet resenärer med bussar och pendeltåg 
är reducerat.
– Vi ökar försäljningen i centrum trots att vi tappar 
30 000 kunder i månaden. Vi har byggt ett kök och 
anställt en kock, satsningarna har gått över förväntan 
så det ska vi bygga vidare på, säger Frank Thelin.

Lidls andra butik i Huddinge, vid Vårby allé, har efter 
många turer nu drabbats av att Trafikverket stängt 
på- och avfarterna till E4. Trafikverket hänvisar till 
säkerheten och den olycksdrabbade Vårby backe men 
signalerar ändå att åtgärden är tillfällig. 
– Det är för tidigt att säga hur butiken påverkas. 
Hyresvärden för vår talan mot Trafikverket och vi hoppas 
på en lösning så snart som möjligt, säger Jonas Ström-
vall, fastighetschef på Lidl.
– Det är en stor kommun med många invånare, vi siktar 
på att etablera ett par butiker ytterligare i Huddinge, 
säger Jonas Strömvall.  

PLANERNA PÅ EN OMFATTANDE FÖRNYELSE vid Kvarnbergs-
plan har gjort tillvaron för Ica Supermarket Kvarnen oviss 
och något avvaktande under sju års tid.
– Man håller ju igen lite när det gäller investeringar  
i avvaktan på besked, processen har varit utdragen. 
Men nu revideras detaljplanen och vi hoppas på att allt 
lossnar inom de närmaste åren, säger Ica-handlare 
Tim Eriksson. 

Butiken är trångbodd och kan inte växa så mycket 
mer med befintliga ytor, omsättningen är 85 miljoner 
kronor netto. Förnyelseplanen kan innebära flytt 
till ny lokal vägg i vägg med den befintliga lokalen 
och en dubblering av ytan från 600 till cirka 1 200 
kvadratmeter. 
– I så fall skulle vi absolut kunna nå 120–130 miljoner 
kronor ganska fort. Om projektet inte blir av behöver 
vi växa inom nya men befintliga ytor i stället. Vi närmar 
oss samsyn om detaljerna med alla berörda så just nu 
känns det hoppfullt igen, avslutar Tim Eriksson.    

DET BYGGS FÖR FULLT I INDUSTRIOMRÅDET Storängen 
i centrala Huddinge, som omvandlas till bostads-
område. Kommunen har under en längre tid pekat på 
behovet av en mindre dagligvarubutik till Storängen, 
just nu slutförs planeringen för 1 650 lägenheter inom 
etapp 2, butiken ska enligt planprogrammet tillkomma 
under etapp 4. 

Totalt får området uppemot 4 000 nya bostäder. Exploa-
tören bakom etapp 4, Vincero AB, är i kontakt med aktörer 
som vill etablera, men har i övrigt inget konkret att 
berätta om etableringen.      
– Även de större bostadsprojekten i bland annat Segel-
torp respektive utmed Glömstaleden/Glömstadalen 
kommer på sikt att behöva tillskott i form av ny daglig-
varuhandel, säger Agneta Persson Hellsten, företags-
lots på Huddinge kommun.  n
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Hemköp har expanderat i takt med att andra har lämnat Bredäng Centrum.  
De exklusiva sortimenten varvas med offensiva klipp.
– Vi har lyckats rätt bra med ”allt under ett tak”, säger handlaren  
Houston Stone.

I HÖSTAS STOD BUTIKEN KLAR efter en större ombyggna-
tion, med 600 nya kvadratmeter säljyta. Redan 2015 
byggde Hemköp ut den första etappen, genom över- 
tagande av Systembolagets tidigare butikslokal. 2019 
valde Ica Supermarket att lägga ner verksamheten  
i Bredäng Centrum, dessa ytor adderades till Hemköps 
nya butik som fick en säljyta på 2 000 kvadratmeter, 
butiken stod klar i september. 
– Kunderna är väldigt positiva till den nya större butiken 
med ett bredare sortiment inom alla kategorier. Vi är ly-
hörda och tar till oss både ris och ros och lyssnar mycket 
på önskemålen från våra kunder, säger Houston Stone.

Strategin är att samla allt under ett tak, de exklusivare 
matvarorna varvas med de klipp som har varit en 
viktig nyckel bakom butikens framgångar i Bredäng.
– Vi är beroende av de lokalanpassade klippen och 

Även inom kategorin skönhet och hälsa varvas de  
fina sortimenten på hyllan med klipp på gavlarna.  
En kund berömde skönhet- och hälsa-avdelningen med 
att det är som att ha en ”Ica Maxi på hemmaplan”, 
berättar Houston Stone. 
– Det var nog ungefär dit vi ville komma, vi har 
lyckats rätt bra med ”allt under ett tak”.

Bredäng är med på listan över så kallade utsatta  
områden, men lyckligtvis upplever Houston Stone  
inte att butiken är särskilt utsatt när det gäller 
kriminalitet eller andra störningar. 
– Vi har så klart vår beskärda del men vi har det  
ganska lugnt ändå, problemen har i alla fall inte  
ökat under min tid i butiken och det är nog inte  
värre här än någon annanstans. 

Expansiva 
Hemköp 
Bredäng 
samlar allt 
under ett tak

annonserna. Vi ser också ökade besöksflöden från 
andra närliggande orter, dessa kunder blir allt oftare 
stammisar i butiken, säger Houston Stone. 
– Bredängs T-banestation ligger bara några steg från 
butiken vilket gynnar besöksfrekvensen och tillgäng-
ligheten, fortsätter Houston Stone.

Omsättningen har ökat från 32 till 140 miljoner kronor 
under de 18 år som Houston varit handlare i butiken.

VILKA ÄR DE STÖRSTA SATSNINGARNA?
– Vi satsar stort på vår nya frukt- och gröntavdelning. 
En annan del vi också fokuserat på efter ombyggna-
tionen är kategorin kött, både fabriks- och butikspackat.  
– ”Världens mat” är en ytterligare stor satsning som 
tilltalar många kunder, en väldigt uppskattad avdel-
ning med ett brett sortiment, fortsätter Houston Stone. 
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Hemköp Bredäng
Handlare: Houston Stone.
Omsättning: Cirka 145 miljoner kronor netto 
(prognos 2021).
Butiksyta: Cirka 3 000 kvadratmeter, varav 
cirka 2 000 kvadratmeter säljyta.
Antal anställda: 45. 
Antal kassor: 6. 
Öppet: 7–22 mån–fre, 8–22 lör-sön.

Mottagandet efter satsningarna är alltså starkt, 
omsättningen är ökande även under pandemin, men 
butiken får större potential när de hårda restriktionerna 
med bland annat maxantal kunder i butiken lättar, 
enligt Houston Stone.
– När pandemin har klingat av ska vi givetvis slå 
på stora trumman och ha en invigningsfest för alla 
våra kunder.  n

Houston Stone
Född: 1965, i USA. 
Karriär i korthet: Butikschef Ica Flamman, 
butikschef Ica Pulsen, Flemingsberg, handlare  
i Bredäng sedan 2003 (dåvarande Vivo),  
till att börja med tillsammans med kompan- 
jonen Jan Nilsson som lämnade 2007.
Bor: Huddinge.
Familj: Fru och två vuxna barn.
Fritid: Resor, träning, god mat.
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”ALLT UNDER ETT TAK” går igen även inom skönhet och  
hälsa där de finare sortimenten i hyllan varvas med klipp  
på gavlarna. 

STORSATSNING PÅ ”VÄRLDENS MAT”.”Det är en väldigt  
uppskattad avdelning med ett brett sortiment som tilltalar 
många kunder”, säger Houston Stone. 

HEMKÖPSHANDLARE HOUSTON STONE har successivt adderat 
till nya kvadratmeter i Bredäng Centrum, under hösten  
2020 stod butiken klar efter den senaste tillbyggnaden  
och en större renovering. 
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E-HANDELSGURUN ARNE PÅ POSTEN:

”Nu kommer det att ta 

oerhörd fart”
E-handelsoraklet Arne B  
Andersson är ”Arne på Posten” 
med hela branschen. Här är hans 
reflektioner om de dramatiska 
omdaningarna under pandemin, 
och om vad vi kan vänta oss 
härnäst.

ARNE ANDERSSON HAR FÖLJT distanshandeln sedan  
postordertiden, de senaste 15 åren som e-handelsråd-
givare och talesperson för Postnord, sedan årsskiftet 
har han ungefär samma roll men som fristående konsult. 

Arne är pappa till E-barometern som följer e-handeln 
för Postnords räkning, genom samarbete med Svensk 
Handel och HUI Research. 
– Under pionjärtiden var e-handeln väldigt teknikdri-
ven, branschen borde ha tagit till sig tidigare att det 
är handlare man är i första hand.
– Parallellt såg vi under den här tiden hur postorder-
företagen var för långsamma med att ställa om,  
i dag har de däremot lyckats väldigt bra och egentligen 
har de ju kunnat distanshandel hela tiden, fortsätter 
Arne Andersson. 

Utvecklingen har varit blixtsnabb och dramatisk även 
över tid, men pandemiåret 2020 blev så klart något 
alldeles historiskt. E-barometern slår bland annat 
fast att:
• E-handeln växte med 40 procent under 2020,  
 jämfört med 2019.
• Mest växte handeln med dagligvaror på nätet 
 (+95 procent), följt av möbler och heminredning  
 (+63 procent) och skönhet och hälsa (+59 procent).
• Det var 76 procent av svenskarna (17–79 år) som  
 e-handlade under en genomsnittlig månad, 
 men under sista kvartalet var det hela 82 procent  
 (jämfört med 74 procent 2019).

KOMMER TRYCKET ATT FALLA TILLBAKA EFTER PANDEMIN?
– Nej, vi har nått en ny nivå. Nu kommer det att ta en 
oerhörd fart. E-handeln omsatte 120 miljarder kronor, 
inom ett par år når vi kanske 200 miljarder, säger 
Arne Andersson.
– Dagligvaruhandeln, med sina höga snittordrar, 
kommer att bli en enormt viktig del av utvecklingen. 
Dagligvarubranschen är inte så fragmentiserad, 
den drivs av ett fåtal starka aktörer. 

Däremot ligger lönsamheten fortfarande en bit bort, 
enligt Arne Andersson.
– Automatisering blir väldigt viktigt, Ica investerar ju 
i Ocado-tekniken och det ska bli intressant att följa 
hur man löser lönsamhetsutmaningen, jag tror att det 
ligger 3–4 år bort i alla fall. 

VARUPLOCK I BUTIK HAR INGEN FRAMTID ALLTSÅ?
– Nej, jag har svårt att se hur medarbetare som både 
plockar upp och ner från hyllorna även ska hinna med 
att skapa kundupplevelser, den typen av butik vill  
inte jag handla i. 
– Däremot kan man jobba som Söderbokhandeln 
som finns där jag bor. De har cyklat hem med böcker 
till äldre under pandemin, i mån av tid. Allt möjligt 
sådant. Det är kundvård när den är som bäst, men 
handlar inte om lönsamhet.   

Definitionen av e-handel enligt E-barometern är fysiska 
produkter som beställs och betalas digitalt. Tjänster 
som bokas och betalas online räknas inte till e-handeln.
– Vi ser en viss glidning när det gäller exempelvis 
ljudböcker men E-barometern mäter enbart fysiska 
böcker och media.  

Skönhet och hälsa seglade upp som den mest e-
handlade kategorin förra året.
– Inom hälsa så är det Apotea som driver utvecklingen, 
de har med sina snabba leveranser bevisat att man inte 
behöver gå till apoteket längre. Det kommer nog att leda 
till en snabb reducering av antalet fysiska apotek. 

– Skönhetskategorin har verkligen tagit position 
och är väldigt snabba med att ta till sig nya sätt att 
sälja, exempelvis genom att jobba med livestream  
och samarbeten med influencers.

DAGLIGVARUHANDELN blir en enormt viktig del av e-handelns 
landvinningar, branschen kan öka från 120 till 200 miljarder 
kronor inom ett par år, enligt ”Arne på Posten”.  
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6 snabba spaningar 
från ”Arne på Posten”
1. Dagligvaruhandeln får rollen av service-
 hubb för hela branschen, det gäller både 
 vid hemleveranser och hämta i butik. 
2. Lönsamheten ligger 3-4 år bort för daglig-
 varuhandeln.
3. Antalet fysiska apotek kommer att reduceras  
 snabbt.
4. Den äldre kundgruppen ställer nya krav 
 på tydlighet och trygghet på nätet. 
5. Hämta i butik förblir stort inom daglig-
 varuhandeln på halvlång sikt på grund av   
 svag betalningsvilja för hemleveranserna.
6. E-handelns omsättning kan öka från 
 120 miljarder kronor till 200 miljarder 
 inom ett par år.  
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Sök inspirationen från skönhetskategorin, tipsar  
Arne Andersson. 
– Tidigare pekade jag ofta på kläder och skor när det 
gällde innovation. Det gäller överhuvudtaget att lyfta 
blicken och titta på helt andra branscher än den egna.  

Arne Andersson pekar ofta på hållbarhetsfrågan som 
en alltigenom överskuggande och avgörande fråga  
för hela branschen. 
– Kraften i frågan kommer bara att öka, även om 
hållbarheten prioriterades ned något under 2020. 
Tydlighet i kommunikationen är väldigt viktigt.

Hållbarhetsfrågan är inte löst med fossilfria trans-
porter, menar Arne Andersson, han tror inte heller 
på det där att man köper sig fri genom exempelvis 
klimatkompensation. 
– Jag tror mer på att gräva där man står och visa hur 
man jobbar själv, visa konkret hur du är en schysst 
arbetsgivare till exempel.    

Den äldre målgruppens intåg på marknaden blev 
väldigt tydlig under 2020.
– Pandemin tvingade dem att upptäcka nätet när det 
gällde framförallt mat och medicin, men 60-79-åringarna 
anammade även andra delar som kläder och skor. 

Branschen måste vara på alerten när det gäller de 
äldre, de söker tydlighet och trygghet under betalningen 
i högre omfattning, ungefär som övriga konsumenter 
gjorde i början av eran, menar Arne Andersson. 
– De äldre ställer också andra krav på kundtjänst- 
funktioner, det kan till exempel handla om att de även 
vill kunna nå fram till handlaren per telefon.   

HUR AVGÖRS RACET MELLAN HEMLEVERANS OCH  
HÄMTA I BUTIK?
– Betalningsviljan för hemleveranserna av mat är 
ännu så länge för låg, därför är det ännu glest med 
hemleveranser utanför storstäderna och jag tror att 
clic and collect förblir stort på halvlång sikt. 

Insikten om att 85 procent av konsumenterna nu handlar 
på nätet varje månad gör att ”tipping point” är nådd enligt 
Arne Andersson, i april 2019 var andelen 68 procent. 
Konsumenterna gör inte längre skillnad mellan fysiskt 
och digitalt, på samma sätt måste varje handlare  
nu se alla kanaler som en helhet, slår han fast. 
– Den som fastnar i att försvara sin fysiska position 
i det här läget är riktigt illa ute. Butikerna måste göra 
upplevelsen mellan fysiskt och digitalt så sömlös som 
möjligt, det digitala handlar inte enbart om att sälja 
utan även om att synas.

Dagligvaruhandeln har potential att bli en service- 
hubb för hela e-handeln, spår Arne Johansson. 
– Mathems samarbete med Clas Ohlson är ett exempel 
på hur det här kan se ut. På samma sätt hämtar  
du ett paket från Postnord samtidigt som du plockar 
upp dina matkassar från Ica, och då vill det till att 
butiken gör det så smidigt som möjligt, helst då 
genom att det går att lösa allt genom en och  
samma ”lucka”. 

Medarbetarna är limmet mellan det fysiska och det 
digitala och helt avgörande för kundupplevelsen, 
fastslår Arne Andersson.

Är du som handlare inte 100 procent duktig på det  
digitala kan du ändå skapa en brygga mellan kanalerna 
genom personalen, tipsar han.
– Det handlar om att göra livet så enkelt och sömlöst 
som möjligt för konsumenten, gör det utifrån dina 
möjligheter. 

– Det gäller att tänka igenom hela kedjan och  
se allt som en helhet, hela vägen till uthämtningen 
och leveransen och vidare till en eventuell retur, 
avslutar Arne ”på Posten” Andersson.  n

Arne B Andersson
Född: 1955, i Mora
Karriär i korthet: Har följt distanshandeln  
sedan mitten av 90-talet, de senaste 15 åren 
som e-handelsrådgivare och talesperson för 
Postnord. Fristående konsult inom eget bolag, 
Arnepåposten AB, sedan december. 
Bor: Södermalm, fritidshus i Mora.
Familj: Fru och barn.
Fritid: Läser böcker, tittar inte på Netflix  
och HBO. USA-nörd, följer alla nyheter därifrån 
och är månatlig bidragsgivare till den afro- 
amerikanska medborgarrättsorganisationen  
NAACP. Löpare med otaliga maraton och  
ultralopp på meritlistan.
Favoritbutik på nätet: Nordic Nest (hem- 
inredning) och Naturkompaniet (outdoor).
Senaste e-handlade vara: Nespressokapslar.
Aktuell med: Arne på Posten serverar en frukost-
spaning varje vardagsmorgon på E-handel.se.

”Den som fastnar 

i att försvara sin fysiska  

position i det här läget är 

riktigt illa ute.”

E-HANDELSORAKLET Arne B Andersson är 
”Arne på Posten” med hela branschen. 
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GRÖN INNOVATION TILL FISKAVDELNINGEN 

”Vi kan producera 
mer än Norge”
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Tropiska sötvattensfiskar uppfödda på land och 
i svensk gårdsmiljö. Det är idén bakom företaget 
som lanserat ”världens mest hållbara fisk”.  

ENTREPRENÖRERNA JOHAN LJUNGQUIST OCH 
MIKAEL DESSALLES skapade ett system  

för fiskodling som kombinerar lant- och 
vattenbruk utan utsläpp och negativ  

miljöpåverkan. ”Vi har en hög köpfrekvens 
när vi besöker butik och berättar om 

produkterna, engagemanget för svensk och 
klimatvänlig mat ökar hela tiden”, säger 

Johan Ljungquist, till vänster i bild.



Gårdsfisk
• Grundades: 2013, på skånska Gretagården 
i Skättilljunga utanför Tollarp. 
• Grundare: Johan Ljungquist och Mikael 
Dessalles.
• Omsättning: Nio miljoner kronor netto. 
(Prognos: 30 miljoner kronor netto 2021 om 
pandemin lättar.)
• Ägare: Johan Ljungquist och Mikael Des-
salles är majoritetsägare med LRF, Almi, 
LMK-Stiftelsen och några ytterligare privata 
aktörer i ägargruppen.
• Antal anställda: 18 exklusive kontrakterade 
lantbrukare
• Övrigt: Gårdfisk föder upp allätande arter, 
som kan matas med en högre andel vege-
tabilier. Fiskarna är robusta och trivs med 
att leva tätt tillsammans utan att det blir 
sjukdomar och mediciner. Alla sorter är söt-
vattenarter, det näringsrika spillvattnet kan 
därigenom bevattna gårdens grödor. Fiskarna 
är varmvattenlevande eftersom de fiskarna 
växer fort, den totala energiåtgången blir 
mindre jämfört med andra arter.

CITY GROSS HAR ETT UNIKT SAMARBETE med Gårdsfisk 
och produkterna finns i samtliga butiker. Gårdsfisk är 
också listade hos Ica och Coop, inom kort även hos Axfood.    

Företaget integrerar fiskodling och lantbruk för att  
få till minsta möjliga miljöpåverkan. 
– Vi behöver ta tillvara kompetensen inom svenskt 
lantbruk, på köpet får vi en levande landsbygd,  
säger Johan Ljungquist, grundare tillsammans  
med Mikael Dessalles.

Kompanjonerna lärde känna varandra 2009 under  
ett studentprojekt, visionen om att producera världens 
mest hållbara fisk tog form. 

Lantbruket har nytta av den gödsel i form av fiskbajs 
som blir biprodukten vid all fiskodling, modellen tar 
vara på alla restflöten till skillnad från odlingarna  
i dammar eller i kassar ute till havs, det näringsrika 
spillvattnet bevattnar grödorna på åkern.   

Gårdsfisk satsar på allätande och varmvattenlevande 
sötvattensfiskar som växer snabbt och med låg energi-
förbrukning, klimatvänligare alternativ finns inte enligt 
företaget. 
– Vi föder upp ett kilo clarias med 1 kWh förbrukning. 
Sillen låg alltid bäst till tidigare, men den senaste 
siffran jag såg var 1,7 kWh per kilo, jag antar att fisket 
går lite sämre just nu och att det går åt mer diesel, 
säger Johan Ljungquist.  

Gårdsfisk använder det latinska namnet clarias i stället 
för afrikansk ålmal. En suverän matfisk även om inte 
alla konsumenter är bekanta med att äta fisktypen ännu.

För övrigt satsar Gårdfisk på tilapia som ju är en av 
världens mest odlade matfiskar, som företaget har 
lanserat under varumärket Rödstrimma och Svart 
rödstrimma. 
– Det finns några goda och allätande arter ytterligare 
som lämpar sig för våra system. 

Industriellt fiske och konventionell fiskodling kantas 
av foderfiske, överfiske, övergödning, rymningar och 
sjukdomar där allt kokar ner till förstörda ekosystem.

Gårdsfisk strävar efter en så hög andel vegetabilier  
i fodret som möjligt, just nu innehåller tilapia-fodret 
omkring fem procent avskär från MSC-märkta  
fiskbestånd.
– Snart testar vi en första leverans av 100 procent 
vegetabiliskt foder, vi vill gärna ha en sort som är helt  
vegetabiliskt uppfödd. Även när det gäller clarias skulle vi 
kunna hamna mycket nära ett vegetabiliskt foder, med 
tillägg av lite insektsprotein, säger Johan Ljungquist.

KONTINUITET OCH ENGAGEMANG är nyckeln till att lyckas 
med försäljningen i butik, enligt Johan Ljungquist.
– Det gäller att skapa ett långsiktigt engagemang för 
att nå igenom bruset i butik. Visst är konsumenterna 
aningens konservativa när det gäller fisk men samtidigt 
ökar engagemanget för svensk och klimatvänlig mat 
hela tiden. 

– Vi har en hög köpfrekvens när vi besöker butik och 
berättar om produkterna, även om pandemin tyvärr  
har satt många butiksaktiviteter på paus, fortsätter 
Johan Ljungquist. 

Gårdsfisk har skapat en slags franchisemodell som  
gör det möjligt att implementera de skalbara systemen 
i befintliga gårdslokaler med låga investeringskostnader, 
just nu samarbetar man med två skånska gårdar 
förutom den egna gården i Skättilljunga. 
– Det var inte många som trodde på oss i början men 
vi har uppnått visionen och skapat ett uppfödnings-
system utan utsläpp och negativ miljöpåverkan. 

– Pandemin tvingade oss bland annat att köpa upp 
yngelleverantören som var på fall. Vi har genomfört tre
emissioner men med lite tur behöver vi inte ta in mer 
kapital, vi är nära svarta siffror nu, fortsätter Johan 
Ljungquist. 
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RÖDSTRIMMA (TILAPIA) 
Har ett saftigt vitt och magert kött med fast textur  
med mjuka lameller som skivar sig lätt. Rödstrimman  
är en kulinarisk kameleont som passar såväl med koriander  
och lime som med pepparrot och brynt smör. Fungerar 
utmärkt att grilla, allra helst helgrilla, enligt Gårdsfisk. 

SVART RÖDSTRIMMA (TILAPIA) 
Inget skiljer strimmorna åt, förutom färgen på fjällen. 

CLARIAS
Gårdsfisk väljer det latinska namnet eftersom många 
konsumenter inte är helt bekanta med att äta mal. En halvfet 
kotlettfisk, rik på omega 3, med spänstigt och fast kött som 
för tankarna till både kyckling, marulk och fläskfilé. Clarias 
tål höga temperaturer och längre tillagning, vilket gör att 
den passar i bouillabaise, paella eller en het Tom Yam. 

Systemet innebär en ny näring till landsbygden, svenska 
gårdar kan få en nystart, potentialen är enorm, enligt 
Johan Ljungquist.   
– Med 2 000 fiskstallar skulle vi kunna producera  
en miljon ton fisk vilket skulle vara i nivå med Norge, 
men utan miljöproblemen som följer med odling  
i kassar till havs. Det finns även ett stort intresse 
internationellt och en global efterfrågan, avslutar 
Johan Ljungquist.  n

Fotnot: Färskvaruklubben planerar en träff 
tillsammans med Gårdsfisk, när pandemin 
släpper greppet.



– Jag kände att vi hade slagit i taket som frifräsare med 
inriktning på hard discount. Jag visste att Hemköp var 
intresserade och i höstas kom vi överens. Det blir fortsatt 
mycket klipp och kampanjer, men med en snyggare för-
packning och starkare koncept.  n
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Wivalliusgatan 25,112 60 Stockholm

Avsändare: JustNu Tryckeri, 
Varmvalsvägen 9, 721 30 Västerås
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 Ny medlems- 
förmån
Nu erbjuds SLHF:s medlemmar  
kvalificerad affärsjuridiskt stöd.  
Upp till tre timmars konsultation 
finansieras helt och hållet via 
föreningen.
 
SLHF har startat ett samarbete med advokat- 
erna Liman & Partners AB, en mindre advokat-
byrå inriktad på affärsjuridik, deras målgrupp 
är främst små och medelstora ägarledda företag.
 
SLHF finansierar upp till tre timmar affärs-
juridisk konsultation för aktiv eller passiv 
medlem vid ett tillfälle under 2021. För att 
utnyttja förmånen ska kontakten gå genom: 
info@slhf.nu   n

 SLHF-golf
Den femte upplagan av SLHF-golfen 
kommer att avgöras på Salems GK.
Preliminärt datum är den 10 juni,  
se hemsidan för vidare information.

Monica Bloom, Ica Supermarket Södra station 
och Magnus Agrell, Ica Supermarket Käppala,  
är regerande och försvarande SLHF-mästare, 
”the one to beat”.  n

Återkomsten till Häggvik
Nya City Gross tuggar sig in på marknaden i Häggvik efter comebacken i november, 
även om handelsplatsen ännu är utsatt för störningar.
 

DET BLEV EN ANNORLUNDA INLEDNING i och med pandemin 
och trafiken störs fortfarande överraskande mycket 
av olika byggnadsarbeten och avspärrningar, enligt 
Mathias Karlsson, regionchef på City Gross.
– Det är både på gott och på ont, det som är positivt  
är att vi kan tugga oss in på marknaden i behaglig takt 
och med en topp-driftad butik, vi blir större och starkare 
för varje vecka som går. 

Willys nya och ometablerade butik öppnade vägg i vägg 
två veckor efter City Gross i ”getingboet” 
Häggvik, här finns även Ica Maxi och Stora Coop inom 
500 meters radie. 
– Willys öppning var enbart positiv för oss, vi hjälps åt 
med att dra hit kunderna, säger Mathias Karlsson.

VAD UTMÄRKER BUTIKEN?
– Vi har skapat en väldigt bra mix mellan klipp och  
saluhallskänsla, de manuella punkterna var starkt 
efterlängtade av gamla och nya kunder. Vi har stora 

överandelar på färskvaror i Häggvik, särskilt de 
manuella delarna. 

Gamla City Gross i det nu rivna Stinsen köpcentrum var 
tongivande inom kedjan när det gällde catering. 
– Det är tydligt att suget finns kvar, även om beställning-
arna ofta handlar om brickor till två personer i stället för 
stora festupplägg just nu, avslutar Mathias Karlsson.   n

Frifräsaren blir Hemköp
Christoffer Mosten 
blir Hemköpshandlare 
den 6 april då Kampe-
mentshallen inviger 
som Hemköp Gärdet.

BUTIKEN HAR TOTALFÖRNYATS inför nyinvigningen.
– Allt är nytt utom pantmaskinen, men den är fin och 
fräsch ändå, säger Christoffer Mosten. 

Han har jobbat utan kedjetillhörighet och med Bergen-
dahls som leverantör sedan 2013, då han klev in i lokalen 
som var övergiven efter Coop. Sju år senare blev tiden 
mogen för nästa kliv, enligt Christoffer Mosten.

MATHIAS KARLSSON, regionchef City Gross. 
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FRIFRÄSAREN på Kampementsgatan 
får Hemköp-skylt den 6 april. 
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