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Postens bokslut för 2012

Svagt resultat och en svårbe-
dömd framtid
M  Hur man än vrider och vänder på siffror-
na så fortsätter de tyvärr att peka neråt i
PostNords årsbokslut 2012.
  Nettoomsättningen för koncernen minska-
de med drygt 1 procent till 38,9 miljarder.
Rörelseresultatet krympte från 1,6 miljader
2011 till 364 miljoner 2012.
  Bekymren motiveras naturligtvis med att
brevvolymerna stadigt sjunker. Volymerna
minskade med 7 procent för koncernen,
varav  Minskningstakten ligger för närvaran-
de kring 5 procent i Sverige och 12 procent
i Danmark.

Jämförelsestörande
Som vanligt när det går neråt hänvisar man
också till “jämförelsestörande poster” av
olika slag. Den här gången gäller det fr.a.
nedskrivningar och omstruktureringskostna-
der. Exklusive dessa poster uppgick det
justerade rörelseresultatet till 1,6 miljarder.
Problemet med de “jämförelsestörande
posterna” är att de lätt kan bli till en vana,
en Grabeeffekt som lyser upp vägen fram
mot konkursen.
  Nettoskulden i företaget har nämligen ökat,
från 578 miljoner 2011 till 3,1 miljarder vid
utgången av 2012. Därför har man nu tving
ats ta i anspråk en del av det obligations-

program som man har fått tillåtelse till.
Pengarna har gått till nyförvärv (Green
Cargo logistics) och “omstruktureringskost-
nader”, fr.a. nerdragningar på Arken. 
  688 miljoner har bokförts på Meddelande
Sverige för “investeringar i de nya termina-
lerna i Hallsberg och Rosersberg samt i

fordon tillhörande Posten Leasing AB”.

Destruktiv lagstiftning
Sammanfattningsvis. För PostNord, liksom
i stort sett alla andra postföretag, är de
sjunkande brevvolymerna ett stort bekym-
mer. I Sverige förvärras de dessutom av den
destruktiva lagstiftning som innebär att det
ska springa två brevbärare efter varandra
och slåss om de allt färre breven. SEKO
Posten arbetar därför aktivt med att påverka
ansvariga politiker för att få en rimligare
lagstiftning – och tolkning av denna – till
stånd. Samtidigt som brevaffären krymper,
är konkurrensen mördande på tillväxtmar-
knaderna inom paket och brevklump.

Instabil ledning
Framtiden för PostNord är mot denna bak-
grund svår att bedöma och beror på en rad
faktorer. Hur snabbt fortsätter volymned-
gången på breven och hur kommer företags-
ledning och ansvariga politiker att möta
detta? Genom ändringar i postlagstiftning-
en? Genom nya direktiv till Post- och tele-
styrelsen? Genom sämre servicevillkor?  Det
finns ett fortsatt intresse hos de privata
kapitalägarna och dem som berikar sig i
deras närhet att förvärva de delar av statligt
ägd verksamhet som kan ge avkastning som
exempelvis klump och paket – kommer
politikerskrået att gå dem till mötes? Led-
ningen för PostNord är instabil. Det har
skett en rad avhopp och när detta skrivs
saknas både vd och styrelseordförande. Utan
att det ges någon riktigt trovärdig förklaring. 

Meddelande
Dessutom har vi en ledning inom Meddelan-
de som visserligen är duktiga på att mark-
nadsföra sig själva (tom 2012 års jultrafik
lyckades man framställa som att “våra kun-
der var mycket nöjda”) men bedriver en dyr
äventyrspolitik á la Hallsberg och Rosers-
berg och en – för att uttrycka sig snällt –
ojämn chefsförsörjningspolitik. Exemplet
Stockholm Syd avskräcker och kommer att
leda till problem.
  Till sist kan man notera att norska Posten
i sin bokslutsrapport inte redovisar City-
Mails siffror. Man konstaterar bara torrt att
“Bring Citymail Sverige hadde i 2012 et
volum på nivå med året før. Omfattende
tiltak er iverksatt for å bedre lønnsomhe-
ten”.

Jan Åhman

De nordiska postföretagens resultat 2012

Omsättning Resultat
(EBIT)

Marginal i %

PostNord 38 920 (-1%) 364 (-77%) 0,93%

Brev Sverige 15 137 (-1%) 793 (-11%) 5,24%

Brev Danmark 8 290 (-11%) - 18 (>-100%) >-100%

Posten Norge 25 904 714 2,76%

Brev Norge 11 762 1 516 12,89%

Itella (Finland) 16 443 330 2,01%

Brev Finland 9 861 (+1,4%) 625 (+48,5%) 6,34%

Samtliga resultat omräknade till miljoner svenska kr. Kurs: NOK = 1,13
EUR = 8,45
Siffror inom parentes jämförelse med 2011 års resultat.
EBIT = Rörelseresultatet efter “jämförelsestörande poster” men före skatt.


