
Underlätta vardagen
för era hyresgäster
iBoxen – den enda oberoende 
boxaktören som är öppen för 
alla transportörer



iBoxen kommer att 
skapa värde genom tre 

unika egenskaper:

1. Oberoende 
2. Tillgängligt 
3. Förbättrad säkerhet



MARKNADEN
E-handelsmarknaden växer med 13-15% per år. Nuvarande nivå är ca. 800.000 paket per dag med förväntad ökning till 1 600 000 till 1 
800 000 per dag i 2025-2026.  Transportbranschen rapporterar om en signifikant växt i e-handel med fokus på hemleveranser nu under 
Corona perioden. En strukturell ändring som med stor sannolikhet kommer att kvarstå.

2020

900 000 paket per dag

Marknaden

iBoxen flyttar befintlig och ny 
volym till en hållbar 
infrastruktur. Volym och 
intäktströmmar existerar 
redan. Ingen ny marknad 
kommer att skapas.

Hem

iBoxen

Ombud

Uppåt 2 000 000 paket per dag
400 000-500 000 hemleveranser

2025

2020

1 200 000 paket per dag*
100 000 hemleveranser

Ombud

Hem

*Post- och Telestyrelsen beräkningar för antalet paket på svenska marknaden under år 2020



Fördelar med iBoxen

BEKVÄMLIGHETTEKNOLOGI 
OCH 

SÄKERHET

HÅLLBARHET

• Den enda boxen som är öppen för 
alla transportörer

• Enkel att installera/flytta, inget fast 
montage. Är batteridriven.

• Ökad säkerhet - mindre risk för 
stöld och obehöriga i fastigheten 

• Betydligt säkrare än vanliga 
brevlådor. Tjock plåt & avancerad 
låsmekanism

• Underlättar vardagen – de boende 
kan hämta och skicka alla paket 
från samma box – dygnet runt

• Boxen öppnas smidigt via app i 
mobilen med mobilt BankID för 
extra säkerhet

• Boxen kan även användas till; 
överlämning, tillfällig förvaring, 
byte, lån eller försäljning av varor

• Färre transporter och mindre 
trafik i bostadsområdet

• Närhet – en box vid fastigheten 
kräver ingen extra bilresa

• Bidrar till lägre CO2-utsläpp
• Hyresgästerna kan ta emot paket 

även när de inte är hemma



PLACERINGSSTRATEGI

Bostadsområde i Täby

Bostadsområde 
i Bromma

Bostadsområde 
i Hägersten

Vad krävs av er? 

• iBoxen är helt kostnadsfri
• Plats utomhus (0.8 kvm markyta) som är tillgänglig 

dygnet runt
• Placeras lämpligast mot en vägg eller fristående
• iBoxen kan ta fram förslag på var boxen/boxarna kan stå
• Inga fasta installationer, boxen får ström via batteri
• Inget bygglov krävs
• iBoxen ansvarar för utplacering av boxarna, som tar 

max 10-15 minuter
• iBoxen ansvarar för underhåll och vid behov klottersanering och 

nödvändig omplacering
• Kort efter att boxen är utplacerad kan de boende 

beställa sina varor till närmsta box! 



PLACERINGSSTRATEGI
Höjd: 2,2 m
Bredd: 1,1 m
Djup: 0,6 m 
(djup på taket 721 mm)
Markyta: 0,8 kvm
Vikt: 428 kg 

Antal luckor:16 stycken 
(höjd x bredd x djup)
13 luckor: 155 x 460 x 580 mm
2 luckor: 332 x 460 x 580 mm
1 lucka:  509 x 460 x 580 mm

Material: Galvaniserad plåt, 
IP-65 klassat lås, LED-belysning 
i övre rampen
Drift: Batteridrift (10 år i 
temperaturspannet +45/-45 C)

Leverans: Boxen levereras 
monterad och installeras på plats 

Tillverkare: Berglunds, Malmö 
(tillverkat bl.a. postlådor i 100 år)

Transportbolag: 
Sveriges 13 största transportbolag 
står för över 95% av volymen. 
iBoxen har avtal med 10 av dem: 

Airmee, Best, Bring, DHL, Early Bird, 
Fedex, MTD, Premo, Schenker, TNT, 
UPS

Under 2022 kommer en majoritet 
av alla e-handlare erbjuda leverans till 
iBoxen.

Fakta om iBoxen

Så hämtar 
du ett 

paket från 
iBoxen!



”Hela processen var väldigt smidig. Vi var i kontakt med andra boxleverantörer också, men det som är attraktivt med 
iBoxen är att alla transportörer kan leverera till den och att den är kostnadsfri för vår förening.” Per-Erik Eriksson, 

ordförande för BRF Slottsallén, Bromma. 

Transportbolag iBoxen har avtal med:

1. Bring
2. Airmee
3. Best
4. DHL
5. Schenker
6. UPS
7. Early Bird/MTD
8. FedEx
9. TNT
10. Premo

Vad säger andra om iBoxen?

”Hela processen var väldigt smidig. Vi var i kontakt med andra boxleverantörer också, 
men det som är attraktivt med iBoxen är att alla transportörer kan leverera till den och att 
den är kostnadsfri för vår förening.” Per-Erik Eriksson, ordförande för BRF Slottsallén i Bromma

”Precis som Swish bygger iBoxen på en infrastruktur där de agerar som en neutral plattformsaktör. Att vi 
tillsammans med iBoxen kan bidra till att fler ägare byter varor på ett mer hållbart sätt känns riktigt bra.” 
Anders Edlund, Chief Product Officer på Swish

”Leveransboxar placerade utomhus ger mindre trafik 
på innergårdarna, och mindre spring i trapphusen. 
Det är en väldigt viktig aspekt för oss.” 
Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg

”Det här sättet att leverera varor är framtiden. Det 
vi gjort är att hitta platser att ställa upp iBoxen.” 
Patrik Emanuelsson, vd Heba

”Precis som att jag tror att alla fastigheter kommer 
att ha solceller på taket i framtiden kommer det 
finnas leveransboxar utanför porten” 
Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson



”Hela processen var väldigt smidig. Vi var i kontakt med andra boxleverantörer också, men det som är attraktivt med 
iBoxen är att alla transportörer kan leverera till den och att den är kostnadsfri för vår förening.” Per-Erik Eriksson, 

ordförande för BRF Slottsallén, Bromma. 

Säkerhet

”iBoxen kräver att man identifierar 
sig med e-legitimation när man 
hämtar ut sitt paket- och det innebär 
den högsta säkerhet som vi har idag.”
Jan Olsson, kriminalkommisarie på nationellt it-brottscentrum

Läs hela 
artikeln här! 



”Att iBoxen är en lösning som är 
oberoende gör att den blir ännu mer 
intressant både för konsumenter och för 
e-handlare. Tillgänglighet är allt! Men 
också för fastighetsägarna som kan 
erbjuda rätt service till sina hyresgäster.”

Fredrik Widing, vd och grundare av Gate46 och Portally

“Hyresgäster vill ha mer
kringservice”


