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Fastställande av faktor för prishöjning 
enligt 9 a § postförordningen

Saken
Prishöjning frimärkta brev; fråga om fastställande av faktor för 
kostnadsförändring enligt 9 a § postförordningen (2010:1049).

_____________________

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen fastställer den faktor som anges i 9 § första stycket 2 
postförordningen till -0,8. 

Beslutet gäller omedelbart.

Bakgrund
I 9 § postförordningen (2010:1049) regleras det utrymme för prishöjning som 
den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst har för befordran av 
frimärkta brev som lämnas in för tvådagarsbefordran och som väger högst 250 
gram. PTS ska i enlighet med 9 a § postförordningen fastställa en faktor som 
motsvarar förändring av genomsnittskostnaden och som ska användas vid 
beräkning av utrymmet för prishöjning. 

Postnord Group AB (Postnord) är tillhandahållare av den samhällsomfattande 
posttjänsten. Postnord har på begäran inkommit med relevanta underlag. 
Underlagen består dels av kostnadsdata avseende 2018 från Postnords 
redovisningssystem, dels av en sammanställning av antalet försändelser per år 
för perioden 2007-2018 och genomförda prisförändringar under perioden.
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Nämnda bestämmelser trädde i kraft den 1 augusti  2019 och det är första 
gången PTS fastställer denna faktor. I postförordningen anges inte närmare 
enligt vilken metod PTS ska fastställa den aktuella faktorn. PTS har dock i 
remissvar på 2015 års postlagsutrednings delbetänkande1 föreslagit en metod 
för detta ändamål.

Utifrån ekonomisk teori, har Timothy Brennan och Michael Crew2 i en 
vetenskaplig artikel visat hur genomsnittskostnaden för befordran av brev 
förändras när antalet brev förändras. Utifrån detta samband kan den aktuella 
faktorn som PTS har till uppgift att fastställa (hädanefter betecknad , alfa-∝
faktorn) bestämmas. Utgångspunkten för metoden är att identifiera den 
prishöjning som exakt kompenserar postoperatören intäktsmässigt för att täcka 
den ökade genomsnittskostnaden som uppstår vid ett volymfall. 

Faktorn  kan beräknas enligt följande:∝

∝=
𝑒𝐴𝐶

1 ‒ 𝑒𝐴𝐶𝑒𝐷

där  kostnadselasticiteten, räknad som 𝑒𝐴𝐶=
elasticiteten för genomsnittlig kostnad (dvs. hur 
den genomsnittliga kostnaden förändras vid en 
efterfrågeförändring) 

 efterfrågans priselasticitet (dvs. hur efterfrågan 𝑒𝐷=
förändras vid en prisförändring)

Eftersom  och  under normala marknadsförhållanden antar negativa 𝑒𝐴𝐶 𝑒𝐷
värden (dvs. de är mindre än 0), blir också  negativt. Detta ger ett logiskt ∝

resultat i pristaksformeln då den procentuella volymförändringen  vid 
∆𝑉
𝑉

minskande efterfrågan också antar negativt tecken – dvs. produkten  blir ∝∙
∆𝑉
𝑉

då ett positivt tal och ökar utrymmet för prishöjning.3 

Grafiskt ser storleken på faktorn  ut enligt diagram 1 nedan, som beskriver ∝
sambandet mellan  och elasticiteterna när  varierar mellan 0 och -0,9 och ∝ 𝑒𝐴𝐶

1 PTS dnr 16-5268, aktbilaga 4.
2 T. J. Brennan och M. A. Crew (2016), Price Cap Regulation and Declining Demand, i M. A. Crew & T. J. 
Brennan (red.), The Future of the Postal Sector in Digital World, Springer, Switzerland, s. 1-17.
3 Matematiskt: .( ‒ 𝑥) ∙ ( ‒ 𝑦) = ( + )𝑥 ∙ 𝑦
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varierar mellan 0 och -1,0 (notera att vi i diagrammet teckenmässigt ”vänt” på 𝑒𝐷
y-axeln för att 3D-bilden ska bli tydlig). 
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Diagram 1 – Alfa-faktorn som funktion av elasticiteterna  och . 𝑒𝐴𝐶 𝑒𝐷

Efterfrågans priselasticitet är ett ekonomiskt begrepp som anger hur mycket 
efterfrågan förändras om priset förändras med 1 procent. I teorin, om inga 
andra faktorer substantiellt påverkar efterfrågan än priset, är det enkelt att 
beräkna denna genom att genomför en statistisk studie baserad på historiska 
data. När det gäller det aktuella fallet med hur efterfrågan på befordran av 
frimärkta brev påverkas av en prisförändring är situationen i praktiken mer 
komplex då marknaden sedan länge kännetecknas av att antalet brev minskar 
till följd av ändrade kommunikationsvanor på grund av digitaliseringen i 
samhället. Detta är dock inte ett olösligt problem men man måste finna en 
metod att särskilja effekten av digitaliseringen från effekten av en 
prisförändring.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 3 kap. 3 § postlagen (2010:1045) får regeringen meddela föreskrifter om 
att priser för tjänster som ingår i postverksamhet och som omfattas av den 
samhällsomfattande posttjänsten inte får överstiga vissa nivåer.
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Enligt 9 § postförordningen (2010:1049) får den som tillhandahåller en 
samhällsomfattande posttjänst per kalenderår inte höja priser för befordran av 
frimärkta brev som omfattas av 6 § första stycket och som väger högst 250 
gram, mer än summan av 

   1. den procentuella ökningen av konsumentprisindex mellan juli närmast 
föregående år och juli året dessförinnan, och

   2. den procentuella förändringen närmast föregående år av antalet sådana 
brev multiplicerat med en faktor som motsvarar den förändring av 
genomsnittskostnaden för befordran av breven som förändringen ger upphov 
till.

Ett utrymme för prishöjning som inte utnyttjats under ett kalenderår får 
användas under ett av de tre närmast följande åren.

Den som tillhandahåller den samhällsomfattande posttjänsten ska på begäran av 
Post- och telestyrelsen lämna det underlag som behövs för att fastställa faktorn 
enligt 9 a §.

Enligt 9 a § postförordningen ska Post- och telestyrelsen minst vart tredje år 
fastställa den faktor som anges i 9 § första stycket 2. 

Av 4 kap. 22 § postlagen följer att PTS beslut gäller omedelbart.

PTS bedömning
Faktorn PTS ska fastställa beror som framgår av skälen på två parametrar – 
kostnadselasticiteten  respektive efterfrågans priselasticitet . Genom att 𝑒𝐴𝐶 𝑒𝐷
fastställa lämpliga värden på dessa parametrar utifrån historiska data kan 
därefter faktorn  slutligen beräknas med hjälp av den framtagna formeln för ∝

.∝

Kostnadselasticiteten
För att bestämma kostnadselasticiteten är det tillräckligt att beräkna den fasta 
kostnadens andel av totalkostnaden; .4 För bestämningen av denna 𝑒𝐴𝐶=‒

𝐹
𝐶

andel har PTS utgått från kalkyldata för 2018 från Postnords efterkalkyl 
(utfallskalkyl) för frimärkta brev. I efterkalkylen redovisas Postnords kostnader 
uppdelade i ett stort antal så kallade produktionssteg. Varje produktionssteg 

4 Brennan och Crew (2016), s. 8: “The elasticity of average cost is the negative of the ratio of fixed cost to 
total cost”.
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motsvarar en faktisk aktivitet i brevproduktionen. Exempel på sådana 
kostnadsdrivande aktiviteter för frimärkta brev är tömning av brevlådor, 
maskinella resp. manuella sorteringsaktiviteter (såväl uppsamlings- som 
spridningssortering), olika former av transporter, förarbete på brevbärarkontor, 
utdelning i och utanför tätort, frimärkstryck, försäljningsprovision till ombud, 
administration och driftskostnader för IT.

För varje produktionssteg har andelen av kostnaden som kan bedömas vara 
volymberoende skattats (kan vara allt ifrån 100 procent till noll). Därefter har 
kostnaden för respektive produktionssteg uppdelats i en volymberoende och en 
fast del som sedan summeras för alla produktionssteg.

Beräkningen visar att den volymrörliga delen av kostnaderna för frimärkta brev 
uppgick till 31 procent av total kostnad. Den fasta andelen av kostnaderna är 
sålunda 69 procent vilket ger följande kostnadselasticitet:

  𝑒𝐴𝐶=‒
𝐹
𝐶 =‒ 0,69

Kostnadselasticitetens innebörd i detta fall är att om antalet brev minskar med 1 
procent så ökar genomsnittskostnaden med 0,69 procent (och vice versa).

Priselasticiteten
Statistisk studie (i form regressionsanalys) baserad på data av antalet 
distribuerade frimärkta brev på årlig basis från 2007 och genomförda 
prisförändringar (fem stycken har skett sedan 2007) ger resultat där 
priselasticiteten inte är statistiskt signifikant, medan en statistiskt signifikant 
digitaliseringseffekt kan beläggas. Studien kan alltså inte med statistisk säkerhet 
visa att det finns en priselasticitetseffekt som påverkar efterfrågan på frimärkta 
brev. En orsak till detta kan vara det lilla antalet prisförändringar i materialet.

Tidigare internationella studier har dock bekräftat en mätbar priselasticitet. 
Brennan och Crew (2016) redovisar att studier visat att priselasticiteten för 
brevtjänster liknande den tjänst som här är aktuell brukar ligga mellan -0,3 och -
0,4. Studier från Finland har visat att priselasticiteten för brevtjänster riktade 
mot konsumenter låg på -0,3 år 2007, men att den senare minskat till -0,1.5 

5 Se Heikki Nikali (2011), Does the level of price elasticity change with the progression of substitution? i M. Crew och 
P. Kleindorfer (red.), Reinventing the Postal Sector in an Electronic Age, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
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Studien av V. Martin (med flera) fann att priselasticiteten på konsumentdelen av 
brevmarknaden låg på -0,145.6

Eftersom den statistiska regressionsanalysen på svenska data inte gav 
signifikanta resultat har PTS valt en annan strukturerad ansats för bestämningen 
av efterfrågans priselasticitet. Utgångspunkten är det statistiska datamaterialet 
som nämnts ovan. Utifrån detta kan en modell för utvecklingen av antalet brev 
med hänsyn till trendmässig nedgång orsakad av digitaliseringen tas fram med 
signifikant resultat. Den modell som ger bäst förklaringsvärde (förklaringsfaktor 
R=0,96) är en modell där resultatet blir  en årlig nedgång med-3,3 % som 
kombineras med en ytterligare nedgång om 7,0% från 2015 och framåt. Utifrån 
denna grundmodell kan sedan effekten av prisförändringar isoleras som 
skillnaden mellan modellens resultat och verkligt utfall av volymnedgången för 
de år som prisändringar skett. 

De volymdata som finns är baserade på kalenderår. Eftersom prisändringarna 
inte skett vid årsskiften vid några av prisförändringarna, dvs. att 
prisförändringen inte påverkat hela det aktuella årets volym, måste detta 
beaktas. Genom att beräkna det genomsnittliga priset som gällt under år kan 
detta omhändertas på ett rimligt sätt vid beräkning av den effektiva 
prisförändringen. Därefter kan priselasticiteten beräknas för de aktuella åren.

Slutligen beräknas medeltalet av de observerade årliga priselasticiteterna. 

Beräkningarna sammanfattas i tabell 1 nedan. Kolumn D) avser den enligt ovan 
beskriven metod justerade effektiva prisförändringen. Kolumn E) visar hur stor 
del av volymförändringen som kan hänföras till prisförändringen innevarande 
år. Kolumn F) visar implicit priselasticitet för respektive år med effektiv 
prisförändring, beräknat som värdet i kolumn E) delat med värdet i kolumn D).

6 V.L. Martin, C.J. Paterson, H. Nikali and Q. Li (2013), Dynamic letter volume models: how does an economic 
downturn affect substitution propensities, in M. Crew och P. Kleindorfer (red.) Reforming the postal sector in the 
Face of Electronic Competition, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
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A) 
År

B) 
Årlig volym-
förändring

C) 
Prisförändring 

under året

D) 
Effektiv 

prisförändring 
med hänsyn 
till tidpunkt

E) 
Prisberoende 
volymändring

F) 
Efterfrågans 
priselasticitet

2008 -2,28%     
2009 -5,04% 9,1% 9,1% -1,74% -0,191
2010 -5,63%    
2011 -3,76%    
2012 -1,25%    
2013 -2,62%    
2014 -3,53% 16,7% 12,5% -0,23% -0,019
2015 -12,09% 3,7% -1,76% -0,476
2016 -9,46% -7,1% -5,4% 0,87% -0,162
2017 -10,97% 7,7% 3,8% -0,65% -0,172
2018 -11,95% 28,6% 30,9% -1,63% -0,053

Medeltal     -0,18
Tabell 1 – Volymförändring och beräkning av priselasticitet

PTS metod ger en skattning av efterfrågans priselasticitet till -0,18.

𝑒𝐷≅ ‒ 0,18

Alfa-faktorn
När båda elasticiteterna bestämts, kan Alfa-faktorn slutligen bestämmas genom 
att applicera den av Brennan och Crew framtagna ekvationen:

∝=
𝑒𝐴𝐶

1 ‒ 𝑒𝐴𝐶𝑒𝐷
=

‒ 0,69
1 ‒ [( ‒ 0,69) ∙ ( ‒ 0,18)] =‒ 0,79 ≈‒ 0,8

Eftersom värdena för de enskilda elasticiteterna inte bör användas med mer än 
ett fåtal värdesiffror (decimaler i detta fall) för att undvika en falsk precision i 
beräkningen, är det rimligt att även avrunda det slutliga värdet på alfa-faktorn 
till närmaste tiondel. Den fastställda faktorn blir sålunda -0,8.
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Underrättelse om överklagande
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i 
Stockholm. Brevet ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 
49 Stockholm, alternativt till pts@pts.se. 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. 
Tala också om vilken ändring av beslutet ni vill ha. 

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. 
Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska också anges samt eventuell 
annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar ett ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges. 

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av 
beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för 
prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

_____________________

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Olof Bjurö. I ärendets slutliga 
handläggning har även enhetschefen Emma Maraschin, juristen Leo Jager och 
sakkunnige Joakim Levin (föredragande) deltagit.
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