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Digitaliseringen förändrar postmarknaden
Digitaliseringen förändrar samhället. Tillgång
till internet och e-handel har skapat nya köp
beteenden och påverkar hur våra städer och
transportsystem är uppbyggda. Genom digitaliseringen förändras förutsättningarna att bo och
arbeta i olika delar av Sverige. Digitaliseringen
och den ökande e-handeln har också haft, och
kommer fortsätta att ha, stor påverkan på den
svenska postmarknaden. E-handeln svarar nu
för drygt tio procent av detaljhandeln. Inom
några år förväntas andelen vara åtminstone den
dubbla.
Alternativa leveranslösningar
I takt med att vi i Sverige skickar allt färre brev
och paketombuden får allt svårare att ta emot
den ökande mängden paketförsändelser krävs
nya alternativa leveranslösningar. Det kan till
exempel handla om fler hemleveranser med
hjälp av digitala lås, paketstationer i närheten
av köpcenter eller bostadsområden och paketboxar i flerfamiljshus.
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Breven kan i allt högre grad behöva hanteras i
samma flöden som varuleveranserna och inte
alltid levereras direkt i anslutning till bostaden.
Det kräver dock att samhället säkerställer att
de som på grund av ålder eller rörelsehinder
även fortsättningsvis kan få sin post utdelad
vid bostaden.

E-HANDELN SVARAR NU FÖR DRYGT
TIO PROCENT AV DETALJHANDELN.
INOM NÅGRA ÅR FÖRVÄNTAS ANDELEN
VARA ÅTMINSTONE DEN DUBBLA.

SVENSK POSTMARKNAD 2019

2

Vi kommunicerar mer digitalt och
skickar allt färre brev
Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med
över 40 procent i Sverige. Under 2018 såg vi
den största minskningen av antalet brev någonsin under ett enskilt år. Alla prognoser tyder
på att detta volymtapp kommer att fortsätta,
sannolikt i allt snabbare takt. En anledning
till det är att allt fler skriftliga meddelanden
kommer att digitaliseras när fler mottagare och
avsändare ansluter sig till olika typer av säkra
digitala brevlådor och andra digitala alternativ.
Hastigheten tilltar
Det är också tydligt att hastigheten i ned
gången tilltar. Postnords volym för 2018 är
nästan precis hälften av volymen 2001 (1,56
miljarder jämfört med 3,15 miljarder). Den
första halvan av den nedgången tog 11 år (till
2012 då 2,3 miljarder brev delades ut), medan
den andra halvan ersatts av andra kommunikationssätt på bara sex år sedan dess.
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PTS kan i genomförda studier konstatera att
behovet att ta emot och skicka brev med skriftliga meddelanden minskar; drygt hälften av tillfrågade privatpersoner och företag svarade att
det inte skulle innebära några problem för dem
om utdelningen av dessa försändelser endast
skedde två dagar i veckan.
Distribution av postförsändelser har en
hög andel fasta kostnader. Det innebär att
kostnaderna i utdelningsverksamheten i stor
utsträckning kvarstår oförändrade trots
minskade brevvolymer.
Färre försändelser och fler hushåll
Den negativa effekten förstärks också av
Sveriges befolkning växer och ett ökat bostadsbyggande. Kombinationen av sjunkande
brevvolymer och fler hushåll och företag att
leverera till gör att det snabbt blir allt färre för-

sändelser att dela ut vid varje utdelningspunkt
samt att brevbärarna passerar en allt högre
andel adresser utan att det finns några
försändelser att dela ut.
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Fallande brevvolymer urholkar lönsamheten
I dag är det grundläggande kravet på den
samhällsomfattande posttjänsten att det varje
vardag ska delas ut post till samtliga hushåll i
Sverige. Vissa undantag kan dock göras från
kravet, främst av geografiska skäl.
Även om e-handeln leder till ökade mängder
varuförsändelser är antalet paket fortfarande
relativt få i jämförelse med antalet utdelade
brev. Den ökande mängden paket är inom kort
inte tillräcklig för att bära kostnaderna för den
samhällsomfattande posttjänsten.
Servicenivån inom ramen för den samhälls
omfattande posttjänsten behöver anpassas
till nuvarande och framtida behov samtidigt
som operatörerna ser över hur produktionen
av posttjänster kan fortsätta effektiviseras.
De ekonomiska förutsättningarna för att
tillhandahålla den samhällsomfattande post
tjänsten utan ersättning kommer successivt
att försvinna.
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Förändringar behövs
För att säkra att dagens och framtidens
grundläggande behov av posttjänster kan
tillgodoses över hela landet kommer användare
och samhället behöva vara öppna för nya
leveranslösningar och förändringar i utdelnings
frekvensen. Det innebär att postmottagare
som bor i städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för boende i de glest befolkade
delarna av landet vars avstånd till postservice
generellt sett redan är långt. Vi kan helt enkelt
behöva förändra saker som vi har tagit för givet
i dagens posttjänst i syfte att möjliggöra en
effektiv och hållbar utdelning av brev och paket
som så långt det är möjligt är självfinansierande.

POSTMOTTAGARE SOM BOR I
STÄDER KAN FÅ LITE LÄNGRE TILL
SIN POSTLÅDA TILL FÖRMÅN FÖR
BOENDE I DE GLEST BEFOLKADE
DELARNA AV LANDET VARS AVSTÅND
TILL POSTSERVICE GENERELLT
SETT REDAN ÄR LÅNGT.
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En posttjänst av god kvalitet

Med digitaliseringen följer att företag som
verkar på postmarknaden behöver anpassa
sin verksamhet till den nya verkligheten. Post
operatörerna har under senare år mött förändringarna genom att genomföra olika typer
av effektiviseringar, ibland i allt för snabb takt,
vilket har skapat problem för privatpersoner
och företag.
Postoperatörerna ska ha möjlighet att göra
nödvändiga förändringar, det får dock inte ske
på bekostnad av att kvalitet och tillförlitlighet i
postservicen försämras. Det postoperatörerna
har lovat när de har sålt en tjänst ska de också
hålla. Det är avgörande att förändringarna i
postverksamheterna skapar förutsättningar
för att upprätthålla en tillförlitlig posttjänst och
att postoperatörerna hittar långsiktiga, flexibla
och hållbara lösningar som är anpassade efter
användarna och deras behov.
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Så ser postmarknaden ut i Sverige
Antalet brevförsändelser minskade med
183 miljoner i Sverige mellan 2017 och 2018.
Det motsvarar 8,3 procent och är den största
nedgången någonsin både räknat i procent
och i absoluta antal. Under 2018 var brev
volymen 2,0 miljarder försändelser. Sedan
2000 har den totala brevvolymen minskat
med 41,1 procent.

Antal miljoner brev (totalt i Sverige)
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Postnord har en fortsatt dominerande ställning
på brevmarknaden, men tappar marknadsandelar
Postnord har fortsatt en dominerande ställning
på brevmarknaden men fortsätter tappa marknadsandelar. Postnords marknadsandel uppgick
2018 till 87 procent räknat i omsättning (värde)
och 77 procent räknat i andel av utdelade brevförsändelser (volym).
Citymail är Postnords största konkurrent.
Citymails brevvolymer minskade till knappt
385 miljoner utdelade försändelser och
operatören hade en marknadsandel räknat i
volym på 19 procent. Citymail har tidigare samarbetat med morgontidningsdistributörerna
och några lokala postoperatörer, vilket delvis
fortsatte under 2018.

Andel av utdelade brev 2018 (2017)
Morgontidningsdistributörer 3,3 % (2,8 %)

Övriga operatörer 0,16 % (0,18 %)

Antal miljoner utdelade brev 67 (61,9)

Antal miljoner utdelade brev 3,3 (4,1)

Andel av omsättning 1,5 % (1,3 %)

Andel av omsättning 1 % (1,1 %)

Citymail 19 % (17,9 %)

Postnord 77,5 % (79,1 %)

Antal miljoner utdelade brev 384,5 (394,6)

Antal miljoner utdelade brev 1 563,7 (1 741,2)

Andel av omsättning 10,3% (10,3 %)

Andel av omsättning 87,2 % (87,3 %)

Antal miljoner utdelade brev totalt
2 018,4 (2 201,8)
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Levererade paket i Sverige 2018
De sex största paketdistributörerna levererade
sammantaget 127 miljoner paket i Sverige
under 2018 vilket resulterade i en omsättning
på 7,1 miljarder kronor. Postnord är den
största aktören med knappt 60 procent av
antalet paket. Schenker och DHL följer därefter
i storlek med en marknadsandel runt 15–20
procent.

Andel av utdelade paket 2018
UPS
Bring Parcels Sverige

Bussgods

DHL

Övriga
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Postnord

Antal utdelade paket totalt
127 miljoner
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Snabb tillväxt för digitala brevlådor
Etableringen av digital post i Sverige gick först
långsamt sedan Skatteverket under 2012 fick
i uppdrag att ta fram en infrastruktur för säkra
digitala meddelanden för offentliga avsändare.
Utvecklingen har dock tagit fart under de
senaste två åren och i slutet av 2018 var nästan
tre miljoner medborgare över 18 år anslutna till
en digital brevlåda, vilket motsvarar en tillväxt
på 51 procent under 2018. Det innebär att
cirka 37 procent av alla myndiga personer
nu har en brevlåda för mottagning av säkra
elektroniska meddelanden. Det som framförallt
har ersatt brevet är att allt fler kommunicerar
via e-post, sms och chatt.

Antal medborgare med digital brevlåda
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Vill du veta mer?
Hela rapporten Svensk postmarknad 2019 finns
på PTS webbplats: PTS.se/postmarknad2019

Detta gör PTS nu
• Fortsätter att följa utvecklingen på
postmarknaden i Sverige och i Europa
• Genomför en undersökning av hur behovet av
posttjänster ser ut i den svenska glesbygden
• Genomför undersökningar av vilka konsekvenser det skulle få för samhället och
användarna om utdelningsfrekvensen skulle
ändras till exempelvis varannan dag
• Fortsätter kartlägga hur regleringen för
postutdelning inom ramen för den samhällsomfattande posttjänsten bör förtydligas
• Tillsammans med andra tillsynsmyndigheter för postfrågor i Europa ta fram en
gemensam ståndpunkt avseende vad ett nytt
postdirektiv bör innehålla

