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SAMMANFATTNING	

I takt med att allt mer av dagens kommunikation sker digitalt sjunker efterfrågan på fysiska 

brev stadigt för privatpersoner, myndigheter och företag, vilket syns tydligt på postföretagens 

lönsamhet i Europa. Ett postföretag som digitaliseringen har slagit hårt mot är den dansk-

svenska koncernen PostNord, som dessutom hamnar i kläm mellan två länders skilt 

utvecklade meddelandemarknader. Meddelandemarknaden definieras i denna uppsats som 

marknaden för meddelandekommunikation i skriftlig form, vilket kan vara både som fysisk 

post och som digitalt meddelande. Syftet med studien är därför att undersöka orsakerna till 

PostNords skilda ekonomiska utveckling i Sverige respektive Danmark genom en jämförande 

analys av meddelandemarknadens digitalisering i de båda länderna. Genom litteraturstudier, 

bearbetning av statistik och en intervju söker vi att besvara vilka faktorer som påverkar 

efterfrågan på fysisk post. Den teoretiska bakgrunden tar avstamp i mikroteori och mynnar ut 

i en hypotes som hävdar att efterfrågan på post beror på den generaliserade kostnaden för 

fysisk post och digital post.  

 

Resultaten visar att brevvolymerna per capita har sjunkit mer i Danmark än i Sverige och att 

priserna på brev har ökat mer i Danmark under samma period. Danmarks regering har arbetat 

aktivt med att digitalisera den offentliga förvaltningen, medan Sveriges regering inte har 

prioriterat digitalisering av den offentliga förvaltningen lika högt. I Danmark har 

Digitaliseringsstyrelsen etablerat en central digital brevlåda som är obligatorisk för danska 

medborgare att ansluta sig till. Infrastrukturen för digital post, alltså systemet genom vilket 

meddelanden transporteras, är därför bättre i Danmark än i Sverige. Det leder till att det är 

säkrare och enklare för konsumenten att övergå från fysisk post till en digital brevlåda vilket 

innebär att transaktionskostnaderna minskar och den generaliserade kostnaden likaså. Vidare 

bedöms den generaliserade kostnadselasticiteten, effekten som en minskning i den 

generaliserade kostnaden för digital post har på efterfrågan på post, vara större i Danmark än 

i Sverige och således påverkas länderna olika av en lika stor förbättring av digitala substitut. 

Slutsatsen som dras utifrån analysen är att orsakerna till PostNords skilda ekonomiska 

utveckling grundas i att Sveriges och Danmarks e-förvaltning utvecklats på olika sätt, att 

prisutvecklingen på brev sett olika ut och att brevvolymerna historiskt sett legat på olika 

nivåer.  

Nyckelord: PostNord, Sverige, Danmark, meddelandemarknaden, digitalisering, e-
substitution, digital post, digital brevlåda, e-förvaltning, transaktionskostnader, priselasticitet 
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ABSTRACT	

Nowadays, a big part of all communication is made through digital channels and the demand 

for letters is declining steadily, which is evident when examining the profits of European 

postal companies. One postal company that has been experiencing a negative impact by the 

digitalization is the Danish-Swedish corporate group PostNord, which, in addition, has fallen 

in between two countries’ differently developed communication markets. In this thesis, the 

communication market is defined as the market for messages in written form, both physical 

letters and digital messages. The aim of the study is therefore to investigate the reasons 

behind PostNord’s separate economic development in Sweden and Denmark through an 

economic analysis of the digitalization of the communication market in the two countries. 

Through literature studies, processing statistics and an interview we are seeking to answer 

what factors that make up the demand for letters when the substitute digital post is introduced 

on the market. The theoretical background of the thesis takes off in microeconomics and ends 

with a hypothesis, which claims that the demand for letters depends on the generalized cost 

for letters and digital mail.  

 

The results show that the letter volumes per capita have declined more in Denmark than in 

Sweden, in addition, the prices of letters have increased more in Denmark. The Danish 

government has been working actively to digitalize their public administration throughout the 

years, while the process in Sweden has been slower. Furthermore, The Danish Agency for 

Digitisation has established a central digital mailbox that is compulsory for the citizens to 

use. The infrastructure for digital communication is therefore better in Denmark than in 

Sweden. This leads to an easier and more secure transition from traditional to digital mailing,	

which leads to lower transaction costs for the Danish consumers. The conclusion drawn is 

that the causes of the separate economic development of PostNord in Sweden and Denmark 

are that the digitalization of the public administration is in different stages in the two 

countries, that the price development of letters differs from each other and that the volumes 

of letters have historically been on different levels.  Moreover, the generalised cost elasticity, 

meaning the effect that a change in the generalised cost for digital mail has on the demand for 

letters, is estimated to be higher in Denmark than in Sweden and the countries are therefore 

affected differently by an equal improvement in digital substitutes. 	

Key words: PostNord, Sweden, Denmark, communication market, digitalization, substitutes, 
postal market, digital mail, e-government, transaction costs, price elasticity	
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1.	INLEDNING		 	
 

Den dansk-svenska koncernen PostNord har under de senaste åren upplevt ekonomiska 

förluster till följd av minskade brevvolymer. Förlusterna är mer påtagliga i Danmark1 vilket 

har skapat spänningar mellan den danska och svenska regeringen. PostNord ägs till 60 

procent av svenska staten och till 40 procent av den danska2 och därför har Danmarks 

regering uttalat en vilja om att den större delen av det kapitaltillskott som krävs för att stärka 

upp lönsamheten ska komma från svenska staten. Detta bemötte Sveriges näringsminister 

Mikael Damberg med uttalandet ”det här är ett danskt problem”.3  

 

Den svenska postmarknaden avreglerades år 1993, och Postverket övergick till att bli ett 

statligt ägt bolag och fick namnet Posten AB 1994.4 Sverige låg i framkant med avreglering 

på postmarknaden då det dröjde till år 2008 innan ett tillägg till EU:s postdirektiv fastlade att 

samtliga medlemsländers postmonopol skulle avregleras senast i slutet av år 2012.5  

Post Danmark A/S hade mellan år 2005 och 2011 endast monopol på brev upp till 50 gram6 

och en fullständig avreglering genomfördes 1 januari 2011.7 För att möta globaliseringens 

utmaningar gick svenska Posten AB och danska Post Danmark A/S ihop 2009 och bildade 

PostNord AB. Som den första postkoncernen någonsin där två länder gått ihop var målet att 

bli norra Europas dominerande aktör inom kommunikation och logistik.8 En drivkraft till 

samgåendet var enligt PostNord själva digitaliseringens framfart, eftersom ett gemensamt 

företag skulle innebära minskade kostnaderna för försäljning och administration.9                                                                                                                                                                                                                                

 

Hela den europeiska postmarknaden har, precis som PostNord, under de senaste åren 

utmanats av ett skift i företagens och konsumenternas kommunikationsvanor mot digitala 

alternativ. Detta har resulterat i en stor minskning i efterfrågan på brevservice i Europa, vilket 

reflekteras i tydliga nedgångar i brevvolymerna per capita i medlemsländerna.10 

																																																													
1	PostNord	(2017:	j)	
2	PostNord	(2017:	f)	
3	Lucas	Dan	(2017):	”Danmark	kräver	att	Sverige	betalar	mest	för	räddningen	av	PostNord”		
4	SOU	2016:54:	Till	sista	utposten,	s	40	
5	PTS-ER	2013:6:	”Service	och	konkurrens	2013”,	s	10	
6	Sveriges	Riksdag	(2007):	”Regeringens	proposition	2007/08:	143”		
7	Konkurrensverket	(2008):	”Konkurrens	på	den	svenska	postmarknaden”,	s	2	
8	PostNord	(2017:	e)	
9	Mossberg	Per	(intervju,	kommunikationsdirektör	PostNord)	2017-04-25	
10	WIK	Consult	(2013):	”Main	developments	in	the	postal	sector	(2010-2013)”,	s	167	
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Figur 1.1 Volymutveckl ing av brev i  EU 2007-2012 
	

	

Graf: WIK Consult (2013), s 205 

 

Figur 1.1 visar ett index för volymutveckling av brev år 2007 till 2012 för vissa länder i 

Europeiska Unionen (EU) med anmärkningsvärda resultat. Den danska posten förlorade 

nästan 40 procent av sin totala brevvolym över femårsperioden, medan de svenska 

brevvolymerna sjönk med 20 procent.11  

 

Minskade brevvolymer i Europa innebär en utmaning för upprätthållandet av ländernas 

postservice. Alla europeiska medborgares rätt till en grundläggande postservice fastställs i 

postdirektivet, ett av EU beslutat direktiv från år 1997 som gäller för samtliga länder i EU.12 

Postdirektivet begär att medlemsländerna ska utföra utdelning och upphämtning av post 

minst fem dagar i veckan för att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten.13 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark och 

i Sverige och ländernas tillsynsmyndigheter, Transportministeriet respektive Post- och 

Telestyrelsen (PTS), utfärdar uppdragen.14  

																																																													
11	WIK	Consult	(2013),	s	205		
12	Post-	och	Telestyrelsen	(2017):	”EU-regler”		
13	PTS-ER-2017:4:	Svensk	Postmarknad	2017,	s	59		
14	PostNord	(2017:	j)	

DK	

SE	
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Den danska postlagen (1536 av 2010-12-21)15 respektive den svenska postlagen 

(2010:1045)16 och postförordningen (2010:1045)17 reglerar ländernas distribution av den 

samhällsomfattande posttjänsten. 

 

Danmark och Sverige är två länder som är mycket lika med avseende på ekonomisk struktur 

och tillväxt18, vilket kan tyckas vara bra förutsättningar för ett transnationellt samarbete på 

meddelandemarknaden.19 Samarbetet PostNord har emellertid belyst områden där länderna 

skiljer sig åt väsentligt och problem med gemensamma strategier och mål har uppstått i 

företaget. Dessa pågående utmaningar gör det aktuellt att undersöka hur det kommer sig att 

PostNord har en bättre lönsamhet i Sverige än i Danmark och att ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv analysera varför Danmarks meddelandemarknad är digitaliserad i mycket högre 

grad.  

 
 
 
Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka orsakerna till PostNords skilda ekonomiska utveckling 

i Sverige respektive Danmark genom en jämförande analys av meddelandemarknadens 

digitalisering i de båda länderna.  

 

 

Preciseringar 

Digitaliseringens påverkan på kommunikation mellan privatpersoner ingår inte i analysen, 

vidare undersöks inte hur digitaliseringen har påverkat paketvolymerna. Mer utförliga 

preciseringar presenteras i kapitel tre. Det finns andra substitut till fysisk post än digitala 

brevlådor, som till exempel e-post, elektroniska fakturor och autogiro. Dessa har också drivit 

på de minskade brevvolymerna men det ligger utanför syftet att studera.  

 

																																																													
15	Retsinformation	(2010):	”Postloven”	
16	Sveriges	Riksdag	(2010):	”Postlag	(2010:1045)”	
17	Sveriges	Riksdag	(2017):	”Postförordning	(2010:1049)”	
18	OECD	(2017),	Gross	national	income	(indicator).	doi:	10.1787/8a36773a-en	(Accessed	on	04	May	2017)	
19	Meddelandemarknaden	definieras	i	denna	uppsats	som	marknaden	för	meddelandekommunikation	i	
skriftlig	form,	vilket	kan	vara	både	som	fysisk	post	och	som	digitalt	meddelande.	
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Kommande delar av uppsatsen fokuserar på att jämföra och analysera Sveriges och Danmarks 

meddelandemarknader. Kapitel två presenterar uppsatsens metod och kapitel tre behandlar 

uppsatsens teoretiska bakgrund och vår hypotes. I kapitel fyra, fem och sex presenteras 

resultaten av litteraturstudier och bearbetning av statistik som delats upp på Sveriges 

respektive Danmarks meddelandemarknad samt den gemensamma meddelandemarknaden. 

Analysen presenteras i kapitel sju och i det åttonde och sista kapitlet redogör vi för våra 

slutsatser.  
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2.	METOD	
 

I denna uppsats användes nationalekonomisk mikroteori för att analysera produkten skriftliga 

meddelanden i de två differentieringarna fysisk och digital form. Vi har genomfört en 

litteraturstudie av tidigare forskning på områdena digitalisering av postmarknaden och e-

förvaltning20, läst vetenskapliga artiklar som berört det aktuella området och genomfört en 

intervju. Objektivitet är viktigt för att ge svar som inte har en koppling till en aktörs 

synvinkel21 och var därför en central riktlinje för oss i vårt arbete. Vi jämförde därför noga 

offentliga utredningar och statistik från myndigheter utan koppling till PostNord för att kunna 

redogöra för andra aktörers syn på postmarknadens utveckling. PTS rapporter har varit 

särskilt betydelsefulla då myndighetens uppgift är att bevaka post och elektronisk 

kommunikation i Sverige.22 Vi har baserat en stor del av vår litteraturstudie på Statens 

Offentliga Utredningar (SOU) med uppdrag att utreda postmarknaden och digitaliseringen av 

offentlig sektor i Sverige. Av särskilt intresse var SOU 2016:54 som presenterar Danmarks 

digitaliseringspolitik och jämför den med motsvarande i Sverige. Forskning och statistik från 

WIK Consult tillförde information om Europas postmarknad samt objektiv information om 

meddelandemarknadernas politiska strukturer. Informationen bedöms som opartisk eftersom 

utredningen skrevs på uppdrag av EU utan någon särskild koppling till länderna som är 

föremål för vår studie.  

 

Som ett komplement till litteraturstudier hölls en semistrukturerad informantintervju med 

PostNords kommunikationsdirektör Per Mossberg. Intervjun hölls på PostNords 

huvudkontor, vilket gav utrymme att ställa följdfrågor och föra ett flytande samtal utifrån de 

ställda frågorna. Intervjun spelades in och transkriberades för att förbättra överskådligheter 

och sorteringen av relevant information. Transkriberingen ges ut på begäran.  

 

Vi analyserade statistik över brevvolymer och användning av digitala tjänster i Sverige och 

Danmark för att kunna kartlägga förändringen i efterfrågan på brev. För att få tillgång till 

opublicerad rådata kontaktades relevanta myndigheter. De behjälpliga myndigheterna 

innefattade danska Transportministeriet samt svenska PTS. 	

																																																													
20	E-förvaltning,	en	förkortning	för	elektronisk	förvaltning,	innebär	att	ärendehantering	inom	offentliga	
institutioner	sköts	elektroniskt	(Vinnova	Rapport	(2006))	
21	Eriksson	L	T	och	Wiedersheim-Paul	F	(2014),	s	64	
22	Post-	och	Telestyrelsen	(2017):	”Om	PTS”		
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Inom ramen för den tidsbegränsning vi arbetat inom har vi haft begränsad möjlighet att 

intervjua så många aktörer vi önskat, det hade exempelvis varit fördelaktigt med en intervju 

med en representant från danska Digitaliseringsstyrelsen. Statistik över brevvolymer i 

Sverige och Danmark erhölls av PostNord och omfattar därför de postvolymer som PostNord, 

Posten AB och Posten Danmark A/S distribuerat under 2000-2016. Då fler distributörer 

konkurrerat på postmarknaden i de båda länderna sedan avregleringarna av postmarknaderna, 

är detta något som bör beaktas vid läsning av uppsatsen. PostNord står emellertid för 

majoriteten av postvolymerna som distribueras i både Sverige och Danmark23, därmed 

bedömdes statistiken som relevant för att analysera brevvolymernas förändring i de två 

länderna. Prisutvecklingen på det danska brevportot visade sig vara svår att separera från 

paketportot under hela den undersökta perioden, eftersom Danmarks Statistik började visa 

prisutvecklingen på dessa två varor separat först år 2009. Däremot hittades annan statistik 

som visade den procentuella ökningen av endast brevportot under en del av perioden, vilket 

kompletterade uppgifterna och ger samma slutsats om att priserna på brev ökat mer i 

Danmark än i Sverige. Det hade varit eftersträvansvärt att kunna jämföra sändningsmönster 

mellan de två länderna i analysen, men information om danska sändningar respektive enstaka 

brev som skickas kunde inte fås fram.  
 

	
	

	

	

	

	

	

	

																																																													
23	PTS-ER-2017:4,	s	43		
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3.	TEORI		
	
I detta avsnitt redovisas förutsättningar för den undersökta marknaden som läsaren kan ha 

med sig under uppsatsens gång. Uppsatsens teoretiska referensram med utgångspunkt i 

mikroteori presenteras och vi introducerar en hypotes som förklarar hur efterfrågan på brev 

varierar när substitutet digital post lanseras på marknaden.  

 

Meddelandemarknaden  

Meddelandemarknaden definieras som marknaden för meddelandekommunikation i skriftlig 

form. Ett skriftligt meddelande kan skickas på många olika sätt, vilket förutsätter en 

välfungerande infrastruktur, alltså systemet genom vilket ett meddelande transporteras. En 

digitalisering av denna marknad har inneburit att infrastrukturen har förändrats. 

Meddelandemarknaden som den definieras här innefattar inte masskommunikation, där en 

part når ut till många samtidigt, exempelvis TV och radio. Definitionen innefattar heller inte 

skriftliga reklammeddelanden i olika former. Denna uppsats behandlas termen post som 

skriftliga meddelanden som skickas från avsändare till mottagare genom en traditionell eller 

digital infrastruktur. Termen innefattar vanligen både paket och skriftliga meddelande, men 

då de är produkter på olika marknader och det är marknaden för skriftliga meddelanden vi är 

intresserade av har vi valt att precisera begreppet. När uttrycket post används i uppsatsen är 

det därför brev, och inte paket, som avses. Med post menar vi fysisk post och digital post 

benämns precis så – digital post.  

 

Utöver den substitution som skett när vi gått från att kommunicera via fysisk post till att 

kommunicera digitalt, har det även skett en ökning i kommunikation överlag. Vi 

kommunicerar mycket mer idag än innan digitaliseringens genomslag. Anledningen till att 

uppsatsen inte fokuserar på utvecklingen av digitala meddelanden mellan privatpersoner är 

därmed för att digitaliseringens effekt har varit mycket kraftigare där och pågått under längre 

tid. Därför fokuserar vi främst på trafiken av meddelanden som flödar mellan myndigheter, 

företag och privatpersoner. Vi konstaterar emellertid att övergången till att använda digitala 

brevlådor för myndighets- och företagspost underlättas av att nästintill all annan 

kommunikation sker digitalt idag. Den digitala infrastrukturen, främst tillgången till 

bredband, är en viktig förutsättning för användandet av elektroniska kanaler. Det finns 
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emellertid stora skillnader mellan EU-ländernas användning av digitala medier trots 

existerande infrastruktur.24 En förklaring till långsam förändring av kommunikationsmönster 

är att människor generellt är vanemänniskor och tenderar att stanna kvar i status quo när de 

möts av ett nytt alternativ eller står inför ett val.25 

 

Tidigare forskning		

Nikali (2010) och WIK Consult (2013) har båda forskat inom hur e-substitution påverkar 

postmarknaden. Nikali (2010) presenterar tre huvudsakliga drivkrafter bakom efterfrågan på 

post och förutsättningar för att substitution mot digitala alternativ till post ska äga rum: 

ekonomisk utveckling, ändrat kommunikationsbeteende och postservicens pris.26 En 

substitutvara är en vara som kan ersättas mot en annan vara eftersom den uppfyller samma 

krav på nytta hos konsumenten. När priset på en substitutvara minskar, minskar efterfrågan 

på den andra varan.27 Nikali visar också att takten som e-substitutionen sker i varierar mellan 

olika typer av post. I konsument-till-konsument-kommunikation sker substitutionen snabbt, 

substitutionen i segmentet företag-till-konsument är emellertid lägre på grund av en 

långsammare acceptans av elektronisk kommunikation från konsumentsidan. Vidare 

förändrar e-substitutionen relevansen av de två andra faktorerna ekonomisk aktivitet och 

priset på postservicen. Nikali analyserar korrelationen mellan efterfrågans priselasticitet och 

substitution. Slutsatsen är att när substitutionen är låg, antingen på grund av brist på substitut 

eller konsumenternas svårighet att bryta kommunikationsvanor, är brevets pris en viktig 

faktor och efterfrågans priselasticitet är hög. Detta stämmer in på företag-till-konsument-

kommunikation. För de posttyper där e-substitutionen istället är hög, som i konsument-till-

konsument-kommunikation, är efterfrågan istället tämligen oelastisk eftersom den beror på 

andra faktorer än priset.  

 

Vissa länder har lyckats bättre med att implementera digitala alternativ, där Danmark står ut 

som en föregångare för andra EU-länder. Landet har upplevt minskade brevvolymer under 

																																																													
24	WIK	Consult	(2013),	s	171	
25	Ibid,	s	177	
26	Ibid,	s	172	
27	Golsbee	A,	Lewitt	S	och	Syverson	C	(2013):	”Microeconomics”,	s	196	
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många år och har använt sig av e-förvaltning som drivit substitutionen.28 Det danska 

exemplet visar att e-substitutionen ökar i snabbare takt om landets regering startar 

omställningen till digital kommunikation. När antalet användare av offentlig e-

kommunikation är tillräckligt stort för att privata företag ska se vinsten i att etablera en e-

kommunikation även med sina konsumenter, är transformationen i rullning. Det är mer 

ovanligt att det går åt andra hållet, det vill säga att privata företag tar över rollen som 

“utbildare” av konsumenterna och startar en ny omfattande trend som bryter traditionella 

vanemönster.29 Även SOU 2016:54 nämner e-substitution som en av tre avgörande tendenser 

som leder digitaliseringens effekter på marknaden för brev – tillsammans med den ökande e-

handeln och minskningen i prenumerationer av fysiska morgontidningar.30  

 

Europeiska postföretag upplevde efter finanskrisen ett starkt tryck på att minska sina utgifter 

då samma nivåer på brevvolymerna aldrig uppnåddes, vilket kan förklaras av två skäl: 

spridningen av bredband fortsatte att öka i hela Europa även efter krisen, vilket har 

underlättat för e-kommunikationens framfart. Dessutom har digitala substitut till fysisk post 

ökat och blivit mer och mer accepterade av användarna. De postserviceföretag som tar steget 

och skapar egna digitala alternativ för kommunikation med kunder och andra företag anses 

vara trendsättare, eftersom investeringskostnaderna och riskerna är höga. Eftersom kostnaden 

för att skicka ett digitalt meddelande är mycket lägre än kostnaden för att skicka ett fysiskt 

brev finns det incitament att skapa ett intresse hos konsumenternas för digitala 

kommunikationsformer. Om de ekonomiska incitamenten för omställningen till digital 

kommunikation dessutom kompletteras med lagstiftning sker e-substitutionen ännu 

snabbare.31 

	

Kostnadseffekter 

Minskade brevvolymer har flera effekter på ett postföretags kostnader. Den direkta effekten 

av sjunkande brevvolymer är minskade intäkter för postföretagen. Den negativa påverkan på 

vinsterna förvärras på företaget kostnadssida, eftersom den höga delen fasta kostnader i 

																																																													
28	WIK	Consult	(2013),	s	172-173	
29	Ibid,	s	177	
30	SOU	2016:54,	s	94	
31	WIK	Consult	(2013),	s	181-182	
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postsektorn leder till ökade kostnader per producerad enhet. Eftersom utdelning står för en 

mycket stor del av företagens totala kostnader, och i sin tur består av många fasta kostnader, 

är det särskilt utdelningskostnaderna som påverkas vid volymnedgångar. Därmed driver 

förändringen i genomsnittlig utdelningskostnad företagets ökade styckkostnad. Enligt WIK 

(2013) är relationen mellan de initiala brevvolymerna, det vill säga innan volymnedgångarna 

startade, och styckkostnader mycket viktig. En postoperatör som delar ut stora volymer post 

per capita i ett land upplever endast måttliga ökningar av styckkostnaderna, medan en 

operatör som hanterar lägre postvolymer per capita kommer att få höga ökningar i sina 

styckkostnader efter en volymnedgång. Denna effekt härstammar därmed från påverkan på de 

fasta kostnaderna. Ett postföretags totala kostnader minskar emellertid till viss del när 

brevvolymerna faller, eftersom rörliga kostnader minskar. Minskningen av de totala 

kostnaderna sker dock inte i proportion till volymnedgången, då volymnedgången på brev är 

större. Storleken på minskningen i total kostnad beror därmed på den initiala nivån på 

brevvolym per capita. Om volymerna från början är höga, blir minskningen i totala kostnader 

högre än om de initiala volymerna vore lägre.32  

 

Korspriselasticitet			

Enligt mikroteori beror efterfrågan på en vara inte enbart på varans pris och konsumentens 

inkomst, utan även på priset på övriga varor på marknaden. Korspriselasticiteten (𝜀!") mäter 

hur känslig vara X är för en förändring i priset på en annan vara, Y. Den definieras som den 

procentuella förändring i efterfrågad kvantitet på vara X som följer av en enprocentig 

förändring i priset på vara Y. Detta samband visas i formel 3.1. När korspriselasticiteten är 

större än noll är de två varorna substitutvaror, eftersom efterfrågan på vara X ökar när priset 

på vara Y stiger eller tvärtom. När korspriselasticiteten är negativ gäller det två 

komplementvaror.33	

Formel 3.1																																												𝜀!" =
∆!!
!!
!!!
!!

	

	

																																																													
32	WIK	Consult	(2013),	s	296		
33		Goolsbee,	Levitt	och	Syverson	(2013),	s	53-54	
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Hypotes 

Då minskade brevvolymer i Danmark och Sverige har sammanfallit med ett ökat användande 

av digitala alternativ tyder detta på att dessa varor är substitut till varandra. När substitut till 

den traditionella posten blivit mer tillgängliga och lättanvända har allt fler övergått till 

digitala alternativ. För att besvara vilka faktorer som påverkar efterfrågan på post och vad 

som skiljer dem åt i Sverige och Danmark presenteras följande hypotes: Efterfrågan på post 

beror på priset på post, men också på priset på den alternativa substitutvaran digital post.  

 

Efterfrågan på vara X beror dels på priset på den varan, konsumenternas inkomst samt priset 

på en annan vara, Y, som är en substitutvara till vara X.34 Detta presenteras i formel 3.2.   

 

Formel 3.2                       Q!! = f(P!,P!, I) 

                                

För att applicera denna formel på det fall som diskuteras i uppsatsen anpassas den till 

efterfrågan på fysisk post i formel 3.3. 

 

Formel 3.3                                 �Q!! = f(P!,TC!,P!,TC!, I,P) 
 

 

P! = Priset på traditionell, fysisk post 

P!= Priset på digital post (substitut) 

TC! = Transaktionskostnader för traditionell, fysisk post 

TC! = Transaktionskostnader för digital post (substitut) 

I = inkomst 

P= Preferenser 

	

	

	

																																																													
34	Goolsbee,	Levitt	och	Syverson	(2013),	s	16-17	



	 	 	
	

	 	 	
	

18	

	

Priset för post, både fysisk och digital, inklusive transaktionskostnaden för att använda den, 

kan ersättas med uttrycket generaliserad kostnad (GC) där GC! = P! + TC! och            

 GC! = P! + TC!. Vi får då formel 3.4 för att beskriva hur efterfrågan på fysisk post varierar 

när substitutet digital post introduceras: 

 

Formel 3.4																																		Q!! = f(GC!,GC!, I,P) 
 

 

Enligt statistik hämtad från The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) har inkomstnivån för Sverige och Danmark legat på en nivå som i stort sett varit 

densamma mellan åren 2000-2016.35 Olika utvecklingar i inkomst kan därför rimligen inte 

förklara varför efterfrågan på fysisk post har sjunkit mer i Danmark än i Sverige och 

variabeln kan bortses från i modellen. Individers preferenser spelar också roll för om 

traditionell eller digital post efterfrågas. Eventuella skillnader i efterfrågan på post mellan 

Danmark och Sverige som kan förklaras av olika preferenser kan emellertid inte pekas ut och 

beaktas i modellen. Variabeln preferenser utesluts därmed ur denna modell och den slutliga 

modellen presenteras i formel 3.5. 

	

Formel 3.5                                   Q!! = f(GC!,GC!) 

	

Den generaliserade kostnaden för post har ett negativt samband med efterfrågan på post: när 

generaliserad kostnad för post minskar, ökar efterfrågan på post. Den generaliserade 

kostnaden för digital post har ett positivt förhållande till efterfrågan på post: när den 

generaliserade kostnaden för digital post ökar, ökar efterfrågan på post.  

 

 

 

 

 

																																																													
35	OECD	(2017)	
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Figur 3.1 General iserad kostnadsförändring på en substitutvara 
	

 

Figur 3.1 illustrerar hur en minskning av den generaliserade kostnaden för digital post 

påverkar den efterfrågade kvantiteten på fysisk post. Minskningen av GC på substitutet leder 

till en rotation av budgetlinjen - konsumenten kan nu maximalt konsumera mer digital post än 

tidigare då den generaliserade kostnaden var högre. Konsumenten befann sig först i punkt A 

men befinner sig efter skiftet i punkt B som ger högre nytta. Skiftet leder till den totala 

effekten att konsumtionen av substitutet digital post ökar och konsumtionen av post minskar. 

Den totala effekten består av en inkomsteffekt och en substitutionseffekt. Inkomsteffekten 

verkar för en ökad konsumtion av post när den generaliserade kostnaden för en substitutvara 

minskar, givet att post är en normal vara. Minskning av den generaliserade kostnaden leder 

till att konsumenten nu är “rikare” än innan och kan konsumera mer även av den fysiska 

posten. Substitutionseffekten verkar för en minskad konsumtion av post när den 

generaliserade kostnaden för en substitutvara minskar. När den generaliserade kostnaden för 

substitutet digital post minskar blir den fysiska posten förhållandevis dyrare än innan vilket 

leder till att konsumenten nu konsumerar mindre av post och mer av substitutet.36	Eftersom 

den totala effekten är negativ för konsumerad kvantitet av post, innebär det att 

substitutionseffekten är starkare än inkomsteffekten och att den totala effekten på efterfrågad 

																																																													
36Goolsbee,	Levitt	och	Syverson	(2013),	s	181-183	
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kvantitet verkar i samma riktning som priset på dess substitut gör, vilket är fallet för alla 

substitutvaror.37 

 
För att göra priselasticitet anpassad till den modell som tagits fram för att förklara hur 

efterfrågan på fysisk post varierar, introduceras begreppet “generaliserad kostnadselasticitet” 

(ε!") i formel 3.6. Den generaliserade kostnadselasticiteten beskriver hur efterfrågan på 

fysisk post varierar med den generaliserade kostnaden för substitutet digital post. 	

 

Formel 3.6                                    ε!" =
%∆!!
%∆!"!

= ∆!!/!!
∆!"!/!"!

                          

	

Vad består den generaliserade kostnaden av? 

Den generaliserade kostnaden för en vara består av priset och transaktionskostnaden för den. 

Transaktionskostnader innefattar de kostnader som konsumenten står inför som inte är 

monetära kostnader av den direkta konsumtionen.38 Vi delar upp transaktionskostnaderna 

mellan mottagare och sändare, alltså mellan privatperson och myndighet eller företag. Vidare 

delar vi upp transaktionskostnader mellan fasta och rörliga sådana i vår eftersträvan att reda 

ut vilka av dessa som kan tänkas skilja sig åt mellan Danmark och Sverige. 

 

Priset för att sända fysisk post för både privatperson och myndighet eller företag består av 

priset för porto och kuvert. Fasta transaktionskostnader för fysisk post bedömer vi som låga 

för både mottagare och sändare eftersom ett väletablerat postservicenät redan existerar. 

Rörliga transaktionskostnader för fysisk post kan för både mottagaren och sändaren vara den 

tid och ansträngning processen att posta ett brev innebär som att skriva ut ett dokument, lägga 

det i ett kuvert och posta det. Närheten till en brevlåda eller ett postombud kan spela roll. Det 

kan också gälla osäkerheten hos både sändare och mottagare kring om brevet når mottagaren 

eller inte.  

 

																																																													
37	Goolsbee,	Levitt	och	Syverson	(2013),	s	196	
38	Carlton	Dennis	W.	och	Perloff	Jeffrey	M.	(2015):	”Modern	Industrial	Organization”,	s	29	
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Att ansluta sig som sändare till en digital brevlåda, för till exempel en myndighet, kan 

innebära kostnader för skapandet av den digitala infrastruktur som krävs och kostnader för 

löner till den arbetskraft som står för skapandet. Det är gratis att ansluta sig som mottagare 

till en digital brevlåda men behöver konsumenten investera i bredband, dator eller 

mobiltelefon för att få tillgång till brevlådan har det ett pris och ingår således i den 

generaliserade kostnaden för digital post för mottagaren. Fasta transaktionskostnader för 

digital post för mottagaren kan vara den tid och ansträngning det tar att upprätta en digital 

brevlåda och att göra ett informerat val över vilken brevlåda som passar mottagare behov 

bäst. En övergång från fysisk till digital posthantering kan även utgöra en fast emotionell 

kostnad då mottagaren behöver ställa om sina vanor. Dessa emotionella kostnader kan också 

vara rörliga då de kan pågå under en tid och variera beroende på hur enkelt mottagaren 

upplever hanteringen av sin digitala brevlåda. De rörliga transaktionskostnaderna förväntas 

minska över tid när konsumenten vänjer sig vid substitutet. Rörliga transaktionskostnader kan 

även för digital post vara en osäkerhet hos både sändare och mottagare kring om posten når 

mottagaren eller inte, särskilt för ovana internetanvändare. En välfungerande infrastruktur för 

att skicka och motta digital post innebär enklare hantering och minskad osäkerhet kring 

tjänsten. Om rätt infrastruktur finns, sjunker transaktionskostnaderna för den digitala posten. 

 

Kommande delar av uppsatsen kartlägger vad som skiljer sig i Sverige och Danmark med 

avseende på de faktorer som konstruerar GC. Analysen kommer sedan att genom den 

generaliserade kostnadsmodellen förklara vilka faktorer som har bidragit till att efterfrågan på 

post har minskat mer i Danmark än i Sverige. Förklaringen kan antas finnas i en minskad 

generaliserad kostnad för substitutvaran digital post eller en ökad generaliserad kostnad för 

post i Danmark.  
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4.	SVERIGES	MEDDELANDEMARKNAD	
	

Figur 4.1 visar ett index över PostNords brevvolymer i Sverige mellan år 2000 till 2016 och 

förändringen är uppdelad på A-brev39, B-brev40 och den totala volymen. Av grafen framgår 

att trenden för den totala brevvolymen varit negativ och att A-brev har minskat mer än B-

brev. Den totala brevvolymen har minskat med cirka 42 procent sedan år 2000, A-brev med 

cirka 57 procent och B-brev med cirka 22 procent.  

	

Figur 4.1 Sveriges förändring i  brevvolymer 2000-2016 
	

 
Källa: PostNord (2017) ”volymdata 1999-2016 PN” 

 

Enligt Sveriges postförordning finns ett prishöjningstak på A-brev upp till 500 gram.41 

Prishöjningstaket reglerar även indirekt portot för ekonomibrev eftersom priset på dessa 

behövt vara lägre än priset på A-brev.42 Mellan år 2000 och 2016 ökade priset på A-brev 

inklusive moms med 1,5 SEK vilket är en procentuell förändring på drygt 20 procent. 

																																																													
39	A-brev	är	brev	av	1:a-klass	och	når	mottagaren	nästa	vardag	och	kallas	även	för	övernattbefordrade	brev	
(PostNord(2017:	a))	
40
	B-brev,	även	kallat	ekonomibrev	eller	ej	övernattbefordrade	brev,	når	mottagaren	inom	tre	vardagar	

(PostNord(2017:	c))	
41	Sveriges	Riksdag	(2017)	
42	PTS-ER-2017:4,	s	51	
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Prisförändringen på de svenska ekonomibreven inklusive moms har under samma period 

också varit 1,5 SEK, eller motsvarande 25 procent. Det nuvarande priset på ett A-brev av den 

maximala vikten 500 gram är 7 SEK. För ekonomibreven gäller priset 6 SEK för brev av 

samma vikt.43 Enligt PostNords VD Håkan Ericsson planeras fortsatta gradvisa prishöjningar 

på brev i Sverige för att anpassa sig till digitaliseringens påverkan på marknaden. Kraven på 

övernattbefordrade brev kommer troligen också att tas bort, just för att kostnaderna blir för 

höga.44 Den 1 april 2017 slutade PostNord med försäljningen av ekonomifrimärken på grund 

av den kraftigt minskade efterfrågan45 och den 31 december samma år upphör möjligheten att 

skicka frimärkta ekonomibrev.46  

 

Enligt PTS har PostNords möjligheter att kompensera för de fallande brevvolymerna 

begränsats av prishöjningstaket i Sverige. Prishöjningstaket behöver lättas på och kraven på 

femdagarsutdelning behöver ses över för att PostNord ska kunna vara en pålitlig och 

kvalitativ utförare av samhällsuppdraget. En lämplig lösning enligt PTS är att utföra färre 

utdelningar i tätorter där internetuppkopplingen är snabb och alternativen till serviceställen är 

många.47 Utdelningen i glesbygden är en av PostNords mest populära tjänster och det vore 

därför oklokt att dra ner servicen i glesbygden där tillgången till andra servicelösningar och 

snabbt bredband är lägre, detta enligt PostNord själva. Att ta bort prishöjningstaket ligger 

också i linje med PostNords egen syn på nödvändiga förändringar, då de betonar den 

irrelevanta kopplingen mellan prissättningen på portot och konsumentprisindex. Priserna bör 

styras av kostnadsutvecklingen för att PostNords verksamhet ska kunna vara lönsam.48 

  

Digitaliseringen av den svenska meddelandemarknaden har varit föremål för flera offentliga 

utredningar. År 2004 gjordes för första gången en granskning av Riksrevisionen för 

införandet av elektronisk förvaltning i Sverige. Resultatet av denna undersökning visade att 

förutsättningarna för att införa elektronisk förvaltning inte var goda eftersom regeringen givit 

myndigheterna stora friheter att själva utveckla sin egen elektroniska förvaltning. Det 

saknades också mål och återkoppling från regeringen till myndigheterna. I granskningen 
																																																													
43	PostNord	(2017:	h)	
44	Lucas	Dan	(2017):	”Dyrare	porto	att	vänta	i	Sverige”	
45	PTS-ER-2017:4,	s	51	
46	PostNord	(2017:	g)	
47	PTS-ER-2017:4,	s	7	
48	Mossberg	Per	(2017)	
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konstaterades dock att regeringen hade infört Delegationen för utveckling av offentliga e-

tjänster49 samt Nämnden för elektronisk förvaltning.50 Sverige har från och med år 2016 en 

digitaliseringsminister, en post som tilldelats statsråd Peter Eriksson som även är 

bostadsminister.51 Samma år utförde Riksrevisionen ännu en granskning av e-förvaltningen, 

vilket ledde till slutsatsen att regeringen fortfarande brast i att tilldela helhetsansvaret för 

utvecklingen av e-förvaltningen till en specifik part och skapa en tydlig styrning. De 

offentliga aktörernas IT-system är uppbyggda på olika sätt och många har utvecklat egna 

lösningar för digital kommunikation, vilket försvårar skapandet av ett gemensamt system och 

leder till höga kostnader som det saknas långsiktig finansiering för. Slutligen rekommenderas 

regeringen att införa ett krav på att all offentlig posthantering ska ske digitalt.52 

 

Regeringen har själva konstaterat att för att säkerställa en effektiv implementering av digital 

utveckling krävs lagändringar som underlättar och möjliggör digitalisering. Under år 2015-

2018 genomförs därför ett program med namnet “Digital först” med målsättningen att stärka 

styrningen och samordna digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Programmet 

bygger på principen att digitala brevlådor ska vara förstahandsvalet vid offentlig sektors 

kontakter med privatpersoner och företag. Programmet förtydligar vikten av en gemensam 

strategi vid digitala tjänster för att upprätthålla förtroendet medborgare har för myndigheter.53 

I november 2016 tillsatte regeringen en utredning med syftet att påskynda den offentliga 

sektorns digitalisering och undersöka huruvida ansvaret för digitaliseringen av offentlig 

sektor kan centraliseras hos en enskild myndighet. Utredningen redovisade ett delbetänkande 

i mars 2017 och slutredovisningen ska ske senast 31 december 2017.54 Även SOU 2017:23 

(2017) anser att Sverige har halkat efter jämfört med Danmark vad gäller digitaliseringen av 

den offentliga förvaltningen. Utredningen bedömer, likt Riksrevisionen, att anledningen är att 

regeringen låtit ansvaret för e-förvaltning ligga hos varje separat myndighet. Regeringen har 

också brustit i att förtydliga vilka uppdrag myndigheterna ska ha vad gäller digitaliseringen.55  

 

																																																													
49	En	e-tjänst	är	en	elektronisk	tjänst	som	kan	nyttjas	på	en	offentlig	institutions	eller	ett	företags	hemsida.	
50	SOU	2017:23:	Digitalforvaltning.nu,	s	89-94		
51	Regeringskansliet:	”Peter	Eriksson”		
52	SOU	2017:23,	s	89-94		
53	Regeringskansliet	(2016):	”	Digitalisering	av	offentlig	sektor”	
54	SOU	2017:23,	s	3	
55	Ibid,	s	89-94	
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Under de senaste åren har det tagits fram flera olika lösningar för digital post i Sverige. I 

dagsläget finns fem olika digitala brevlådetjänster56 som alla är gratis för konsumenten och 

använder mobilt BankID57 som inloggningstjänst. Under år 2016 var anslutningsgraden till 

digitala brevlådor kraftigt stigande.58 Den digitala brevlådan Min Myndighetspost är statens 

egna digitala brevlåda som startades år 2012.59 I denna brevlåda är det endast offentliga 

myndigheter och kommuner som kan skicka meddelanden till privatpersoner och företag. 

Tanken är att användare som väljer Min Myndighetspost som sin digitala brevlåda endast 

önskar erhålla digital post från just myndigheter. Tjänsten förvaltas av Skatteverket 

tillsammans med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Bolagsverket, Tillväxtverket och 

Transportstyrelsen. Mina Meddelanden är en översiktstjänst för den statliga brevlådan Min 

Myndighetspost som också skapades år 2012. Tjänsten samlar all digital myndighetspost från 

godkända digitala brevlådor som användaren är ansluten till, vilka kan vara Min 

Myndighetspost, Kivra, Digimail och E-boks. Användaren måste därmed först skapa ett 

konto hos en digital brevlåda, för att sedan ansluta sig till Mina Meddelanden och samla all 

digital post på den plattformen.60 Digimail var den första privata digitala brevlådan som 

godkändes i Mina Meddelanden år 2014 och Kivra godkändes år 2015. I februari 2017 

öppnades tjänsten upp och gav företag möjligheten att ansluta sig till mottagare av 

myndighetspost, tidigare kunde endast privatpersoner vara mottagare.61 För att underlätta för 

medborgarna och möta deras behov62 finns det även en möjlighet för mottagaren att besvara 

sina mottagna digitala meddelanden, vilket inte är möjligt i e-postkommunikation med 

offentliga inrättningar.  

 

I början av år 2017 var 12 av Sveriges totalt 210 statliga myndigheter anslutna som avsändare 

till Mina Meddelanden.63 Skatteverket har tilldelats ansvaret för tjänsten Mina Meddelanden 

och dess utveckling.64 Utöver detta ansvar har regeringen även gett Skatteverket uppdraget att 

verka för att myndigheter och företag ansluter sig till Mina meddelanden under år 2017.65 

																																																													
56	En	digital	brevlåda	är	en	infrastruktur	för	att	skicka	digitala	skriftliga	meddelanden	på	ett	säkert	sätt.	
57	BankID	är	en	elektronisk	legitimation	som	gör	det	möjligt	för	personer	att	legitimera	sig	på	internet.	
58	PTS-ER-2017:4,	s	7-8	
59	Rydberg	Jonas	(2015):	”Trögt	för	statens	digitala	brevlåda”	
60	Mina	Meddelanden	(2017):	”Om	Mina	Meddelanden”		
61	SOU	2017:23,	s	164	
62	Ibid,	s	154	
63	Ibid,	s	156	
64	Ibid,	s	153		
65	Ibid,	s	159	
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Åren 2014-2016 finansierades Mina Meddelanden av frivilliga bidrag från flera svenska 

myndigheter.66 Enligt SOU 2017:23 krävs en tydligare styrning från regeringens sida för att 

Mina Meddelanden ska vara en effektiv tjänst. Det råder en uppfattning bland myndigheter 

och företag om att det är fördelaktigt att vänta med att ansluta sig till tjänsten tills den har 

tillräckligt många användare, vilket skapar något som liknar en ond cirkel. Regeringen 

överväger därför att göra anslutningen som avsändare till Mina Meddelanden obligatorisk för 

vissa relevanta myndigheter. I budgetpropositionen för år 2015 angavs att samtliga 

mellanstora och stora myndigheter ska ha anslutit sig till Mina Meddelanden år 2017. I 2016 

års budgetproposition framkom att anslutningstakten varit för långsam, både på avsändar- och 

mottagarsidan.67 

 

Privata aktörer har sett avsaknaden av en central digital brevlåda som ett tillfälle att själva gå 

in på marknaden och tillhandahålla lösningar. Kivra är en av dem, en digital brevlåda som 

startades år 2011.68 Tjänsten samlar digitala meddelanden från privata och offentliga aktörer 

och både privatpersoner och företag kan ansluta sig. Användare som är anslutna till Kivra kan 

även betala fakturor.69 För tillfället är fler än 900 företag och myndigheter anslutna som 

avsändare i Kivra, vilket gör tjänsten till den största privata digitala brevlådan i Sverige.70 

Sedan Kivra godkändes av Skatteverket att ansluta till Mina Meddelanden har antalet 

användare ökat kraftigt.71 Antalet anslutna användare ökade även markant när Skatteverket 

erbjöd tidigare skatteåterbäring vid anslutning till Kivra.72 

 

En annan privat aktör på marknaden för digitala brevlådor är Digimail, en digital brevlåda 

som tillhandahålls av företaget Bring Citymail som är ett dotterbolag till Bring. Bring 

Citymail är en stor leverantör av fysisk post i Norden och således en konkurrent till 

PostNord.73 Digimail levererar digitala meddelanden från privata företag, kommuner och 

myndigheter.74 Den användare som är ansluten till Digimail kan erhålla digital post från de 

företag som endast är anslutna till tjänsten, men också den digitala post som kommer från alla 

																																																													
66	SOU	2017:23,	s	166	
67	Ibid,	s	155	
68	Nilsson	Ola	(2013):	”Kivra	köper	Brevo”	
69	Kivra	(2017):	”Så	fungerar	din	digitala	brevlåda”		
70	Kivra		(2017):	”Kivra”		
71	PTS	2017,	s	39	
72	Skatteverket	(2017):	”Skattepengar	till	påsk”	
73	Digimail	(2017:	d)	
74	Digimail	(2017:	a)	
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brevlådor som är anslutna till Mina Meddelanden.75 År 2017 lanserade Digimail en tjänst för 

företag som innebär att även de kan registrera sig för att ta emot och skicka digitala 

meddelanden.76 

 

Den femte aktören på marknaden för digitala brevlådor är E-boks som lanserades år 2001 i 

Danmark och introducerades i Sverige år 2015. Brevlådan kan även den nås från 

samlingstjänsten Mina Meddelanden och erbjuder offentliga institutioner och företag ett sätt 

att kommunicera digitalt med konsumenter och medborgare genom en säker plattform. E-

boks ägs till lika delar av PostNord A/S, som är det danska dotterbolaget till PostNord, och 

företaget Nets A/S.77 Det finns i nuläget ingen statistik på hur många svenska medborgare 

som är anslutna till E-boks. 	

 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
75	Digimail	(2017:	b)	
76	Digimail	(2017:	c)	
77	E-boks	(2017):	”Vad	är	E-boks”	
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5.	DANMARKS	MEDDELANDEMARKNAD	
 

Figur 5.1 visar ett index över PostNords brevvolymer i Danmark mellan år 2000 och 2016 där 

förändringen är uppdelad på A-brev78, B-brev och C-brev79 och den totala volymen. Av 

grafen framgår att trenden för den totala brevvolymen varit kraftigt negativ och att A-brev har 

minskat mycket mer än B-brev, som under år 2011-2013 låg över 2000 års volymer. Den 

totala brevvolymen har minskat med cirka 74 procent sedan år 2000, A-brev med cirka 91 

procent och B-brev och C-brev med cirka 22 procent.  

 
 
F igur 5.1 Danmarks förändring i  brevvolymer år  2000-2016 
	

 
Källa: PostNord (2017)   

	

De nuvarande priserna på den danska brevmarknaden är 8 DKK80 för ett Brevet med den 

maximala vikten 50 gram, vilket kan jämföras med svenska B-brevet med ett pris på 6 SEK. 

Ett Quickbrev med den maximala vikten 100 gram kostar 27 DKK och det dyraste 

																																																													
78	A-brevet	togs	bort	år	2016	och	ersattes	med	Quickbrevet	(PostNord	(2017:	i))	
79	B-brev	och	C-brev,	ett	brev	med	ännu	lägre	prioritet,	har	ersatts	med	”Brevet”	som	är	landets	nuvarande	
standardbrev	(PostNord(2017:	j))		
80	1	DDK	motsvarade	2017-05-26	1,3	SEK	(Riksbanken	2017)	
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Quickbrevet som kan väga upp till 2 kilo kostar 81 DKK.81 Den genomsnittliga prishöjningen 

på det danska portot, vilket inkluderar både brev och paket, är cirka 120 procent från år 2000 

till 2016.82 En närmare titt på specifikt brevportots prisutveckling visar att mellan år 2004 och 

2014 steg priserna med cirka 100 procent.83 

 

I Danmark har den offentliga förvaltningen arbetat aktivt med att skapa en gemensam digital 

infrastruktur sedan år 2001. Landets offentliga sektor kännetecknas av en centraliserad 

digitalisering som baseras på gemensamma e-förvaltningsstrategier. Digitaliseringsstyrelsen 

leder Danmarks digitalisering och är en del av det danska Finansdepartementet. 

Digitaliseringsstyrelsen grundades år 2011, har ungefär 200 anställda och ansvarar för att nå 

den danska regeringens mål om ökad digitalisering. De gemensamma komponenterna för e-

förvaltningen i Danmark innefattar en gemensam inloggningslösning som kan användas i 

privata och offentliga tjänster, NemID som är landets elektroniska legitimation för 

identifiering på internet84, samt ett system för digital post. I enlighet med 

digitaliseringsstrategin år 2011-2015 blev det obligatoriskt för alla danska företag och 

medborgare över 15 år att inneha en digital brevlåda för att kunna motta digital post från de 

danska myndigheterna. Målet med strategin var att minst 80 procent av kommunikationen 

med medborgare och företag skulle ske genom digitala kanaler.85 Detta beslut resulterade i 

Lagen om offentlig digital post som antogs i Folketinget i juni 2012. Lagen innebär att 

digitala meddelanden har samma rättsverkan som fysiska brev och att det ligger i mottagarens 

skyldighet att läsa sin digitala post regelbundet. Det finns emellertid möjlighet att ansöka om 

att bli undantagen från kravet och istället motta fysiska brev från myndigheter.86 För 

regeringens strategi år 2016-2020 är målet att all kommunikation med det offentliga skall 

vara digital.87  

 

I Danmark finns en offentlig digital brevlåda och en tjänst som samlar digitala meddelanden, 

vilka båda är gratis för konsumenterna. Digital Post är den danska digitala brevlådan för 

statliga myndigheters kommunikation med medborgare och företag. Det är möjligt för 
																																																													
81	PostNord	(2017:	b)	
82	Danmarks	statistik	(2017):	”Forbrugerprisindeks	Porto	(2000=100)”	
83	Wichmann	Sonny	(2013-09-30):	”Post	Danmark	haever	porto	med	12,5	pct”	
84	Skatteverket	(2017):	”Om	e-legitimation”	
85	SOU	2017:23,	s	76-78		
86	Digitaliseringsstyrelsen	(2015):	”Lovgivning	om	digital	post”	
87	SOU	2017:23,	s	78	
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medborgare och företag att besvara meddelanden från myndigheter, då en svarslänk bifogas i 

meddelandet.88 Brevlådan uppges vara säker och det krävs att användaren loggar in med 

identifieringstjänsten NemID för att komma åt sin digitala post. Offentliga myndigheter 

började skicka digitala meddelanden via Digital Post till företag i november 2013 och till 

medborgare i november 2014.89 Digital Post levereras av E-boks, en plattform som krävs för 

att kunna motta Digital Post.90 E-boks, som nämnt i kapitel fyra, grundades år 2001 i 

Danmark i och med lagen om användandet av digital brevlåda och ägs av PostNord A/S och 

Nets A/S.91 Användandet av tjänsten växte snabbt och hade cirka 3,8 miljoner användare år 

2013, vilket representerar ungefär 70 procent av Danmarks befolkning. I och med detta var E-

boks det mest framgångsrika systemet för säker e-kommunikation i hela Europa. Alla danska 

kommuner och offentliga myndigheter använder E-boks och även ett stort antal banker, 

försäkrings-, telekom- och elbolag. Tjänsten är gratis och den tillåter ingen distribuering av 

reklam.92 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

																																																													
88		Digitaliseringsstyrelsen	(2017):	”Fakta	om	Digital	Post”	
89	Ibid	(2017):	”Implementering	af	Digital	Post”	
90	Ibid	(2017):	”Fakta	om	Digital	Post”	
91	Eboks	(2017):	”Expert	organisation	and	sound	ownership”	
92	WIK	Consult	(2013),	s	173	
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6.	DEN	GEMENSAMMA	MEDDELANDEMARKNADEN	
 

I detta avsnitt presenteras statistik och information som har till syfte att visa skillnaden 
mellan Sveriges och Danmarks meddelandemarknader.  

 

F igur 6.1 Sveriges och Danmarks förändring i  totala brevvolymer 2000-2016 
	

 
Källa: PostNord ”volymdata 1999-2016 PN”, erhållen från PostNord  

 

Figur 6.1 visar ett index över de svenska och danska brevvolymerna mellan år 2000 och 

2016. De totala brevvolymerna innefattar både A-brev, B-brev och C-brev. Av grafen 

framgår att Danmarks förändring i totala brevvolymer bestått av en minskning på cirka 74 

procent under den aktuella tidsperioden, medan Sveriges minskat med cirka 42 procent under 

samma period.  
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Figur 6.2 Utveckl ing av antal  brev/capita i  Sverige och Danmark 2000-2016 
	

 
Källa: Eurostat (uppdaterad 2017-04-07) ”Populations change – Demographic balance and crude rates at 
national level” och PostNord ”volymdata 1999-2016 PN” 
 

 

Figur 6.2 beskriver hur utvecklingen av den totala summan brev/capita har förändrats i 

Danmark respektive Sverige från år 2000 till 2016. I Sverige har brevvolym/capita legat på 

en högre nivå än Danmarks under hela denna period och avståndet mellan de två ländernas 

brevvolymer ser ut att ha ökat mer sedan år 2010 och framåt. År 2000 är skillnaden mellan 

den svenska och danska brevvolymen/capita drygt 30 procent, medan samma skillnad utgör 

drygt 60 procent år 2016. 
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Figur 6.3 Användande av dig ita la  brevlådor i  Europa 
	

 
Källa: WIK Consult (2013), s 175  

 

Figur 6.3 visar andelen av befolkningen som använder digitala brevlådor och andra digitala 

kommunikationsformer i Europa. Statistiken är uppdelad på digitala bankärenden och 

kommunikation med offentliga myndigheter. Danmark ligger över 60 procent inom båda 

områdena. Sverige har en hög andel användare av online-banker, knappt 80 procent och cirka 

45 procent användare av digital offentlig kommunikation. I jämförelse med andra EU-länder 

är emellertid både Danmark och Sverige några av de länder med störst andel. 
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Figur 6.4 Antal anslutna till digitala brevlådor i Sverige och Danmark 2017 
 

 
 

Källor: PTS-ER-2017:4, s 40 och Digitaliseringsstyrelsen: ”Månatelig statistik om Digital Post” 

 

Stapeldiagrammet i figur 6.4 visar hur många privatpersoner i Sverige respektive Danmark 

som är anslutna till en digital brevlåda. Då det endast finns en digital brevlåda i Danmark- 

digital post – motsvarar den det totala användandet i landet. Då det finns flera olika digitala 

brevlådor i Sverige – Min Myndighetspost, Kivra samt Digimail – har även en 

sammanställning av dessa tre gjorts för att visa det totala antalet anslutna privatpersoner i 

Sverige. Dock måste läsaren ta hänsyn till att samma person kan vara ansluten till flera 

svenska digitala brevlådor samtidigt eftersom de delvis har olika avsändare. Av diagrammet 

avläses att cirka 4,3 miljoner danska och 1,3 miljoner svenska privatpersoner är anslutna till 

en digital brevlåda. Danmark har en total befolkning på cirka 5,7 miljoner, vilket ger dem en 

anslutningsgrad på cirka 75 procent. Sverige däremot, med en befolkning på cirka 9,9 

miljoner, har endast en 13-procentig anslutningsgrad.  

	

Under år 2016 genomfördes åtgärder inom PostNord för att reducera kostnaderna för att rätta 

sig efter lägre brevvolymer.93 Anpassningen till en förändrad marknad och ett förändrat 

konsumentbeteende sker enligt PostNord genom att koncernen effektiviserar och minskar 

brevhanteringen samtidigt som logistikverksamheten, vilken hanterar varuleveranser från e-
																																																													
93	PostNord	(2017:	d)	
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handel, expanderas. Digitaliseringens framfart förutsågs inte tillräckligt snabbt och 

anpassningen har gått för långsamt. För att förändra verksamheten till att hantera en mycket 

lägre nivå av brev måste förändringar i organisationen göras långsamt, vilket gör att 

anpassningen tar tid.94 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	
	

	

	

	

	

																																																													
94	Mossberg	Per	(2017)	
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7.	ANALYS	
I analysen görs en jämförelse av den danska och den svenska meddelandemarknaden, där vi 

finner fler skillnader än likheter länderna emellan. Vidare söker vi besvara uppsatsens syfte 

och underbygga den hypotes som ställdes upp i teoriavsnittet.	

	

Sammanfattning och jämförelse av resultat	

För att tydliggöra vilka faktorer som påverkat den rådande situationen reder vi ut likheter och 

skillnader mellan Danmark och Sverige. Ländernas offentliga sektorers satsningar på 

digitaliseringspolitik skiljer sig åt väsentligt, då den danska regeringen år 2001 påbörjade sin 

centraliserade digitaliseringspolitik som har varit målinriktad sedan millenniumskiftet, 

kännetecknats av en myndighetsgemensam strategi och resulterat i ett obligatorium för 

danska medborgare att ha digital brevlåda. År 2004 började Sveriges regering utreda 

huruvida en liknande politik skulle vara lönsam och har sedan dess brustit i att tilldela 

helhetsansvaret för digitaliseringen till en tydlig part. Detta har resulterat en spridd utveckling 

av den digitala meddelandemarknaden, där myndigheter och privata företag har tillåtits 

utveckla egna digitala meddelandestrukturer och digitala brevlådor för att effektivisera den 

egna verksamheten. Av denna anledning existerar inte den effektiva infrastruktur för digital 

kommunikation som finns i Danmark i Sverige.  

 

I Danmark finns det en statligt ägd digital brevlåda, Digital Post, som danska medborgare 

enligt lag måste vara anslutna till. I Sverige finns en statligt ägd, Min Myndighetspost, E-

boks som ägs till hälften privat och till hälften av den danska staten, samt två privatägda - 

Kivra och Digimail. Dessutom finns det en femte tjänst, Mina Meddelanden, som samlar 

digital post från olika leverantörer av digitala brevlådor. Flera alternativ i Sverige leder till att 

digital post inte är ett lika självklart substitut till fysisk post och kan förklara den låga 

anslutningsgraden till digitala brevlådor som råder i Sverige jämfört med i Danmark. Detta är 

en orsak till att användarantalet av digitala brevlådor är högre i Danmark än i Sverige vilket 

slagit hårt mot PostNords danska sida och föranlett prishöjningar på brev i landet. Priserna på 

brev i Danmark har därför varit högre än i Sverige under den undersökta perioden och ökat 

med cirka 100 procent jämfört med en ökning på 25 procent i Sverige. Den svenska 

prisutvecklingen har följt utvecklingen i konsumentprisindex enligt postförordningen, vilket 

har lett till att priserna på brev i Sverige inte alls motsvarar den kostnadsutveckling PostNord 

genomgått. Prissättningen anses felaktig av två anledningar. Den ena är att PostNord med 
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nuvarande portopriser inte kan täcka sina kostnader, den andra är att den svenska regeringen 

genom låg prissättning inte skapat incitament för en övergång till digitala substitut. 

 

Både den svenska och den danska postmarknaden regleras av EU:s postdirektiv, men 

tolkningen av direktivet och den nationella postlagstiftningen skiljer sig från varandra, där 

den svenska tolkningen i postlagstiftningen kräver en viss högre servicenivå och lägre priser. 

Gällande PostNords brevvolymer har de sjunkit mer i Danmark än i Sverige. De effekter som 

sjunkande brevvolymer har på ett postföretags kostnader kan enligt WIK Consult härledas till 

storleken på de initiala brevvolymerna, där ett postföretag vars brevvolym/capita är 

förhållandevis hög upplever en mindre ekonomisk förlust än ett postföretag vars 

brevvolym/capita initialt befinner sig på en lägre nivå när dessa påverkas av en lika stor 

minskning av brevvolymer. Denna teori stämmer in på situationen i Danmark och Sverige 

och förklarar hur det kommer sig att PostNord har lidit av en större ekonomisk nedgång i 

Danmark än i Sverige, eftersom brevvolymer/capita sedan år 2000 legat på cirka 50 procent 

av de svenska volymerna. Dessutom har den procentuella minskningen av den totala summan 

brev varit ännu större i Danmark än i Sverige, vilket ytterligare stärker teorin om att danska 

PostNord har påverkats mer negativt än svenska – en lägre initial volym och en större 

procentuell minskning leder till en ännu större förlust. Det är naturligt för människor att tycka 

om våra etablerade vanor och att avstå från att förändra oss om vi inte måste. Att stanna kvar 

i status quo vid mötet med ett eller flera nya elektroniska alternativ till fysisk post kommer 

därför att vara många människors första val om de får önska. Detta speglar en mycket tydlig 

skillnad mellan Sverige och Danmark, då svenska medborgarna i stor utsträckning tillåts att 

fortsätta att få myndighets- och företagspost i fysisk form, medan de danska genom lag har 

tvingats att ställa om sina vanor.  

 

I jämförelsen mellan Danmark och Sverige finner vi fler skillnader än likheter. En likhet är 

att det är gratis att som konsument ansluta sig till en digital brevlåda både i Danmark och i 

Sverige. Båda länderna har dessutom vidtagit åtgärder för att styra försäljningen till en sorts 

standardbrev, A-brev i Sverige och Brevet i Danmark, vilket tyder på en gemensam åsikt om 

att postmarknaden står inför en strukturell förändring som länderna måste anpassa sig till.  

 



	 	 	
	

	 	 	
	

38	

Hypotes 

För att koppla samman våra resultat med den hypotes som ställdes i formel 3.5 går vi igenom 

de transaktionskostnader för fysisk och digital post som upptäckts i de två länderna.  

 

De fasta transaktionskostnaderna för både sändare och mottagare av fysisk post beror på 

kvaliteten på det etablerade postservicenätet som finns i landet, med andra ord vilka 

grundförutsättningar som finns för att kommunicera med fysisk post. Eftersom 

postmarknadens servicenivå har minskat mer i Danmark än i Sverige för att justera för 

PostNords ekonomiskt sämre utveckling i landet är dessa transaktionskostnader högre i 

Danmark. Svensk lagstiftning motverkar att samma inbesparingar har kunnat göras i Sverige, 

även om servicenivån har minskat något. De rörliga transaktionskostnaderna för fysisk post 

beror på den tid och ansträngning det tar att posta ett brev, vilket även inkluderar närheten till 

en brevlåda eller ett postombud. Detta gäller oavsett om sändaren är en privatperson, en 

myndighet eller ett företag. Danmarks beslut att göra brevet med lägre prioritet, Brevet, till 

standardbrev innebär att det tar längre tid för ett brev att komma fram i Danmark jämfört med 

Sverige, där A-brevet är standardbrev. Därmed bedöms de rörliga transaktionskostnaderna för 

fysisk post som högre i Danmark. Sammantaget tyder på att de totala transaktionskostnaderna 

för fysisk post är högre i Danmark än i Sverige.  

 

Fasta transaktionskostnader för en mottagare av digital post bedöms bestå av den tid och 

ansträngning det tar att initialt ansluta sig till en digital brevlåda. Denna kostnad har visat sig 

vara högre i Sverige än i Danmark då tillgången på flera olika digitala brevlådor i Sverige 

leder till osäkerhet hos konsumenten om vilken brevlåda som bör väljas. Detta förstärks av 

den blygsamma marknadsföringen av de digitala brevlådorna som skett i Sverige vilket gör 

ett informerat val ännu mer avancerat. En central digital brevlåda, som den i Danmark, sänker 

istället de fasta transaktionskostnaderna för digital post eftersom valet redan är gjort för 

mottagaren. Om mottagaren dessutom är tvingad att enligt lagstiftning inneha en digital 

brevlåda, som i Danmark, finns det inget vidare beslut att fatta. Även sändarens fasta 

transaktionskostnader sänks eftersom det tar mindre ansträngning att nå alla mottagare när det 

endast finns en digital brevlåda. Sammantaget är därmed de fasta transaktionskostnaderna för 

digital post högre i Sverige än i Danmark. Även de rörliga transaktionskostnaderna för digital 

post är högre i Sverige eftersom den icke- etablerade infrastrukturen försvårar den dagliga 
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hanteringen av digital post för både mottagaren och sändaren. Det kan exempelvis gälla 

osäkerheten kring om posten kommer fram eller en längre tidsåtgång för att sända ett digitalt 

brev i Sverige. En central digital brevlåda som omfattar all post, som den i Danmark, 

minimerar istället de rörliga transaktionskostnaderna för både sändare och mottagare. Detta 

leder sammantaget till att de totala transaktionskostnaderna för digital post är lägre i 

Danmark än i Sverige. Nedan appliceras detta resultat på formel 3.5 för att underbygga 

hypotesen, där uttrycket GC representerar priset samt transaktionskostnaden förenade med de 

två varorna post och digital post. Som tidigare motiverat kan variablerna inkomst och 

preferenser uteslutas ur modellen då de inte kan förklara skillnaden i efterfrågan på post.  

 

  Formel 3.5   																																																								Q!! = f(GC!,GC!)	

 

Efterfrågan på post är lägre i Danmark än i Sverige.  

Q!!"#$"%&
!

  <  Q!!"#$%&#
!  

 

Priset för digital post är noll både i Danmark och i Sverige. Priset för post däremot skiljer sig 

åt och priset på post är högre i Danmark än i Sverige.  

P!!"#$"%& = P!!"#$%&# 

P!!"#$"%& > P!!"#$%&# 

	

Transaktionskostnaderna för digital post är lägre i Danmark än i Sverige.  

TC!!"#$"%& < TC!!"#$%&# 

Transaktionskostnaderna för fysisk post är högre i Danmark än i Sverige. 

TC!!"#$"%& > TC!!"#$%&# 

 

Den generaliserade kostnaden för post är därmed högre i Danmark än i Sverige eftersom både 

priset och transaktionskostnaderna är högre.  
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GC!!"#$"%& > GC!!"#$%&# 

Den generaliserade kostnaden för digital post är lägre i Danmark än i Sverige, då 

transaktionskostnaderna för digital post är lägre i Danmark och priset för digital post är 

samma i de två länderna.  

GC!!"#$"%& < GC!!"#$%&# 

 

Den generaliserade kostnaden för post har ett negativt förhållande till efterfrågan post och 

den generaliserade kostnaden för digital post har ett positivt förhållande till efterfrågan på 

post. Eftersom den generaliserade kostnaden för post är hög i Danmark relativt i Sverige och 

den generaliserade kostnaden för digital post är hög i Sverige relativ i Danmark förklarar det 

varför efterfrågan på post är lägre i Danmark än vad den är i Sverige givet analysen ovan. 

Q!!"#$"%&
! = f GC! = ℎö𝑔,GC! = 𝑙å𝑔  

 

Q!!"#$%&#
! = f GC! = 𝑙å𝑔,GC! = ℎö𝑔  

 

Den generaliserade kostnadselasticiteten, som förklarar hur en förändring av den 

generaliserade kostnaden för digital post påverkar efterfrågan på post, presenteras i formel 

3.6 och styrker denna analys.  

 

Formel 3.6                                    ε!" =
%∆!!
%∆!"!

= ∆!!/!!
∆!"!/!"!

                          

 

Av data och information som samlats in i uppsatsen finns det mycket som tyder på att den 

generaliserade kostnaden för en substitutvara till post har en stor påverkan på efterfrågan på 

post. Enligt Nikali (2010) är det särskilt priset på postservicen som styr efterfrågan när e-

substitutionen är låg. En lägre e-substitution i Sverige och ett lägre pris på den svenska 

postservicen har gjort att efterfrågan på fysisk post inte har sjunkit lika mycket som i 

Danmark vid en minskning av den generaliserade kostnaden för digital post. Därmed är den 
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generaliserade kostandselasticiteten lägre i Sverige. I Danmark utgör digital post ett mer 

självklart substitut till post och priset på postservicen är högre än i Sverige. En minskning av 

den generaliserade kostnaden för digital post leder till en större minskning i efterfrågan på 

post. Därmed är den generaliserade kostnadselasticiteten för post högre i Danmark.  

ε!"!"#$"%& > ε!"
!"#$%&# 

 

 

Figur 7.1 General iserad kostnadselast ic itet  i  Sverige och Danmark 
	

 

Figur 7.1 visar effekten på efterfrågad kvantitet på post i Danmark respektive Sverige när den 

generaliserade kostnaden för substitutet digital post sjunker. Efterfrågad kvantitet på post och 

den generaliserade kostnaden för digital post har ett positivt förhållande till varandra, vilket 

ger en positiv generaliserad kostnadselasticitet och en positivt lutande efterfrågekurva. Av 

figuren framgår att efterfrågan på post sjunker mer i Danmark än i Sverige vid en lika stor 

minskning av den generaliserade kostnaden för digital post, vilket beror på att efterfrågan har 

olika elasticitet. I Danmark är efterfrågan på post mer elastisk, med andra ord mer känslig för 

förändring i den generaliserade kostnaden för digital post, vilket ger en brantare 
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efterfrågekurva relativt den svenska efterfrågan som är mindre responsiv och flackare.  

GC! ↓ →  Q! ↓ (∆Q!"#$"%& > ∆Q!"#$%&#) 

 

Effekterna av en digitaliserad offentlig förvaltning 

Av de resultat som erhållits i uppsatsen är det tydligt att en digitaliserad offentlig förvaltning 

påverkar den takt och riktning som digitaliseringen sker med i övriga samhället i mycket stor 

skala. Problemet för PostNord ligger därmed i att den offentliga förvaltningen i mycket högre 

grad är digitaliserad i Danmark än i Sverige, vilket skapar olika förutsättningar i de två 

länderna som PostNord hittills inte hunnit anpassa sig till. Avsaknaden av en 

digitaliseringsmyndighet i Sverige har inneburit att Skatteverket fått ansvaret att förvalta 

digitaliseringen av offentliga myndigheter, vilket riskerar störa deras huvudsakliga syfte. 

Dessutom är det möjligt att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige inte fått 

de resurser och den prioritet som behövts för att utvecklas. Skatteverket har varit beroende av 

frivilliga bidrag för finansieringen av sitt uppdrag att tillhandahålla Mina meddelanden vilket 

talar för den låga prioritet svenska regeringen givit området. Frånvaron av en myndighet med 

huvudsakligt syfte att förvalta Sveriges digitalisering hämmar framväxten av e-förvaltningen, 

vilket är en bidragande faktor till att digital post inte slagit igenom med samma kraft i Sverige 

som i Danmark. Detta är en avgörande faktor till varför PostNord inte går med lika stor 

förlust i Sverige som i Danmark.  

 

Diskussion	

Den nordiska koncernen PostNord hamnar i kläm mellan två länders skilt utvecklade 

meddelandemarknader och för att samarbetet ska vara effektivt krävs förändring. Pågående 

utredningar och satsningar från den svenska regeringens sida tyder på en insikt om att 

struktur och samlat ansvar är framgångsreceptet för en lyckad övergång till e-förvaltning och 

vi anser också att detta är rätt väg att gå. Vad detta innebär för PostNord återstår att se då 

företaget med sin nuvarande verksamhetsform är mer eller mindre beroende av att det finns 

en marknad för fysisk post. Den naturliga substitution mot digitala alternativ som sker i 

samhället är en tillräcklig utmaning för PostNord. När dessutom Danmarks regering arbetar 

för att all post ska skickas digitalt skapas ännu svårare omständigheter.  



	 	 	
	

	 	 	
	

43	

 

Danmark har visat att en nyckel till en framgångsrik och effektiv övergång från fysisk till 

digital post är att den är så tydlig, och därmed enkel, som möjligt. För att underlätta för den 

fortsatta utvecklingen i Sverige borde det göras obligatoriskt för myndigheter att ansluta sig 

till en digital brevlåda. Det skulle leda till högre incitament för svenska konsumenter att 

ansluta sig till digitala brevlådor utan att tvånget ligger på konsumenterna. Följden av detta 

skulle bli att PostNord ges en bättre förutsättning att agera på både den svenska och danska 

meddelandemarknaden när dessa blir mer lika. Det har framkommit att Sverige har låtit EU-

direktivet styra meddelandemarknaden mer än i Danmark, där man tolkat kravet på 

prissättning mer liberalt och låtit kostnadsförändringarna styra. Vi bedömer att detta är något 

som också Sverige borde ta hänsyn till för att säkra PostNords överlevnad och instämmer 

med PostNords och PTS rekommendationer om en annorlunda prissättning. 
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8.	SLUTSATS	
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka orsakerna till PostNords skilda ekonomiska 

utveckling i Sverige respektive Danmark genom en jämförande analys av 

meddelandemarknadens digitalisering i de båda länderna. Slutsatsen som kan dras utifrån den 

analys som gjorts är att orsakerna till PostNords skilda ekonomiska utveckling är att 

ländernas e-förvaltning utvecklats på olika sätt, att prisutvecklingen på brev sett olika ut och 

att brevvolymerna historiskt sett legat på olika nivåer. Den dominerande orsaken är 

emellertid att ländernas digitalisering av den offentliga förvaltningen har hanterats på olika 

sätt, där det offensiva digitaliseringsarbete Danmarks regering har fört under flera år har varit 

avgörande för landets höga användarantal av digitala brevlådor och således minskade 

brevvolymer.  

 

Att Danmarks e-förvaltning är mer välutvecklad än Sveriges och att priserna på post är högre 

förklarar varför efterfrågan på brev är lägre i Danmark genom den generaliserade 

kostnadselasticitets-modellen som presenterades i början av uppsatsen, där Danmarks 

efterfrågan på post bedöms som mer känslig för förändring i den generaliserade kostnaden för 

digital post. Att brevvolymerna per capita länge legat på en lägre nivå i Danmark än i Sverige 

förklarar hur det kommer sig att PostNord upplevt en större ekonomiska förlust i Danmark, 

givet en lika stor minskning i efterfrågan på post.   

 

Digitaliseringens framfart skapar utmaningar för många företag vilka agerar på marknader 

som länge sett likadana ut. För PostNord ligger utmaningen samtidigt i att anpassa sig till två 

länders skilt utvecklade meddelandemarknader och i att skapa en verksamhet som är 

anpassad till både Danmark och Sverige. Förutsättningarna för att kunna agera med goda 

resultat på både den svenska och den danska marknaden är små så länge inte något förändras. 

Att Danmark skulle återgå till att i första hand använda sig av fysiska kommunikationsmedel 

kan rimligen avfärdas som lösning på problemet. Det som återstår är därför att jämna ut 

skillnaderna genom insatser på den svenska marknaden. Vi ställer oss därför frågande till om 

det snarare är ett svenskt än ett danskt problem vi har att göra med? 
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