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Förord 

Post- och telestyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att lämna ett förslag till 
beräkning av kostnadsbas för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som 
befordras över två arbetsdagar.1 Förslaget redovisas i denna rapport. 

 

 
 
Catarina Wretman 
 
Tillförordnad generaldirektör 

                                                 
1 Regeringsbeslut, 2016-04-28 (N2016/03123/ITP) 



Uppdrag att beräkna kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två 
arbetsdagar 

 

4 

 

Innehåll 

Förord 3 

1 Bakgrund 6 
1.1 Regeringsuppdraget 6 
1.2 Delbetänkandet från 2015 års postlagsutredning 6 
1.3 Historik och allmän bakgrund till nuvarande pristak 8 

2 Utgångspunkter 10 
2.1 Begreppet kostnadsbas 10 
2.2 Tillgängliga data 11 
2.3 Allmänt om beräkningsmetoder 12 
2.4 Förutsättningar och antaganden 12 

2.4.1 PostNords förväntade implementering av pristaksreglerad 
tjänst 12 

2.4.2 Volymförhållanden mellan olika tjänster och olika betalsätt 13 
2.4.3 Antaganden avseende förändrade transportsätt vid D+2-

befordran 13 
2.4.4 Antagande avseende brev upp till 250 gram 14 
2.4.5 Fördelning av vissa gemensamma kostnader i utdelningen 14 

3 Beräkning av kostnadsbas 15 
3.1 Beräkningssteg i kalkylen 15 

3.1.1 Ingångsvärden i beräkningen: efterkalkyl 2014 15 
3.1.2 Steg 1: Hänsyn till förändrade transportsätt vid D+2-

befordran 16 
3.1.3 Steg 2: Särkalkylering för brev upp till 250 gram 16 
3.1.4 Steg 3: Ökad kostnad pga. icke-avdragsgill 

mervärdesskatt 17 
3.1.5 Steg 4: Kostnadsuppräkning från tillgängliga (2014 års) 

data 17 
3.2 Resultat kostnadsbas 17 

3.2.1 Frimärkt 17 
3.2.2 Porto betalt 18 
3.2.3 Franko 18 

3.3 Resultatets tillämplighet 18 

4 Jämförelse av kostnadsbasen med nuvarande priser 19 
4.1 Frimärkt 19 
4.2 Porto betalt 19 
4.3 Franko 20 
4.4 Slutsats 20 

5 Avslutande kommentar 21 
 

  



Uppdrag att beräkna kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två 
arbetsdagar 

 

5 

 

 



Uppdrag att beräkna kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två 
arbetsdagar 

 

6 

 

1 Bakgrund 

1.1 Regeringsuppdraget 

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att lämna ett förslag till beräkning 
av kostnadsbas för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som befordras över två 
arbetsdagar.2 Kostnadsbasen ska kunna användas som utgångspunkt vid 
fastställandet av portopriset för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som 
befordras över två arbetsdagar. Vid beräkningen av kostnadsbasen ska PTS 
vidare inhämta uppgifter från den postoperatör som är utpekad att 
tillhandahålla den samhällsfattande posttjänsten (dvs. PostNord Group AB, 
härefter PostNord) och beakta postlagens bestämmelser om att prissättningen 
ska vara kostnadsorienterad och främja ett effektivt tillhandahållande av 
tjänsten. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016. 

1.2 Delbetänkandet från 2015 års postlagsutredning  

Uppdraget ska ses mot bakgrund av det delbetänkande som 2015 års 
postlagsutredning (utredningen) lämnade i april 20163 och som för närvarande 
är ute på remiss. I betänkandet föreslås (i korthet) att postförordningen ändras 
så att kravet på hur brevförsändelser ska distribueras över natt ersätts med en 
bestämmelse om brev som befordras över två arbetsdagar (D+2-utdelning). 
Vidare innebär det att pristaket, som för närvarande gäller för (enstaka) 
övernattbefordrade brev (dvs. i dagligt tal A-post eller 1:a-klassbrev), istället 
ska gälla för en tjänst där brev befordras över två arbetsdagar. 

Utredningen föreslår vidare att regeringen ska besluta om vilken kostnadsbas 
som det nya pristaket ska utgå ifrån. Här menar utredningen att hänsyn ska tas 
till den längre befordringstiden samt effekter av förändring av 
momslagstiftningen. Samtidigt finns en möjlighet att justera nivån i pristaket så 
att det är avpassat för PostNords aktuella kostnadsbild. Dagens pristak har löpt 
sedan millenniumskiftet utan några anpassningar till operatörens 
kostnadsutveckling, vilket i ett internationellt perspektiv är mycket ovanligt. 

En nyhet i betänkandets förslag är att det pristaksreglerade området minskas 
ned till att gälla (enstaka inrikes) brev upp till 250 gram, mot tidigare upp till 
500 gram. (Minskningen av området berör dock en liten andel av breven, då 
endast ca två procent av breven väger mellan 250 och 500 gram.) En större 
förändring är att den tillåtna årliga prishöjningen nu utökas till att utöver 
inflationen (utvecklingen i konsumentprisindex, KPI) även ge operatören 
möjlighet att kompensera intäktsbortfallet av minskade volymer brev genom 

                                                 
2 Regeringsbeslut, 2016-04-28 (N2016/03123/ITP) 
3 Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle, SOU 2016:27. 
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ett ökat utrymme för prishöjningar (baserat på den årliga volymminskningen). 
Den årliga förändringen i tillåtet pris, enligt förslaget såsom PTS tolkar det, kan 
uttryckas på följande sätt (PTS beteckningar): 

�� − ����

����
= �� ≤

∆
�����


�����
+∝∙

∆����

����
+ ���� = �̂� 

 där �� =operatörens pris vid tidpunkt t 

�� =(procentuell) förändring av operatörens pris 
mellan tidpunkt t-1 och t  

�̂� = enligt pristaket tillåten (procentuell) 
förändring av mellan tidpunkt t-1 och t 

∆
����� =förändringen av konsumentprisindex 
(
���) mellan tidpunkt t-2 och t-1.  

∝ =faktor som ”reflekterar hur PostNords 
kostnader förändras när volymerna ändras”4  

∆���� =förändringen av volymen (��) mellan 
tidpunkt t-2 och t-1 5 

���� = ����������

����
=ej utnyttjat prishöjningsutrymme 

vid tidpunkt t-1 uttryckt som procent (där 
�����betecknar högsta tillåtna pris enligt pristaket 
vid samma tidpunkt) 

Härmed kan högsta tillåtna pris vid tidpunkten t, ���, uttryckas på följande sätt: 

��� = ���� × !1 + �̂�" för # ≥ 1. 

För #=0, dvs. pristakets startpunkt, gäller: 

  ��%: '()*#ä,* -. /)0)1230)34 

                                                 
4 SOU 2016:27, s. 209. 
5 Vi har i denna framställning utgått från tolkningen att ”perioden” (SOU 2016:27, s. 209) som 
utredningen avser är densamma som för utvecklingen av KPI, dvs. föregående år.  
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Regeringsuppdraget handlar sålunda om hur en kostnadsbas kan bestämmas 
som grund för beräkningen av pristakets startpunkt (dvs. vid tidpunkten t=0), 
��%. Det vill säga uppdraget är att föreslå en kostnadsbas, 
6, för det 
pristaksreglerade området (R), så att regeringen kan bestämma ��%. ��% kan 
teoretiskt ses som en funktion av kostnadsbasen, dvs. ��%!
6". I praktiken 
beslutas ��% av regeringen med 
6 som beslutsunderlag, dvs.: 


6
6898:;<9=>8=?@�
ABBBBBBBBBBBC ��%  

Ovanstående pristaksmodell som föreslagits av utredningen rör sig i stort om 
hur det tillåtna priset utvecklar sig över tiden,6 med hänsyn till inflation och 
volymnedgång. Hur detta i detalj ska fungera är inte en fråga för detta uppdrag 
(exempelvis gällande bestämningen av faktorn ∝). 

 

1.3 Historik och allmän bakgrund till nuvarande pristak  

Ett pristak är en variant av prisreglering. Allmänt kan prisreglering sägas vara 
”ett ekonomisk-politiskt instrument som vanligen syftar till att påverka 
prisbildningen på monopolmarknader eller på marknader som förväntas övergå 
till konkurrensmarknader i framtiden men där det för tillfället råder otillräcklig 
konkurrens.”7 Normalt är ett huvudsyfte med en prisreglering att skydda 
konsumenter och andra kunder från monopolistisk överprissättning, eller om 
marknaden öppnas för konkurrens, ge skydd under den tid som konkurrensen 
utvecklas. Som med all liknande reglering skall den avvecklas när konkurrensen 
på marknaden uppnått en godtagbar och långsiktigt hållbar nivå. Ett annat 
huvudsyfte kan vara att begränsa en monopolists (eller tidigare monopolists) 
möjligheter att korssubventionera mellan olika tjänster på ett sätt som 
begränsar konkurrens på den aktuella marknaden eller relaterade marknader. 

När det gäller pristaket på den svenska brevmarknaden så var det just dessa 
syften som låg bakom införandet och utformningen av nu gällande regler. 
Dåvarande Posten (numera PostNord) bedömdes, i egenskap av tidigare 
monopolföretag och dessutom med en dominerande ställning på samtliga 
delmarknader, ha ”konkurrensfördelar som kunde hindra etableringen av nya 
aktörer på marknaden. Därför ansågs det nödvändigt att skydda 

                                                 
6 Det vill säga hur tidsserien för pristaket, D��%

;; ���
;; … ; ��G

;  H vid ett treårigt justeringsintervall, bestäms. 
7 SOU 2005:5, s. 201. 
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konsumenterna mot omotiverade prishöjningar på vissa delar av marknaden 
genom en reglering i form av ett pristak.”8 

Vidare fanns mer praktiska krav bakom den aktuella utformningen, nämligen 
att pristaket skulle vara ”effektivt, enkelt, icke-diskriminerande samt lätt att 
administrera och följa upp”.9 Dessutom ansågs pristaket ha en återhållande 
effekt på övriga posttaxor. 

                                                 
8 SOU 2005:5, s. 205f. 
9 Propositionen ”Statens ansvar på postområdet” (prop. 1997/98:127). 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Begreppet kostnadsbas 

Priser på enstaka försändelser anges i porto per styck. Det är dock inte endast ett 
(1) pris som är reglerat, utan priserna beror på både viktklass och betalsätt. I 
dagsläget omfattar PostNords prislista (för enstaka brev) tre betalsätt och sex 
viktklasser. Av viktklasserna är det dock endast de fyra lägsta (dvs. upp till 500 
gram) som omfattas av pristaket.  

I betänkandets förslag föreslås att endast brev upp till 250 gram ska omfattas, 
vilket innebär att tre av viktklasserna faller inom pristaket. Totalt blir det, om 
man förutsätter att PostNord inte gör ändringar i vikttrappan, följaktligen nio 

priser som ska regleras, se tabell 1. �;;I betecknar nedan priset för betalsätt i 
och viktklass j. 

Betalsätt\Viktklass (1) -50g (2) 51-100g (3) 101-250g 

Frimärkt �LM;� �LM;� �LM;G 

Porto betalt ��N;� ��N;� ��N;G 

Franko �LO;� �LO;� �LO;G 

Tabell 1 – Prisdimensioner i pristaket, beteckningar (kr per försändelse) 

I sammanhanget är det alltså nio olika kostnader som ska relateras till varsitt 
pris (enligt tabell 1), vilket innebär att med begreppet kostnadsbas avses 
ursprungligen de nio kostnadsbeloppen, som anges per försändelse, enligt 

tabell 2 nedan. 
;;I betecknar kostnadsbasen för betalsätt i och viktklass j.  

Betalsätt\Viktklass (1) -50g (2) 51-100g (3) 101-250g 

Frimärkt 
LM;� 
LM;� 
LM;G 

Porto betalt 
�N;� 
�N;� 
�N;G 

Franko 
LO;� 
LO;� 
LO;G 

Tabell 2 – Kostnadsbas, beteckningar (kr per försändelse) 
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Beräkning av kostnadsbasen kan dock inte göras rakt av från PostNords 
kostnadsredovisning eftersom redovisningen saknar uppdelning på viktklass. 
Det som direkt kan beräknas, för ett givet betalsätt i, är den genomsnittliga 
kostnaden per försändelse oavsett vikt, 
P;, som fås genom att dela den (totala) 
tjänstekostnaden för betalsättet med den (totala) volymen för detsamma. I 
sammanhanget är dock endast kostnaderna för det pristaksreglerade området 
av intresse, så tyngre försändelser än 250 gram måste på lämpligt sätt räknas 
bort. PostNord uppger att det bästa sättet att få fram genomsnittskostnaden 

för en försändelse i det reglerade området, 
6QQQQ;, är att skatta de tyngre 
försändelsernas effekt på genomsnittskostnaden. Eftersom tyngre försändelser 

är dyrare per styck att hantera är 
6QQQQ; < 
P; . 

Att ha en pristaksmodell där samtliga nio olika priser explicit regleras blir lätt 
ogenomskådligt. Om man istället tänker sig en modell där just den ovan 

definierade snittkostnaden, 
6QQQQ;
, för respektive betalsätt inom det reglerade 

området, utgör själva kostnadsbasen för pristaket kan modellen göras betydligt 
mer genomskådlig och även beräkningsmässigt mer lättimplementerad. 
 

Istället för att varje enskilt pris �;;I relateras till respektive kostnadsbas 
;;I 
föreslår vi att genomsnittspriset för respektive betalsätt inom det reglerade 

området, �Q; , relateras till genomsnittskostnaden 
6QQQQ;
 för betalsättet. 

Genomsnittspriset ska beräknas med hänsyn till volym. Man får då följande 
grundläggande modell för pristakssystemet, där det av regeringen beslutade ��%

; 
ger värdet på pristaket för betalsätt i vid startpunkten för systemet: 
 

∑ �T;UVT;UW
UX�

∑ VT;UW
UX�

≡ �Q; Zä[\ö:8?=8
B̂BBBBBC  
6QQQQ;  

6898:;<9=>8=?@�
ABBBBBBBBBBBC ��%

;   där 2 = '_`; �a; _b4 

 

 
��%

; , är alltså värdet på ”taket”, som det genomsnittliga priset �Q; högst får anta 
vid startpunkten t=0, och bestäms med hjälp av kostnadsbasen, för respektive 
betalsätt var för sig.  
 
2.2 Tillgängliga data 
PostNord är ännu inte färdiga med framtagandet av efterkalkylen för 2015. 
Utgångspunkten för beräkningarna i denna rapport är därför kalkyldata från 
2014. I ett sista steg i kalkylen sker en kostnadsuppräkning med hjälp av 
preliminära uppgifter från efterkalkylen för 2015. 
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2.3 Allmänt om beräkningsmetoder 

Kalkyleringen är baserad på vedertagna kalkylmetoder och utgår från så kallad 
ABC-kalkylering (ABC; activity based costing). Grundtanken i ABC-kalkylering är 
att det är företagets aktiviteter som orsakar kostnader (dvs. förbrukar resurser) 
och att tjänsterna (eller produkterna i tillverkningsföretag) konsumerar 
aktiviteter (se figur 1). Kostnadsdrivaren är det mått som används för att spåra 
hur mycket varje tjänst konsumerar av aktiviteterna, och mäter hur mycket 
varje tjänst konsumerar av respektive aktivitet. 

 
Figur 1 – Grundtanken bakom ABC-kalkylering 

 

Vissa processer eller aktiviteter kan utöver detta kräva vissa specifika 
allokeringsmetoder på grund av att det finns en hög grad av vissa typer av 
gemensamma kostnader. Detta gäller inom postverksamhet särskilt för 
utdelningsverksamheten, där PostNord sedan många år använder en så kallad 
SAC-modell. 10 

2.4 Förutsättningar och antaganden 

Beräkningarna i kalkylen bygger på ett antal grundläggande förutsättningar och 
antaganden, som gås igenom nedan. I det fall PostNords verkliga/slutliga 
implementering av tjänsten kommer att skilja sig från dessa förutsättningar är 
beräkningarna sålunda inte giltiga. I hur stor grad resultatet av beräkningarna i 
sådant fall skiljer sig åt beror på hur stora avstegen är från de grundläggande 
antaganden som här görs. Precisionen i resultatet måste också ses mot 
bakgrund av att uppdraget är att beräkna kostnadsbasen för brev som 
befordras över två arbetsdagar, dvs. en brevtjänst som inte finns i dagsläget. 

2.4.1 PostNords förväntade implementering av pristaksreglerad 
tjänst 

Avgörande för hur beräkningarna ska göras – särskilt när det gäller fördelning 
av gemensamma kostnader – är hur PostNord kommer att implementera en 
                                                 
10 SAC står för Stand Alone Cost, vilket är kostnaden så som den vore om en viss tjänst hanterades helt 
självständigt med ett eget utdelningsnätverk.   
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eventuell tjänst med utdelning efter två arbetsdagar. Dessutom påverkar hur 
denna implementering görs på vilket sätt historiska data kan användas för att 
beskriva en tjänst som ännu inte finns. 

Det är dock ett omfattande arbete att ta fram den lösning som passar bäst, och 
det verkliga utvecklingsarbetet tar inte fart hos PostNord förrän det finns 
besked om tidplan för införande av nytt regelverk kring befordringstider och 
pristak (från regering och/eller riksdag). 

Teoretiskt finns ett flertal tänkbara varianter för att etablera en tjänst med 
D+2-utdelning, exempelvis:   

1) En bibehållen 1:a-klass brevtjänst med vissa justeringar kring 
leveransvillkor 

2) En ny D+2-tjänst vid sidan av en kvarvarande övernattjänst 
 

Efter diskussion med PostNord gör PTS i dagsläget bedömningen att det mest 
troliga är alternativ 1 ovan, nämligen att 1:a-klassbrevet får delvis nya 
leveransvillkor, och inte att en helt ny tjänst inrättas. Detta underlättar även 
kalkyleringen av D+2-tjänsten, eftersom vi kan utgå från historiska data för 
dagens 1:a-klassbrev. Utgångspunkten för kalkylen i denna rapport är därför 
(enstaka) 1:a-klassbrev. 

2.4.2 Volymförhållanden mellan olika tjänster och olika betalsätt 

Vi utgår i kalkylen från de volymförhållanden som rådde under 2014. Det bör 
här framhållas att kalkylresultatet är känsligt för ändringar av de relativa 
förhållandena dels mellan olika tjänster, dels mellan olika betalsätt för den 
(D+2)-tjänst som modelleras i denna utredning. 

Anledningen är den höga grad av en för ett flertal tjänster samordnad 
produktion som förekommer inom postdistributionen, vilket gör att andelen 
gemensamma kostnader är hög. Fördelningen av dessa kostnader är bland 
annat beroende på de relativa volymförhållandena, och om dessa förändras kan 
slutresultatet påverkas väsentligt.   

2.4.3 Antaganden avseende förändrade transportsätt vid D+2-
befordran 

Eftersom kostnadsberäkningarna görs på en tjänst som inte finns idag så 
innebär det att vissa antaganden måste göras. Detta gäller bland annat hur ett 
transportupplägg kan se ut vid D+2-befordran. För att skapa en attraktiv tjänst 
som lever upp till de framtida kraven menar PostNord att en del 
flygtransporter kommer att tas bort, men inte alla.  
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2.4.4 Antagande avseende brev upp till 250 gram 

I jämförelse med en fullständig tjänstekalkyl (för alla brev 0 – 2000 gram) så 
innebär det att ca 3 procent av försändelserna inte ska ingå i underlaget. Vidare 
har ett antagande om trafikmönstret (dvs. hur försändelserna passerar genom 
PostNords produktionsnätverk) för de kvarvarande 97 procent av 
försändelserna har gjorts. 

2.4.5 Fördelning av vissa gemensamma kostnader i utdelningen 

Kalkylen utgår från den fördelningsmodell för fördelning (mellan olika tjänster) 
av gemensamma kostnader i utdelningen som PostNord använder, den så 
kallade SAC-modellen.11 Myndigheten har pga. uppdragets natur och tidsgräns 
ingen möjlighet att göra någon självständig kalkyl avseende 
utdelningsförhållandena utan utgår i denna del direkt från resultatet av 
PostNords beräkningar.  

 

                                                 
11 Se ovan avsnitt 2.3. 
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3 Beräkning av kostnadsbas 

3.1 Beräkningssteg i kalkylen 

Beräkningen av kostnadsbasen för respektive betalsätt, 
6QQQQ;
, kan schematiskt 

beskrivas enligt figur 2: 

 FM PB FO 

(+) Ingångsvärde (EK2014), kostnad/st     

(-) Steg 1: förändrade transportkostnader    

(-) Steg 2: justera bort försändelser >250g    

(+) Steg 3: momseffekt  0,00 0,00 

(=) Kostnad (2014)    

(+) Steg 4: Uppräkning till 2015    

(=) Kostnad (2015) 
6QQQQLM
 
6QQQQ�N

 
6QQQQLO
 

 
Figur 2 – Schematisk bild över beräkningsmetoden 

Varje steg beskrivs i närmare detalj i avsnitten 3.1.1 till 3.1.4. Alla 
delberäkningar utgår från affärshemliga uppgifter och redovisas därför inte 
siffermässigt i denna rapport. 

3.1.1 Ingångsvärden i beräkningen: efterkalkyl 2014 

Då PostNord ännu inte är färdiga med efterkalkylen (dvs. kalkyleringen 
avseende utfallet av intäkter och kostnader) för år 2015 är utgångspunkten 
motsvarande kalkyl för år 2014 (EK2014), som PTS redan tidigare har 
granskat. Som nämnts grundar sig efterkalkylen på ABC-kalkylering. I kalkylen 
finns drygt 150 aktiviteter (PostNord benämner dessa kalkylprocessteg) utifrån 
vilka kostnader fördelas till PostNords olika tjänster. I kalkylen som levereras 
till PTS finns ett knappt fyrtiotal tjänster särredovisade (benämns av PostNord 
som kalkyltjänster).  

Som framgått av avsnitt 2.4.1 är en lämplig utgångspunkt (för att beräkna 
kostnadsbasen för den föreslagna pristaksreglerade tjänsten) att använda 
historiska data för 1:a-klassbrevet. I kalkylen är 1:a-klassbrevet uppdelat på fyra 
olika kalkyltjänster; 1:a-klass sändning; 1:a-klass frimärkt; 1:a-klass portobetalt 
daglig samt 1:a-klass franko. De tre sistnämnda är de som är relevanta för detta 
uppdrag. Dessa tre är alltså samtliga enstaka 1:a-klassbrev, där skillnaden utgörs 
av betalsätt. Betalsättet påverkar givetvis direkt försäljningskostnaderna för 
tjänsterna, men då de därigenom också används av olika kundgrupper för olika 
ändamål finns också tydliga skillnader i produktionskostnaderna mellan dem. 
De skiljer sig åt exempelvis vad gäller genomsnittsvikter, format och 
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inlämningssätt (brevlåda, ombud eller annan form upphämtning) och 
därigenom har de också olika trafikmönster. 

Ingångsvärdena i beräkningen är sålunda kostnadsutfallet i 2014-års kalkyl för 
de tre betalsätten. 

3.1.2 Steg 1: Hänsyn till förändrade transportsätt vid D+2-befordran 

Eftersom kostnadsbasen enligt uppdraget ska tas fram för en tjänst som inte 
finns idag, och därmed inte återspeglas i historiska kostnader, så måste 
kalkyldata till att börja med justeras för vad som kostnadsmässigt kan antas bli 
annorlunda vid en implementering av den föreslagna D+2-tjänsten. Som 
nämnts i avsnitt 2.4.3 måste vissa antaganden göras angående hur D+2-
befordran skulle påverka använda transportsätt. PostNord menar att alla 
flygtransporter inte kommer att försvinna vid en sådan lösning, då det bl.a. är 
föreslaget att 95 procent av försändelserna ska utdelas senast D+2, samt att 
den nya tjänsten ska vara kommersiellt attraktiv. För att exakt bestämma hur 
många flyg som kan komma att behövas och exakt vilket transportsätt (tåg eller 
lastbil) som skulle ersätta borttagna flyg skulle en omfattande logistisk 
utredning behöva göras. Detta ligger inte inom den möjliga ramen för detta 
uppdrag. 

Istället är metoden att skatta två gränsscenarier mellan vilka en framtida 
implementering rimligen kan tänkas att hamna. Resultatet blir sålunda ett 
intervall mellan en högsta och en lägsta kostnadsbesparing som D+2-
befordran kan komma att medföra. Intervallets storlek, dvs. skillnaden mellan 
högsta och lägsta möjliga kostnadsbesparing, beskriver därmed osäkerheten i 
kalkyleringen och är ca 30 öre per brev. Med hänsyn taget till genomsnittsvikter 
och trafikmönster uppskattas besparingen, räknat i öre per brev, att vara lika 
stor för betalsätten frimärkt och franko, men något högre för porto betalt. 
Räknat i procent av kostnaden enligt steg 1 uppgår kostnadsbesparingen som 
lägst till 1- 3 procent och som högst till 5-7 procent (beroende på betalsätt). 

3.1.3 Steg 2: Särkalkylering för brev upp till 250 gram 

Nästa steg är att räkna bort kostnaderna för brev med vikt över 250 gram från 
kalkylen, eftersom dessa inte ingår i det föreslagna pristaket. Volymmässigt 
uppgår dock dessa brev till endast ca 3 procent av breven. Dock har dessa 
tyngre brev en relativt sett större kostnadsmässig påverkan (på grundkalkylens 
ingångsvärden), eftersom tyngre brev är betydligt dyrare per styck att hantera 
och transportera, och oftare måste aviseras för utlämning hos ombud. 

Eftersom kalkyldata är baserat på alla försändelser (upp till 2000 gram) är det 
även i detta steg svårt att göra en exakt beräkning för de bortfallande 



Uppdrag att beräkna kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två 
arbetsdagar 

 

17 

 

kostnaderna. Metoden är därför återigen att skatta två gränsfall med 
utgångspunkt från högsta och lägsta rimliga kostnadsbortfall. 
Kostnadsbortfallet, räknat i öre per brev, är i detta steg oberoende av betalsätt. 
Det resulterande intervallet mellan gränsfallen är här ca 20 öre i omfång, dvs. 
precisionen i denna skattning är högre än i steg 1. Kostnadsbortfallet räknat i 
procent av kostnaden enligt ingångsvärdena ligger mellan som lägst ca 3 och 
som högst ca 6 procent.  

3.1.4 Steg 3: Ökad kostnad pga. icke-avdragsgill mervärdesskatt 

Ökade kostnad pga. icke-avdragsgill ingående moms drabbar endast betalsättet 
frimärkt, då övriga betalsätt inte berörts av ändringen i mervärdesskattelagen. 
Utifrån tillgänglig expertis på området har PostNord beräknat den ökade 
kostnaden som en procentsats av upparbetad kostnad (dvs. kostnad beräknad 
fram t.o.m. steg 2). PTS bedömer att den procentsats som PostNord 
rapporterat är rimlig och använder därmed denna i beräkningen.  

3.1.5 Steg 4: Kostnadsuppräkning från tillgängliga (2014 års) data 

Som nämnts är PostNord i dagsläget inte färdiga med sin efterkalkyl för år 
2015, och utgångspunkten är därför kalkyldata för 2014.  

Det finns dock en del preliminära resultat att utläsa och utifrån dessa har 
PostNord haft möjlighet att uppskatta hur mycket kostnaderna för 1:a klass-
brevet ser ut att ha ökat under 2015. För betalsätten Frimärkt och Franko rör 
det sig om en ökning av kostnaden per försändelse om några enstaka 
procentenheter. För Porto betalt uppskattar däremot PostNord att kostnaden 
per försändelse ökat mer än dubbelt så mycket. Även här finns fortfarande en 
viss osäkerhet och om vi liksom i steg 1 och 2 räknar fram ett intervall mellan 
lägsta och högsta kostnadspåverkan (i öre per brev), så blir omfånget i 
intervallet ca 20 öre. 

3.2 Resultat kostnadsbas 
3.2.1 Frimärkt 

Kostnadsbasen för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som befordras över 

två arbetsdagar för betalsätt frimärkt, 
6QQQQLM, blir med gjorda antaganden och 
enligt beräkningar som beskrivits ovan, 8,07 kr. Detta är dock en 
punktskattning med viss osäkerhet. Som nämnts har i steg 1, 2 och 4 även 
osäkerheten i skattningarna explicit beaktats och beräknats i intervall mellan 
lägsta och högsta möjliga kostnadspåverkan. Därmed kan även den slutliga 
kostnadsbasen uttryckas i ett rimlighetsintervall, vilket för frimärkt blir mellan 
7,68 kr och 8,45 kr. 
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3.2.2 Porto betalt 

För betalsätt porto betalt beräknas kostnadsbasen, 
6QQQQ�N
, till 6,61 kr. Med 

hänsyn till osäkerheten i skattningarna är det rimliga intervallet (på samma sätt 
som ovan) 6,26 till 6,76 kr för porto betalt. 

3.2.3 Franko 

För betalsätt franko beräknas kostnadsbasen, 
6QQQQLO
, till 6,08 kr. Med hänsyn till 

osäkerheten i skattningarna är det rimliga intervallet för detta betalsätt 5,73 till 
6,43 kr. 

3.3 Resultatets tillämplighet 
Som nämnts utgår beräkningarna helt från det förslag utredningen lämnat vad 
gäller vilken tjänst som ska prisregleras (dvs. enstaka inrikes brev upp till 250 
gram som befordras över två arbetsdagar). I det fall den slutliga 
implementeringen av reglerna i postförordningen får en annan utformning är 
de presenterade resultat här inte längre tillämpligt. 

Kostnadsbaserna är vidare kalkylerade utifrån antagandet om att PostNord 
väljer att genomföra befordran över två arbetsdagar genom justeringar av 
dagens 1:a-klassbrevtjänst. Om PostNord väljer ett annat sätt att införa D+2-
befordran är resultatet inte tillämpligt.  

De beräknade kostnadsbaserna är baserade på den aktuella situationen vad 
gäller marknads- och produktionsförhållanden. Därmed gäller kostnadsbaserna 
i en situation där dagens relativa volymförhållanden, dels mellan de olika 
betalsätten för den enstaka 1:a-klassbrevtjänsten, dels mellan 1:a-
klassbrevtjänsten och andra samproducerade brevtjänster, är relativt 
oförändrade. Vidare bör man ha i åtanke att det kontinuerligt sker en 
utveckling av produktionsmetoder inom brevdistributionen och att denna 
utveckling dels kan påverka kostnaderna i sig, men också leda till förändrat 
synsätt på hur kostnader fördelas mellan tjänster. Därmed är det viktigt att slå 
fast att kostnadsbaserna som föreslås i denna rapport utgör en ögonblicksbild 
av den nuvarande situationen, och att det inte är lämpligt att använda dessa för 
framtida bestämningar av kostnadsbaser eller liknande.  
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4 Jämförelse av kostnadsbasen med 
nuvarande priser 

För att kunna göra en relevant jämförelse mellan kostnadsbaserna för 
respektive betalsätt och den aktuella prissättningen, beräknar vi det aktuella 
genomsnittliga priset upp till 250 gram för respektive betalsätt, �Q;. Beräkningen 
sker i enlighet med definitionen i avsnitt 2.1 och innebär alltså att genomsnitt 
här betyder att hänsyn tas till volymen försändelser i respektive viktklass. Se 
vidare sammanställningen i tabell 3 nedan. 

 

 Frimärkt Porto betalt Franko 

Genomnittligt 

observerat pris 
�QLM =	7,72 �Q

�N
=	5,76 �Q

LO
=		5,88 

Kostnadsbas 
6
QQQQ

LM

=8,07 
6
QQQQ

�N

=6,61 
6
QQQQ

LO

=6,08 

Kostnadsintervall 7,68 – 8,45 6,26 – 6,96 5,73 – 6,43 

Tabell 3 – Genomsnittliga priser samt kostnadsbaser med motsv. 
rimlighetsintervall (kr) 

 

4.1 Frimärkt 
Genomsnittligt pris för frimärkta brev upp till 250 gram är med aktuellt porto 
7,72 kr. Den motsvarande kostnadsbasen är 8,07 kr (med ett rimlighetsintervall 
om 7,68 – 8,45 kr). Genomsnittspriset faller visserligen precis i den nedre delen 
av intervallet, men man kan med relativt stor säkerhet ändå konstatera att 
oförändrat pris vid ingången av en ny pristaksreglering inte skulle ge PostNord 
full kostnadstäckning för de frimärkta försändelserna. 

För att uppnå kostnadstäckning måste genomsnittspriset minst uppgå till 
kostnadsbasens storlek. Kostnadsbasen om 8,07 kr motsvarar med nuvarande 
prismodell och volymfördelning då ett porto för lägsta viktklassen (upp till och 
med 50 gram) på 6,79 kr (att jämföra med dagens porto, 6,50 kr). 

4.2 Porto betalt 
För betalsättet porto betalt är det genomsnittliga priset 5,76 kr (exklusive 
moms). Detta är långt under kostnadsbasen på 6,61 kr, men även 50 öre under 
den nedre gränsen i rimlighetsintervallet. Bibehållna priser för betalsättet porto 
betalt ger med säkerhet inte full kostnadstäckning för PostNord.  
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Kostnadsbasen om 6,61 kr motsvarar med nuvarande prismodell och 
volymfördelning i detta fall ett porto för lägsta viktklassen på 5,79 kr exklusive 
moms (att jämföra med dagens motsvarande porto, 5,05 kr). 

4.3 Franko 

För betalsätt franko är situationen motsvarande den för frimärkt. Det 
genomsnittliga priset, 5,88 kr, faller visserligen inom rimlighetsintervallet, men 
ligger ändå klart under punktskattningen för kostnadsbasen som är 6,08 kr. 
Man kan sålunda med stor säkerhet konstatera att även för franko gäller att 
bibehållna priser inte leder till full kostnadstäckning för PostNord.  

Kostnadsbasen om 6,08 kr motsvarar med nuvarande prismodell och 
volymfördelning här ett porto för lägsta viktklassen på 5,04 kr exklusive moms 
(att jämföra med dagens motsvarande porto, 4,88 kr). 

4.4 Slutsats 

PTS kan konstatera att nuvarande priser (som följer av den nu gällande 
prisregleringen enligt 9 § postförordningen) trots kostnadsbesparingar vad 
gäller minskat flygbehov (pga. slopat övernattkrav) och minskat prisreglerat 
område (från 1 – 500 gram till 1 – 250 gram) med största sannolikhet inte ger 
PostNord full kostnadstäckning. 

Detta är inte förvånande eftersom nuvarande pristak löpt sedan slutet av 1990-
talet utan någon anpassning till kostnadsnivåerna. Prisökningsutrymmet har 
endast getts av utvecklingen av konsumentprisindex, som under en lång rad av 
år legat tämligen oförändrat (KPI har exempelvis ökat med 1,34 procent 
mellan maj 2011 och maj 2016). Samtidigt har volymerna fallit kraftigt, vilket 
drivit upp kostnaden per försändelse. 
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5 Avslutande kommentar 

PTS föreslår kostnadsbaser, för respektive betalsätt, i enlighet med värdena 
som presenteras i tabell 3 ovan. 

Regeringen kan med detta underlag fatta beslut om ingångsvärdena (dvs. 
högsta tillåtna pris vid startpunkten för regleringen) för en eventuell ny 
pristaksreglering, såvida de tillämplighetskrav som beskrivs i avsnitt 3.3 är 
uppfyllda. Om regeringen avser att portot vid startpunkten för ett nytt pristak 
ska vara kostnadsorienterat medför det att högsta tillåtna priser behöver höjas 
utifrån nuvarande pristaksnivå. 

 


