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Favorittransportøren
i Norden
Vår visjon
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Vi gjør hverdagen enklere

Vårt formål

3

Pålitelig
ABC – ledelse
Bærekraftig
Vår ønskede kultur
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Vi ser det som vår oppgave å være en viktig del
av det nordiske samfunnet.

Vi gjør hverdagen enklere og
mer bærekraftig for alle som bor
og jobber i Norden.
Vi leverer med omtanke.
Pålitelig

ABC – ledelse

Bærekraftig

Vi holder det vi lover,
og sammen gjør
vi vårt beste for å gjøre hverdagen
enklere.

Vi er Accountable, Brave og Committed, dvs.
ansvarlige, modige og engasjerte.
Vi er endringsvillige og leder effektivt
uavhengig om vi leder oss selv eller andre.

Vi utfordrer status quo og oss
selv i å finne innovative løsninger.

Vi arbeider for å skape
tillit til PostNord som
en del av samfunnet, for
partnere og kollegaer.

Vi oppmuntrer til teamarbeid, ærlighet og
positive relasjoner på arbeidsplassen.

Vi streber alltid etter å ha en
resultatorientert kultur, og når
problemer oppstår, bidrar vi
til løsningen.

Vi bygger videre på våre suksesser,
og lærer av kollegaer og våre feil.

Målet vårt er å være bærekraftig, både
på kort og lang sikt.
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Til stede
Pålitelig
Bærekraftig
Vårt kundeløfte
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Kort om PostNord

SEK 40,7 mrd. omsetning

SEK 2,5 mrd. driftsresultat

28 500 medarbeidere

226 millioner pakker*

44 % redusert CO2-utslipp siden 2009

1,2 milliarder brev og andre forsendelser

7,4 millioner nedlastinger av PostNord-appen

8000 utleveringssteder i Norden
* Produserte volumer estimert for volum mellom landene

PostNords leveringsnettverk består også av en
rekke huber og distribusjonspunkter i Norden
som ikke fremgår av bildet.

Pakketerminaler

Brevterminaler

Produktportefølje inndelt i
to hovedområder

Pakker

Omnikanaldistribusjon
Express/InNight

Lager/TPL

eCommerce
& Logistics

Communication
services

Partigods/stykkgods

Online-løsninger
for netthandelsaktører

Direktereklame

Apper

Budtjenester

Apper

Brev

E-faktura/EDI

Avisutdeling

Kontorposthåndtering
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Seks konkrete områder som bidrar til å
redusere PostNords miljøpåvirkning
Optimalisert
kapasitetsutn
yttelse.
Mer på tog,
mindre på fly.
Bruk av biodrivstoff i tunge
kjøretøyer.

Grønn elektrisitet og
energieffektive
bygninger.
Forbedret drivstoffeffektivitet.
Økt andel elbiler i
bilparken.
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Et nordisk selskap

PostNord er den ledende leverandøren innen logistikk
og kommunikasjon til, fra og i Norden.
Vi gjør hverdagen enklere med våre pakke- og logistikktjenester i Sverige,
Danmark, Norge og Finland. Som en del av vårt samfunns-oppdrag sørger vi
for utlevering av post til privatpersoner og
bedrifter i Sverige og Danmark. I tillegg tilbyr PostNord Strålfors
kommunikasjonsløsninger som gir bedrifter helt nye muligheter til å skape
sterkere og mer personlige kunderelasjoner.
PostNord ble dannet etter en fusjon mellom Post Danmark A/S og Posten AB i
2009 og eies av den danske (40 prosent) og den svenske staten (60 prosent).
Stemmene er fordelt 50/50. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med
hovedkontor i Solna.

To motsatte markedstrender

Økt antall
pakker

Redusert antall
brev

2020–2021

2020–2021

Totalt: +14 %

Totalt: -10 %

B2C: +18 %

Sverige: -10 %

B2B: +8 %

Danmark: -8 %
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Utvikling innen brev og pakker
siden konsernet ble grunnlagt
PostNord Group performance in mail and parcels
Million parcels

Million letters

3,500

3 318

3 196

3,000

250
3 008

2 808

2 671

2,500

2 528

200
2 332

2 132

150

1 942

2,000

1 729

1,500

1 584
1 379

1 245

1,000

50

500

0

100

2009

2010

2011

2012

2013
Total Parcel

2014

2015
Letters Denmark

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

Letters Sweden
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Vekst innen netthandelen
Netthandelen i Europa i 2021
utgjorde EUR 465 mrd.*
*Hva forbrukerne i de forskjellige landene anslo at de hadde handlet for,
ifølge rapporten E-commerce in Europe 2021.

Sverige

• Komplett utvalg av distribusjonsløsninger
innen kommunikasjon, netthandel og logistikk.
• Markedsledende på det svenske
pakkemarkedet.
• Riksdekkende nettverk av utleveringssteder.
• Kraftig vekst innen netthandelen gir sterk
vekst i pakkevolumene.

• Har ansvar for den samfunnsomfattende
posttjenesten i Sverige.
• Tradisjonelle brev minsker som følge av
digitaliseringen, mens varer i brev øker.
• PostNord Sverige går gradvis over til
utdeling annenhver dag.
• Brevvirksomheten utgjør to femdeler av
PostNord Sveriges totale salg.

Nettoomsetning:

MSEK 24 823

Justert driftsresultat, EBIT:

MSEK 1854

Antall brev:

1069 millioner

Antall utleveringssteder:

ca. 1900

Medarbeidere (FTE):

18 852

Kvalitet brev:

97,9 %

Kvalitet pakker:

95,4 %
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Danmark

• Komplett utvalg av distribusjonsløsninger
innen kommunikasjon, netthandel og logistikk.
• Vekst på det danske pakkemarkedet, både når
det gjelder inntekter og markedsandeler.
• Riksdekkende nettverk av utleveringssteder med høy tilgjengelighet og sjenerøse
åpningstider.
• Kraftig vekst innen netthandelen gir økt
etterspørsel etter hjemlevering og levering
uten fysisk kontakt.
• Har ansvar for den samfunnsomfattende
posttjenesten i Danmark.
• Trenden med fallende brevvolumer
fortsetter som følge av digitaliseringen.
• Brev utgjør en tredel av totalt salg.

Nettoomsetning:

MSEK 8265

Justert driftsresultat, EBIT:

MSEK 186

Antall brev:

177 millioner

Antall utleveringssteder:

ca. 1600

Medarbeidere (FTE):

6687

Kvalitet brev:

96,5 %

Kvalitet pakker:

94,9 %
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Norge

• Logistikkvirksomhet og netthandel på det
norske markedet.
• Sterk kundeportefølje med levering til både
B2B- og B2C-kunder.

• Investerer i terminaler og økt
sorteringskapasitet for å møte fremtidens
netthandel.
• Endring i bilparkens sammensetning for
å håndtere færre paller og flere pakker.

Nettoomsetning:

MSEK 4978

Justert driftsresultat, EBIT:

MSEK 37

Antall utleveringssteder:

ca. 1600

Medarbeidere (FTE):

1549

Kvalitet pakker:

91,2 %
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Finland

• Logistikktjenester for bedriftskunder
og netthandelslogistikk og pakke-distribusjon
til privatpersoner.
• Sterk vekst på netthandelsmarkedet.
• Omfattende nettverk av utleverings-steder
innebærer en sterk posisjon for
pakkevolumer fra bedrifter til forbruker og
innen netthandelssegmentet.

• Ledende aktør innen helselogistikk.

Nettoomsetning:

MSEK 1433

Justert driftsresultat, EBIT:

MSEK -7

Antall utleveringssteder:

ca. 1300

Medarbeidere (FTE):

320

Kvalitet pakker:

94,8 %
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PostNord Strålfors

• Utvikler og leverer Nordens ledende tjenester
og løsninger for omnikanal-kommunikasjon til
bedriftskunder.
• Sterk posisjon på det hurtigvoksende markedet
for digital kommunikasjon med et økosystem
av kommunikasjons-, betalings- og
teknologipartnere.

Nettoomsetning:

MSEK 2037

Justert driftsresultat, EBIT:

MSEK 135

Medarbeidere (FTE):

630

• Den største aktøren på et marked i stor
endring.
• Konsolidering og reduserte volumer
i det fysiske markedet.
• Vekst og ekspansjon i det digitale
markedet.
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Vår agenda for
bærekraftig logistikk
Med utgangspunkt i hvor vår virksomhet påvirker
mennesker og planeten mest, fokuserer vi på
områder der vi kan utgjøre
en betydelig forskjell.

PostNords agenda for bærekraftig logistikk

Vi viser klimalederskap

Vi bryr oss om våre medarbeidere

Vi dyrker mangfold

Fossilfrihet i 2030

Nullvisjon for sikkerhet

En inkluderende arbeidsplass

40 % reduksjon i CO2-utslipp
innen 2025

Ingen dødsulykker

Inkluderingsindeks
godt over benchmark

Nullutslipp i «last mile»
innen 2027

Skadefrekvens
langt under benchmark
Rettferdige vilkår

Indeks for ansvarlig innkjøp 100
Implementering av de sosiale retningslinjene til
initiativet Responsible Trucking Platform innen
2025

Nye klimamål i tråd med
vitenskapen
Vi har fastsatt nye klimamål i tråd
med Paris-avtalen for å bidra med
vår del for å unngå at temperaturen
stiger med over 1,5 grader.
Disse målene er blitt godkjent av
Science Based Targets.

Resultater av klimatiltak frem til nå

Våre fremtidige klimatiltak og -mål

44 % redusert CO2-utslipp
siden 2009

Ytterligere elektrifisering
av kjøretøyparken

~277 846 klimaavtrykk (tonn)

Fortsette å erstatte diesel med
biodrivstoff for tunge kjøretøyer

38 % andel grønn energi

40 % CO2-reduksjon
innen 2025

~4500 elsykler og -mopeder

Nullutslipp i «last mile»
innen 2027

22

Vår klimatransformasjon
– tre grunnleggende trinn
Gå over fra fossilt drivstoff, som
fremdeles er standarden i dag ...

… til å bruke bærekraftig biodrivstoff i
overgangen for raskere reduksjon av
fossilt CO2 …

… til en utslippsfri modell
ved bruk av fornybar energi
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Vi bryr oss om våre medarbeidere

Trygge arbeidsplasser

Rettferdige vilkår

Ansvarlig sourcing

Visjonen for vårt arbeid med helse og sikkerhet på
arbeidsplassen er å skape
en kultur og en atferd som minimerer
antall skader og forebygger dødsulykker
på arbeidsplassen.

Ved å implementere de sosiale retnings-linjene til
initiativet Responsible Trucking Platform forbedrer
vi arbeidsvilkårene for rundt 740 000
lastebilsjåfører i Europa.

I PostNords atferdskodeks (Code of Conduct) for
leverandører er det fastsatt spesifikke
krav som gjelder menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljøansvar. Gjennom
dette forbedrer vi bærekrafts-resultatet i vår
verdikjede.
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Vi slipper løs kraften i mangfoldet

To eksempler på initiativer med fokus på å øke mangfoldet

Vi er overbevist om at mangfold tilfører Jobbsprånget-programmet
verdi for virksomheten og våre kunder i Programmet bidrar til å få nyankomne
akademikere inn på det svenske arbeids-markedet
et stadig mer globalisert og mobilt
og gir dem en sjanse til å vise
marked.
sitt potensial.

Ettersom våre kunder og mottakere
ikke er en ensartet gruppe, vil en
allsidig kompetansebase hjelpe
oss med å gjøre hverdagen deres
enklere.

PostNord Professionals
PostNord Professionals er vårt konsernomfattende utviklingsprogram for ambisiøse
spesialister fra forskjellige deler av PostNord. De
utvikler sin kompetanse og bygger nett-verk på
tvers av bedriftsgrenser.
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En av Nordens største
arbeidsgivere
PostNord har som mål å

Gjennomsnittlig antall ansatte per segment

• øke mangfoldet og andelen kvinner
i lederstillinger

40,000

• øke arbeidsgleden og indeks for
nærmeste sjef

30,000

• redusere sykefraværet

20,000

Gjennomsnittlig antall ansatte (FTE)
28 500

10,000

Andel kvinner i lederstillinger
33 %
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Strålfors og annen virksomhet
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PostNord gjør hverdagen
enklere
Vi forenkler hverdagen og arbeider
for å oppnå bedre og mer bærekraftige leveringer.

PostNords interessenter
Kunder
PostNord er ledende innen pakke- og
logistikktjenester til, fra og innen
Norden. Våre bedrifts- og privat-kunder
skal kunne nå sine mottakere til riktig
tid, sikkert og effektivt – uansett om det
er snakk om en global logistikkløsning,
en reklame-kampanje eller en
bursdagshilsen.

Medarbeidere
Eiere
PostNord eies 40 prosent av den danske og 60 prosent
av den svenske staten. Det overordnede oppdraget fra
eierne er å sikre en samfunns-omfattende posttjeneste
og samtidig skape verdi.

Med rundt 28 500 med-arbeidere
er PostNord en av Nordens største
arbeidsgivere, og konsernet har
dermed et stort sosialt ansvar.
PostNord skal være en attraktiv og
ut-viklende arbeidsplass.

Finansmarkedet

Forretningspartnere

Samfunnet

PostNord finansierer virksomheten gjennom blant
annet obligasjonslån. Finansmarkedets tillit er derfor
viktig for konsernet.

Forretningspartnere omfatter
PostNords relasjoner med partnere
utenfor konsernet, for eksempel
leverandører og utleveringssteder.
Hvert år kjøper PostNord varer og
tjenester for milliardbeløp, og vi har
8000 utleveringssteder i Norden.

PostNord spiller en viktig rolle for næringslivet og
samfunnet. Med en langsiktig stabil og lønnsom
virksomhet som drives miljøriktig, og med sosial
ansvarlighet styrkes konkurranseevnen samtidig som
forventningene til ansvarlighet oppfylles.

28

Strategiske temaer

Win in Parcel
Priorities

Markeds- og kostnadsleder

Sustainable Mail Business

Enablers

Omstille brevvirksomheten og
sikre en rimelig avkastning på samfunnsoppdraget

Varemerkelojalitet

Digital transformasjon

Lederskap og kultur
i endring

Bedre kontantstrøm og
mot til å investere

Tydelig agenda
for bærekraft

Strukturert
endringsarbeid
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PostNords organisasjon
Group CEO

Finance

Nordic Strategy
& Solutions

Legal &
Staff Functions

IT

PostNord Sverige

PostNord Danmark

PostNord Norge

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

PostNord Strålfors

30

Atferdsregler, retningslinjer,
prinsipper
• PostNords atferdskodeks (Code of Conduct)
inneholder regler for hvordan konsernet og alle
medarbeidere skal opptre.
• PostNord følger FNs Global Compact og OECDs
retningslinjer for flernasjonale selskaper.

• Det innebærer at virksomheten drives i samsvar
med spesielle prinsipper innen
menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø
og antikorrupsjon.

På postnord.com finner du:
• Vår atferdskodeks (Code of Conduct)
på åtte språk
• Vår leverandørkodeks på norsk, svensk, dansk,
finsk og engelsk
• Vår leverandørkodeks for landtransporter
• Vår varslerfunksjon
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Sikkerhet i vårt DNA

Kontinuitetshåndtering

Informasjonssikkerhet

Ja

Ja

Ba s ert på ISO 22301

Ba s ert på ISO 27002

1.
Kontinuitet & Sikkerhet
skaper
Tilgjengelighet & Kvalitet

4.
Partnerskap & Lojalitet
skaper
Kontinuitet & Sikkerhet
Sirkelen er sluttet!

Kriseberedskap

Sikkerhetsbeskyttelse

Ja

Ja

Opera tivt/taktisk/strategisk nivå
gjennom kriseledelseskomiteer
med s pesialopplæri ng

I henhold til PostNord Mi nimum
Securi ty Requirement – basert
på i nternasjonale
s i kkerhetsstandarder

Bidrar til
attraksjonskraft!

2.
Tilgjengelighet & Kvalitet
skaper
Pålitelighet & Tilfredshet

Pålitelig levering
Fornøyde medarbeidere
og kunder

3.
Pålitelighet & Tilfredshet
skaper
Partnerskap & Lojalitet
Partnerskap med kunde og leverandør
Lojale medarbeidere og kunder
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Tack!
Hovedkontor:
PostNord AB
105 00 Stockholm
Besøksadresse:
Terminalvägen 24, Solna
+46 10 436 00 00
www.postnord.com

Landsorganisasjon:
PostNord AS
Besøksadresse:
Alfaset 3. ind vei 25
0668 Oslo
+47 987 09300
www.postnord.no

