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Den foretrukne leverandør i
Norden
Vores vision
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Vi gør
hverdagen lettere
Vores formål
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Pålidelig
ABC Leadership
Bæredygtig
Vores ønskede kultur
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Vi ser det som vores opgave at være
en vigtig del af de nordiske samfund.
Vi gør hverdagen lettere og
mere bæredygtig for alle, der bor
og arbejder i Norden.
Vi leverer med omhu.

Pålidelig

ABC Leadership

Bæredygtig

Vi holder det, vi lover, og
sammen gør vi vores bedste
for at gøre hverdagen lettere.

Vi er Accountable, Brave og Committed,
dvs. ansvarlige, modige og engagerede,
og leder effektivt forandringer uanset om
vi leder os selv eller andre.

Vi udfordrer det bestående og os
selv for at finde innovative løsninger.

Vi arbejder for at skabe
tillid til PostNord som en
del af samfundet, i en
kunde- eller partneraftale
og blandt kolleger.

Vi lægger vægt på teamwork, oprigtighed
og positive relationer på arbejdspladsen.

Vi stræber altid efter en
resultatorienteret kultur, og når
der opstår problemer, bidrager
vi til løsningen.

Vi bygger på vores succeser og
lærer af både kolleger og fejl.

Vi arbejder for bæredygtighed
på både kort og lang sigt.
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Nærværende
Pålidelig
Bæredygtig
Vores kundeløfte
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PostNord i korthed

40,7 mia. SEK i omsætning

2,5 mia. SEK i driftsresultat

28.500 medarbejdere

226 mio. pakker*

44 pct. reduktion af CO 2udledningen i forhold til 2009

1,2 mia. breve og andre forsendelser

7,4 mio. downloads af PostNord-appen

8.000 udleveringssteder i Norden
* Producerede mængder elimineret for mængder mellem landene

PostNords distributionsnet omfatter også en
række hubs og distributionssteder i Norden, der
ikke vises på billedet.

Pakketerminal

Brevterminal

Produktporteføljen er inddelt i
to hovedområder

Pakker

Omnichanneldistribution
Express/
InNight

Lager/TPL

eCommerce
& Logistics

Communication
services

Partigods/
stykgods

Kurertjenester

Onlineløsninger
til netbutikker

Direct Mail

Apps

Apps

Breve

e-faktura
/EDI

Avisomdeling

Håndtering af
kontorpost
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Seks konkrete områder, der bidrager til at
reducere PostNords miljøpåvirkning
Optimeret
kapacitetsudnyttelse.
Flere togtransporter og
færre flytransporter.

Brug af
biobrændstoffer i
tunge lastbiler.

Grøn elektricitet og
energieffektive
bygninger.
Forbedret
brændstofeffektivitet.
Større andel af elkøretøjer i flåden.
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En nordisk virksomhed

PostNord er den førende inden for logistik og kommunikation til,
fra og inden for Norden.
Vi gør hverdagen lettere med vores pakke- og logistiktjenester i Danmark,
Sverige, Norge og Finland. Som et led i befordringspligten omdeler vi post til
private og virksomheder i Danmark og Sverige. Derudover tilbyder PostNord
Strålfors kommunikationsløsninger, der giver virksomheder helt nye
muligheder for at skabe stærkere og mere personlige kunderelationer.
PostNord AB blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark A/S og
Posten AB i 2009 og ejes af den danske stat (40 pct.) og den svenske stat (60
pct.). Der er en stemme-fordeling på 50/50. Moderselskabet er et svensk
aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna.

To modsatrettede
markedstendenser

Flere pakker
2020–2021

Færre breve
2020–2021

I alt: +14 %

I alt: -10 %

B2C: +18 %

Sverige: -10 %

B2B: +8 %

Danmark: -8 %
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Udviklingen inden for breve og pakker, siden
koncernen blev dannet
PostNord Group performance in mail and parcels
Million parcels

Million letters
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Vækst i e-handlen
E-handlen i Europa beløb sig
i 2021 til 465 mia. euro.*
* Det beløb, forbrugerne i de forskellige lande har anslået at have handlet for ifølge
rapporten E-commerce in Europe 2021.

Sverige

• Komplet udvalg af distributionsløsninger inden
for kommunikation, e-handel og logistik.
• Markedsførende på det svenske pakkemarked.
• Landsdækkende net af udleveringssteder.
• Kraftig vækst i e-handlen giver stor vækst i
pakkemængder.

• Har befordringspligten i Sverige.
• Mængden af traditionelle breve falder på
grund af digitaliseringen, mens der sendes
flere breve med varer.
• PostNord Sverige går gradvist over til
omdeling hver anden dag.
• Brevvirksomheden udgør to femtedele af
PostNord Sveriges samlede salg.

Nettoomsætning:

24.823 mio. SEK

Justeret driftsresultat,
EBIT:

1.854 mio. SEK

Antal breve:

1.069 mio.

Antal udleveringssteder:

Ca. 1.900

Medarbejdere (FTE):

18.852

Kvalitet, breve:

97,9 pct.

Kvalitet, pakker:

95,4 pct.
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Danmark

• Komplet udvalg af distributionsløsninger inden
for kommunikation, e-handel og logistik.
• Vækst på det danske pakkemarked med
hensyn til omsætning og markedsandele.
• Landsdækkende net af udleveringssteder
med høj tilgængelighed og
lange åbningstider.
• Stor vækst i e-handlen øger efterspørgslen
efter levering til døren og levering uden
fysisk kontakt.
• Har befordringspligten i Danmark.
• Tendensen med faldende brev-mængder
fortsætter på grund af digitaliseringen.
• Brevvirksomheden udgør en tredjedel af
PostNord Danmarks samlede salg.

Nettoomsætning:

8.265 mio. SEK

Justeret driftsresultat,
EBIT:

186 mio. SEK

Antal breve:

177 mio.

Antal udleveringssteder:

Ca. 1.600

Medarbejdere (FTE):

6.687

Kvalitet, breve:

96,5 pct.

Kvalitet, pakker:

94,9 pct.
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Norge

• Logistikvirksomhed og e-handel på det norske
marked.
• Stærk kundeportefølje, der leverer til både
B2B- og B2C-kunder.

• Investerer i terminaler og øget
sorteringskapacitet med henblik på at kunne
håndtere fremtidens e-handel.
• Ændring i køretøjsflådens sammensætning for
at kunne håndtere færre paller og flere pakker.

Nettoomsætning:

4.978 mio. SEK

Justeret driftsresultat,
EBIT:

37 mio. SEK

Antal udleveringssteder:

Ca. 1.600

Medarbejdere (FTE):

1.549

Kvalitet, pakker:

91,2 pct.
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Finland

• Logistiktjenester til erhvervskunder samt ehandelslogistik og pakkedistribution til private.
• Markant vækst på e-handelsmarkedet
• Et omfattende net af udleveringssteder
giver en stærk position på
B2C-pakkemarkedet og i
e-handelssegmentet.

• Førende aktør inden for sundhedslogistik.

Nettoomsætning:

1.433 mio. SEK

Justeret driftsresultat,
EBIT:

-7 mio. SEK

Antal udleveringssteder:

Ca. 1.300

Medarbejdere (FTE):

320

Kvalitet, pakker:

94,8 pct.
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PostNord Strålfors

• Udvikler og leverer Nordens førende tjenester
og løsninger til Omnichannel-kommunikation
til erhvervskunder.
• Stærk position på det hurtigt voksende marked
for digital kommunikation med et økosystem af
kommunikation, betalings- og
teknologipartnere.

Nettoomsætning:

2.037 mio. SEK

Justeret driftsresultat,
EBIT:

135 mio. SEK

Medarbejdere (FTE):

630

• Største aktør på et marked i stor forandring.
• Konsolidering og faldende mængder på det
fysiske marked.
• Vækst og ekspansion på det digitale
marked.
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Vores dagsorden for
bæredygtig logistik
Vi prioriterer de områder, hvor vi har
den største bæredygtighedspåvirkning,
og hvor vi virkelig kan gøre en forskel
for mennesker og miljø.

PostNords dagsorden for bæredygtig logistik

Vi udviser klimalederskab

Vi værner om vores medarbejdere

Vi udnytter styrken i mangfoldighed

Fossilfri i 2030

Nul-vision om sikkerhed

En inkluderende arbejdsplads

40 pct. reduktion af
CO2-udledningen inden
udgangen af 2025

Ingen dødsulykker

Inklusionsindeks
et godt stykke over benchmark

Nuludledning på "the last mile" senest i
2027

Antallet af arbejdsskader
et godt stykke under benchmark
På fair vilkår

Indeks for bæredygtige indkøb 100
Implementering af Responsible Trucking Social
Guidelines senest i 2025

Nye klimamål er i overensstemmelse
med forskningen
Vi har sat vores nye klimamål i
overensstemmelse med Parisaftalen,
så vi gør vores del for at holde den
globale temperaturstigning på 1,5
grader.
De nye mål er godkendt af initiativet
Science Based Targets.

Resultater af vores klimaindsats indtil nu

Vores fremtidige klimaindsats og -mål

44 pct. reduktion af CO 2udledningen i forhold til 2009

Yderligere elektrificering
af vores køretøjsflåde

~277.846 klimapåvirkning (ton)

Fortsætter med at erstatte diesel med
biobrændstoffer til tunge lastbiler

38 pct. grøn energi

40 pct. reduktion af CO 2-udledningen
inden udgangen af 2025

~4.500 el-cykler og -knallerter

Nuludledning på "the last mile"
senest i 2027
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Vores klimatransformation
– tre grundlæggende trin
Vi er på vej væk fra fossile
brændstoffer, som i dag stadig er
normen ...

… og går over til at bruge bæredygtige
biobrændstoffer i en overgangsperiode, for at
opnå hurtigere reduktion af fossil CO2 …

… og ender med en udledningsfri model,
hvor vi bruger vedvarende energikilder
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Vi værner om vores medarbejdere

Sikre arbejdspladser

Fair arbejdsforhold

Bæredygtige indkøb

Visionen for vores arbejdsmiljøindsats er at skabe
en kultur og adfærd, der minimerer antallet af
arbejdsskader og forhindrer dødsulykker på
arbejdspladsen.

Vi implementerer Responsible Trucking
Social Guidelines og forbedrer dermed
arbejdsforholdene for ca. 740.000 lastbilchauffører i Europa.

PostNords adfærdskodeks for leverandører stiller
specifikke krav om menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder og miljøansvar. Vi
forbedrer på den måde bæredygtighedsindsatsen i
vores værdikæde.
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Vi udnytter styrken i mangfoldighed

To eksempler på initiativer, der fokuserer på at øge mangfoldigheden

Vi er overbeviste om, at mangfoldighed skaber værdi for virksomheden og for vores kunder på et stadig
mere globaliseret og mobilt marked.

Karriereprogrammet Jobbsprånget

PostNord Professionals

Programmet gør det lettere for nyligt indvandrede
akademikere at komme ind på det svenske
arbejdsmarked og giver dem mulighed for at vise,
hvad de kan.

PostNord Professionals er vores koncernfælles
udviklingsprogram for ambitiøse specialister fra
forskellige dele af PostNord. De udvikler deres
kompetencer og opbygger netværk på tværs af
lande- og funktionsgrænser i virksomheden.

Da vores kunder og modtagere
ikke er en homogen gruppe, vil
en mangfoldig kompetencebase hjælpe
os med at gøre deres hverdag lettere.
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En af Nordens største arbejdsgivere

PostNord har som mål at:

Gennemsnitligt antal ansatte pr. land

• øge mangfoldigheden og andelen af kvinder i
lederstillinger

40,000

• øge arbejdsglæden og indeks for den nærmeste
leder

30,000

• reducere sygefravær

20,000

Ansatte i gennemsnit (FTE)
28.500

10,000

Kvinder i lederstillinger
33 pct.
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Strålfors og anden forretningsvirksomhed
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PostNord gør din hverdag
lettere
Vi gør hverdagen lettere og stræber efter bedre og
mere bæredygtige leveringer.

PostNords interessenter
Kunder
PostNord er førende inden for pakke- og
logistiktjenester til, fra og inden for
Norden. Vores erhvervs- og privatkunder
skal kunne nå deres modtagere i rette
tid, sikkert og effektivt – uanset om det
drejer sig om en global logistikløsning,
en reklamekampagne eller et
fødselsdagskort.

Medarbejdere
Ejere
PostNord ejes af den danske stat (40 pct.) og den
svenske stat (60 pct). Den overordnede opgave fra
ejerne er at sikre udførelsen af befordringspligten og
samtidig skabe værdi.

PostNord er med ca. 28.500
medarbejdere en af Nordens
største arbejdsgivere og har et
stort socialt ansvar. PostNord skal
tilbyde en attraktiv og udviklende
arbejdsplads.

Finansmarked

Forretningspartnere

Samfund

PostNord finansierer aktiviteterne bl.a. gennem
obligationslån. Finansmarkedets tillid er derfor vigtig
for koncernen.

Forretningspartnere omfatter
PostNords relationer med partnere
uden for koncernen som f.eks.
leverandører og udleveringssteder.
PostNord køber hvert år varer og
ydelser for milliardbeløb og har 8.000
udleveringssteder i Norden.

PostNord spiller en vigtig rolle for erhvervslivet og samfundet.
Med en langsigtet stabil og lønsom forretning, der drives
miljørigtigt og socialt ansvarligt, styrkes konkurrenceevnen,
samtidig med at forventningerne om ansvarlighed indfries.
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Strategisk retning

Win in Parcel
Priorities

Markeds- og omkostningsleder

Sustainable Mail Business

Enablers

Omstille brevforretningen og sikre en bæredygtig økonomi for de opgaver,
der er i forbindelse med varetagelsen af postbefordringspligten

Varemærkeloyalitet

Digital transformation

Lederskab og kultur
i forandring

Bedre pengestrøm og
mod til at investere

Klar bæredygtighedsdagsorden

Struktureret
forandringsarbejde
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PostNords organisation
Group CEO

Finance

Nordic Strategy &
Solutions

Legal &
Staff Functions

IT

PostNord Sverige

PostNord Danmark

PostNord Norge

PostNord Finland refererer til Group CEO.
Tyskland og Direct Link refererer til PostNord Danmark.
Head of PostNord Denmark er også Group Deputy CEO.

PostNord Strålfors
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Orden i tingene

• PostNords Code of Conduct indeholder regler
for, hvordan koncernen og alle medarbejdere
skal handle

På postnord.com finder du:

• PostNord bakker op om FN's Global Compact og
OECD's retningslinjer for multinationale
virksomheder

• Vores leverandørkodeks på dansk, svensk, norsk,
finsk og engelsk

• Det betyder, at virksomheden drives i
overensstemmelse med ti særlige principper
om menneskerettigheder,
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption

• Vores Code of Conduct på otte sprog

• Vores leverandørkodeks for landtransporter
• Vores whistleblowerordning
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Sikkerhed i vores DNA
1.
Kontinuitet og Sikkerhed
skaber
Tilgængelighed og Kvalitet

Kontinuitetshåndtering

Informationssikkerhed

Ja

Ja

Ba s eret på ISO 22301

Ba s eret på ISO 27002

4.
Partnerskab og Loyalitet
skaber
Kontinuitet og Sikkerhed
Ringen sluttes!

Krise-beredskab

Sikkerhedsbeskyttelse

Ja

Ja

Opera tivt/taktisk/strategisk
ni veau med s ærligt uddannede
kri s estyringsudvalg

I henhold til PostNords
Mi ni mum Security Requirement
– ba seret på i nternationale
s i kkerhedsstandarder

Bidrager til
attraktionskraft!

2.
Tilgængelighed og Kvalitet
skaber
Pålidelighed og Tilfredshed

Pålidelig levering
Tilfredse medarbejdere
og kunder

3.
Pålidelighed og Tilfredshed
skaber
Partnerskab og Loyalitet
Partnerskab med kunder og leverandører
Loyale medarbejdere og kunder
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Tack!
Hovedkontor:
PostNord AB
105 00 Stockholm, Sverige
Besøgsadresse:
Terminalvägen 24, Solna
+46 10 436 00 00
www.postnord.com

Landeorganisation:
PostNord Danmark A/S
Hedegaardsvej 88
2300 København S
Besøgsadresse:
Hedegaardsvej 88, København
+45 33 61 60 01
www.postnord.dk

