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1 Förutsättningar för uppdraget 

 

1.1 Uppdraget 

Föreliggande rapport utgör redovisningen av det regeringsuppdrag 
(N2015/088977/ITP) som Post- och telestyrelsen (PTS) har haft och som har 
bestått i att kartlägga förutsättningarna för att genomföra försöksverksamhet 
med samdistribution av post och tidningar på sådant sätt som riksdagen 
förordat (bet. 2014/15:KU 12, rskr, 2014/15:195).  

I uppdraget har ingått att kartlägga förutsättningarna inom det postala 
regelverket för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post 
och tidningar på det sätt riksdagen förordar samt Post- och telestyrelsens 
möjligheter att verka för att en sådan verksamhet genomförs. I 
utredningsdirektiven framhålls särskilt att Riksdagen anser att det är 
nödvändigt att nya och mera omfattande sådana försök med samdistribution av 
post och tidningar görs och att aktörer som är fristående från PostNord ges 
möjlighet att delta i sådan verksamhet. 

I syfte att inhämta aktuellt underlag för kartläggningen har PTS intervjuat 
företrädare för PostNord AB (PostNord), Bring Citymail AB (Bring), 
Morgontidningsdistribution AB (MTD), Tidningsutgivarna (TU) samt haft viss 
kontakt med Presstödsnämnden.  

PTS har också gjort en genomgång av vad som i sammanhanget kan följa av 
regelverket på postområdet; postlagen (SFS 2010:1045), postförordningen (SFS 
2010:1049) samt PTS allmänna råd (PTSFS 2008:6) om utdelning av post vid 
tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänst. 

Till de grundläggande förutsättningarna för att en ändamålsenlig 
försöksverksamhet ska komma till stånd hör dels att det finns formella 
förutsättningar, det vill säga att regelverket inte lägger hinder i vägen, dels att 
det finns praktiska förutsättningar för sådana försök samt att samtliga berörda 
marknadsaktörer har något att vinna på en sådan samverkan. PTS har låtit 
dessa förhållanden vara vägledande för den genomförda kartläggningen. 
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1.2 En bakgrundsbeskrivning av 

samdistributionsfrågan som sådan 

Frågan om samdistribution av post och prenumererade morgontidningar går 
långt tillbaka i tiden. Den bärande tanken är att man genom en samordning 
skulle kunna uppnå samhällsekonomiska vinster samtidigt som det skulle vara 
mera skonsamt för miljön. Detta har ånyo aktualiserats under de senaste åren 
på grund av sjunkande volymer av såväl tidningar som brev. 

Det som har varit avgörande vid tidigare tillfällen då möjligheten till 
samdistribution har övervägts är i första hand de oförenliga leveranskraven 
främst när det gäller tidpunkt för utdelning. Den gängse bedömningen har varit 
att tidningarna måste delas ut tidigt på morgonen för att läsarna ska vara 
intresserade av att prenumerera på dessa medan posten, på grund av 
postlagstiftningens krav på övernattbefordran, i princip bara kan delas ut 
senare på dagen.  

De aktörer som historiskt har varit aktuella i samdistributionssammanhang har 
varit det i det närmaste riksomfattande nätet av tidningsdistributionsföretag 
och PostNord AB (tidigare Posten AB) i egenskap av utsedd tillhandahållare av 
en rikstäckande samhällsomfattande posttjänst. Sedan lång tid tillbaka har 
avlägset boende prenumeranter fått vänja sig vid att få tidningen 
samdistribuerad med den ordinarie postrundan. I takt med att vissa 
tidningsdistributionsföretag, på grund av vikande underlag, har upphört med 
utdelning i vissa områden, har antalet hushåll som får sin tidning med 
PostNord blivit fler. 

Under årens lopp har man vid olika tillfällen inom dåvarande Posten tagit 
initiativ till försök med att dela ut post tillsammans med morgontidningarna. 
Tidigare då Posten också var skyldig att tillhandahålla kassatjänster stupade 
dessa försök på att de var väldigt få som ville betala sina räkningar eller hämta 
ut kontanter kl. 6 på morgonen eller tidigare. En annan besvärande faktor var 
kravet på övernattbefordran av brev vilket i praktiken inte kunde upprätthållas 
eftersom breven som skulle delas ut dagen efter att de postats helt enkelt inte 
hann fram i tid för att kunna delas ut tidigt på morgonen. 

Det senaste försöket med samdistribution genomfördes våren 2014 då 
PostNord lät dela ut posten med sitt dotterbolag TAB (Tidningstjänst AB) till 
drygt trehundra hushåll under ett antal veckor. Den viktigaste slutsatsen som 
PostNord drog av detta försök var att även om man, ett knappt dygn försenat, 
kunde dela ut posten med tidningsbudet på morgonen, så var man tvungen att 
köra en nästan lika lång runda senare på dagen för att leverera de försändelser 
som ska kvitteras skriftligen av mottagaren. Sammantaget innebar det att man i 
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realiteten inte såg några besparingsmöjligheter, varken vad avser kostnader eller 
miljöpåverkan.  

1.3 Den rådande situationen på postmarknaden     

Fram till millennieskiftet ökade stadigt antalet brev som skickades i Sverige. 
Sedan dess har den totala brevvolymen kontinuerligt minskat med 3 – 5 
procent om året. Detta torde till allra största delen bero på så kallad elektronisk 
substitution, det vill säga att företag och myndigheter samt privatpersoner, 
succesivt har gått över till elektroniska meddelanden i stället för att skicka brev. 
Detta är en process som bedöms komma att fortgå under överskådlig tid 
framöver. Det är emellertid svårt att kvantifiera hur stor volymnedgången 
kommer att bli eftersom det också tillkommer vissa ”nya” brevvolymer, främst 
på marknadsföringsområdet. Svårigheten att beräkna volymtappet blir ännu 
större om man ska se till omsättning i stället för till antal brev eftersom de 
tillkommande brevprodukterna kan ha ett större värde än de som går förlorade 
på grund av substitutionen. Det är rimligt att anta att volymnedgången så 
småningom kommer att plana ut men det är oklart när och på vilken nivå. 

Under ungefär samma tidsperiod som antalet brev har minskat har e-handeln 
skjutit fart ordentligt. Enligt e-barometern för 2015 har den fördubblats på de 
senaste fem åren (från 25 miljarder kr till 50 miljarder kr) och mer än 
fyrdubblats på de senaste 10 åren. Denna utveckling påverkar förutsättningarna 
för aktörerna på såväl brev- som paketmarknaden och inte minst för den 
växande konkurrensen på privatpaketmarknaden.  

PostNord har traditionellt hanterat brev och paket i separata flöden. Sedan 
några år håller man emellertid på med att, så långt det är möjligt, övergå till ett 
samhanteringsförfarande istället vilket gör att man genom bland annat 
samlokalisering och samtransporter kan effektivisera de olika flödena. På så 
sätt avser man att minska kostnader samtidigt som man kan jämna ut 
effekterna av sjunkande brevvolymer och den växande efterfrågan på 
pakettjänster som den ökande e-handeln genererar. 

Utvecklingen för dagspressen spelar också in när man ska bedöma vad som är 
på väg att ske med den svenska postmarknaden. I och med att antalet 
morgontidningsprenumeranter har minskat, och fortsätter att minska i tämligen 
rask takt, har man varit tvungen att se sig om efter alternativa intäktskällor i 
distributionsledet. Flera tidningsutbärningsföretag, i olika delar av landet, delar 
därför också ut brev. Inte minst gäller detta tidningsutdelarnas 
paraplyorganisation MTD som genom sina medlemmar/delägare har en 
potential att täcka uppemot 80 procent av postmottagarna i landet (resterande 
20 procent täcks, när det gäller tidningsutdelning, av TAB som också ingår i 
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MTD men inte samarbetar med de andra tidningsdistributionsföretagen 
beträffande brevaffären). 

Under den senaste tiden har PostNords största konkurrent, Bring, genom eget 
förvärvat tidningsutdelningsföretag och i samarbete med MTD, börjat dela ut 
brev tillsammans med tidningar tidigt på morgonen. Bring täcker på så sätt, 
tillsammans med sin egen utbäring, c:a 56 procent av landets postmottagare 
och säger sig ha en potential att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna nå 
66 procent av dessa. 

Vad man tycker sig kunna skönja är en utveckling mot att det på den svenska 
postmarknaden i huvudsak kommer att finnas två konkurrerande ”block” när 
det gäller utdelning av brev, långtifrån jämnstarka men ändå. Det ena är 
PostNord som satsar på en fortsatt samordning av brev- och pakethanteringen 
vid vilken man i ökad omfattning får ta hänsyn till den rationalitet som gäller 
för paketbefordran, till exempel att man vill kunna möta mottagande kund 
under dagtid. På samma sätt kan man se att Brings geografiska expansion 
genom samarbete med MTD kräver en anpassning till den rationalitet som 
gäller för tidningsutbärning, till exempel att utdelning ska ske tidigt på 
morgonen. Vid sidan av dessa två ”block” kommer det också att finnas ett 
antal mindre ”nischföretag” (antingen geografiskt och/eller beträffande 
tjänsteutbud) ungefär som idag.  
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2 De aktuella förutsättningarna för 
samdistribution  

2.1 Former för samdistribution som redan är ett 

faktum 

Det kan inledningsvis konstateras att just under våren 2016 är frågan om 
samdistribution högaktuell utifrån vad som faktiskt redan sker i den vägen på 
marknadsmässiga grunder. Det är då inte i första hand fråga om samverkan 
mellan PostNord, med sitt samhällsuppdrag, och något 
tidningsutdelningsföretag utan i stället ett utvidgat samarbete mellan 
PostNords största konkurrent på brevmarknaden, Bring, och 
tidningsdistributionsföretagen. Det sker dels genom Brings eget 
tidningsutdelningsföretag, dels genom samverkan med MTD. Parallellt med 
detta har PostNords tidningsutdelningsföretag TAB nyligen sökt och fått 
tillstånd att bedriva postverksamhet. Verksamheten ska i första hand bedrivas i 
Västerbotten. Huruvida detta har en koppling till någon form av 
samdistributionslösning är ännu oklart. 

Således förekommer det redan idag flera varianter på samdistribution av post 
och tidningar. Dessa kan översiktligt beskrivas enligt följande.  

 Tidningarna delas ut av PostNord vid den ordinarie postrundan. Detta 
förekommer främst på landsbygden och antalet hushåll som får sin 
tidning på det sättet ökar i takt med att tidningsdistributionsföretagen, 
av kostnadsskäl, drar in den egna utkörningen till de glesbygdsområden 
som blir alltmer avfolkade. 

 Postoperatören Bring som efter sammanslagning med Pressens 
morgontjänst delar ut viss post med de egna tidningsbuden. 

  Brings samarbete med övriga MTD-anslutna företag som går ut på att 
tidningsutdelningsföretagen också delar ut Brings brev tidigt på 
morgonen. Denna form av samverkan har sedan några år pågått på den 
gotländska landsbygden och nyligen påbörjats i delar av Skåne. Enligt 
offentliggjorda planer skall denna form av samdistribution inom den 
närmaste tiden utökas genom att då påbörjas i delar av Östergötland. 
Sedan finns det planer på ytterligare samverkan mellan Bring och de 
MTD-anslutna företagen i övriga delar av landet. Härvid har 
PostNords tidningsutdelningsföretag TAB en intressant särställning. 

Vid sidan av regelrätt samdistribution förekommer, eller har i vart fall 
förekommit, andra former för samverkan mellan PostNord och 
tidningsdistributionsföretagen (inklusive Bring). Det har till exempel rört sig 
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om att man har ”delat” på bilparken på så sätt tidningsföretagen har hyrt 
PostNords bilar och använt dem vid sin utdelning tidigt på morgonen innan 
PostNord behövde dessa för sin egen utdelning (detta är något som man 
fortfarande gör i samarbete mellan PostNord och TAB). Det har också hänt att 
PostNord och Bring använt samma entreprenör för att ombesörja utdelning till 
mera avlägset boende mottagare, inte minst i skärgårdsområden. 

När det gäller möjligheten att bedöma vilken potential som Bring/MTD-
samarbetet har när det gäller utvecklingen av samdistribution är TABs roll en 
betydelsefull faktor att ta hänsyn till. TAB som ägs av PostNord täcker, genom 
sin verksamhet i norra Svealand och södra Norrland, c:a 20 procent av landets 
postmottagare. Den ”rikstäckande” tidningsdistributionsverksamheten i 
Sverige är, något förenklat, organiserad som ett antal regionala monopol. 
Paraplyorganisationen för dessa företag utgörs av MTD som har sju anslutna 
företag varav fem, däribland TAB, också är delägare. TAB medverkar i MTDs 
tidningsutdelningsverksamhet men inte i de av MTDs aktiviteter som omfattar 
brevutdelning. Det innebär att med nuvarande organisation och struktur så har 
PostNord, genom TAB, möjlighet att blockera en med PostNord 
konkurrerande samdistribuerad tidnings- och postutdelning till 1/5 av landets 
postmottagare. Även om denna fråga har betydelse för hur man kan se på 
förutsättningarna för ytterligare försök med samdistribution har vi inte sett att 
det ingår i PTS kartläggningsuppdrag att analysera den aktuella situationen 
beträffande TAB närmare än vad som gjorts här. Det är också svårt att se att 
detta i första hand skulle vara en regleringsfråga varför eventuella åtgärder i 
sammanhanget rimligen bör initieras av PostNords ägare.   

 

2.2 Samdistribution ur de olika intressenternas 
perspektiv, idag och under en överblickbar framtid  

Redovisningen i detta avsnitt görs i två delar. Inledningsvis redovisas det som 
framkommit vid kontakter med TU, MTD och Bring då dessa aktörer har en i 
allt väsentligt gemensam syn på frågan om samdistribution. Därefter redovias 
vad som framkommit vid kontakter med PostNord. I bägge fallen har 
redogörelsen disponerats enligt följande. 

- Formella förutsättningar  
- Praktiska förutsättningar 
- Marknadsaktörernas drivkrafter för att medverka 
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TU, MTD och Bring 

Formella förutsättningar 

Vad gäller de formella legala förutsättningarna har flera av 
tidningsdistributörerna redan tillstånd att bedriva postverksamhet. 
Verksamheten ska enligt 2 kap 6 § postlagen bedrivas så att den tillgodoser 
rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och 
mottagarnas personliga integritet upprätthålls. Däremot finns i regelverket inga 
krav på exempelvis utdelningsfrekvens och befordringstider varför det finns 
stort utrymme för dessa företag att organisera utdelningen så att den svarar 
mot kundernas behov och respektive företags egna logistiska överväganden. 

Praktiska förutsättningar 

Det förekommer olika lösningar beroende på var i landet samdistribution sker.  

En gynnsam förutsättning för samdistribution har varit att Bring inte delar ut 
brev varje dag vilket har gett relativt god tid för sortering av breven i 
tidningsbudens gångordning. Bring sorterar de brev som ska samdistribueras i 
denna ordning varefter de i färdigsorterat skick lämnas över till 
tidningsdistributören som har att svara för den samordning som behöver göras 
med bl.a. de tidningar som ska delas ut.  

En annan lösning som tillämpas är att tidningsföretagen så långt som möjligt 
sorterar de aktuella brevvolymerna maskinellt och därefter sorterar in en 
mindre del, exempelvis förekommande kommunpost, manuellt. På flera håll 
har tidningsföretagen nu tillgång till kvalificerad sorteringsutrustning med hög 
kapacitet vilket skapar helt andra förutsättningar för en effektiv samdistribution 
i synnerhet om man beaktar att det trots allt finns tidskritiska moment i denna. 
Behovet av att anpassa lösningarna till de lokala förutsättningarna framhålls 
varför dialog och samsyn mellan berörda parter är väsentliga förutsättningar 
för en fungerande samdistribution. 

TU, MTD och Brings drivkrafter för att medverka i en försöksverksamhet 

Bring har redan ett förhållandevis omfattande samarbete med 
tidningsdistributörerna. Ur tidningsdistributionsföretagens perspektiv skulle 
detta kunna beskrivas som ett slags ömsesidigt beroende/intresse. För att 
kunna upprätthålla utdelningen av tidningar måste tidningsbudens korgar fyllas 
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på med brev samtidigt som inte minst Bring ser samarbetet med tidningsbuden 
som en väsentlig förutsättning för att kunna expandera sin utdelning av brev 
geografiskt. TU förväntar sig att inom en inte alltför avlägsen framtid svara för 
utdelning av brev på uppdrag av Bring i en betydligt större utsträckning än 
idag, vilket indikerar att potentialen för samdistribution är betydande. Med de 
expansionsplaner som finns kan förutses en fortsatt utveckling i denna 
riktning. 

Tidningsutgivarna bekräftar i allt väsentligt den bild som presenterats av Bring 
och framhåller att Bring tillsammans med de från PostNord fristående 
tidningsdistributörena skulle kunna täcka ca 80 procent av landets hushåll.  

Enligt uppgift ska det i vissa områden där TAB svarar för tidningsutdelningen 
finnas en tendens att utdelningen av tidningar upphör med hänvisning till att 
utdelningskostnaderna blir för höga. Tidningarna i dessa områden delas i stället 
ut med PostNords ordinarie postrunda. I områden där från PostNord 
fristående företag svarar för utdelningen är ambitionen att försöka säkerställa 
fortsatt utdelning av tidningar på morgonen genom att komplettera med 
brevförsändelser. Genom att expandera med stöd av tidningsföretagens 
utdelningsorganisation närmar sig Bring en täckningsgrad på 60 procent av alla 
hushåll i landet och målet är att inom ett par år uppnå 70 procents täckning. 
Redan idag finns ett etablerat samarbete som möjliggör samdistribution av 
morgontidningar och Brings brev till 50 000 – 70 000 hushåll. 

En modifiering av regelverkets krav på övernattbefordran borde, enligt 
tidningsföretagen, kunna skapa incitament för ökad samverkan med PostNord 
i vissa områden. Beroende på de lokala förhållandena skulle en sådan 
samverkan kunna innebära såväl att PostNord svarar för utdelning av en del 
tidningsvolymer som att tidningsföretagen svarar för utdelning av PostNords 
brev. En sådan samverkan skulle kunna vara ekonomiskt fördelaktig för båda 
parter. Med hänsyn tagen till att tidningar i regel delas ut sex eller sju dagar i 
veckan är det då, enligt tidningsföretagen, mycket som talar för en ordning där 
i första hand dessa sköter utdelningen av såväl brev som tidningar snarare än 
att PostNord i sina flöden tar in och delar ut också tidningar. Detta eftersom 
PostNords verksamhet generellt sett är anpassad för att möta kravet på 
utdelning fem dagar i veckan. 

TU, MTD och Bring ser inga direkta hinder för att genomföra ytterligare 
försök med samdistribution men mot bakgrund av den samdistribution som 
redan förekommer ifrågasätter man, som PTS har uppfattat det, nyttan med 
sådana fortsatta försök just nu. Det som redan är en realitet driven av 
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affärsmässiga överväganden behöver inte bli föremål för någon ytterligare 
försöksverksamhet.  

 

PostNord 

Formella förutsättningar 

Det som skiljer PostNord från övriga företag när det gäller möjligheterna att få 
till stånd fortsatta försök med, och för övrigt även genomförandet av, 
samdistribution är uppdraget att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten.   

Av postförordningen framgår att minst 85 procent av de brev som lämnas för 
övernattbefordran ska ha delats ut nästföljande arbetsdag (D+1)och minst 97 
procent ska ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar (D+3). Detta 
övernattkrav gör det svårt för PostNord att i större omfattning dela ut 
övernattbefordrade brev tillsammans med morgontidningarna. En väsentligt 
utökad försökverksamhet torde dock inte i sig leda till att det är omöjligt att 
uppnå de angivna kvalitetskraven. Samtidigt är det PostNords bedömning att 
även ett kvalitetskrav kopplat till D+2 kan komma att innebära ett hinder för 
morgontidig utdelning i vissa områden och att det då i praktiken skulle bli 
frågan om en utdelningskvalitet kopplad till D+3. Detta torde i vart att vara 
fallet om det ska vara möjligt att realisera de miljövinster som ett kvalitetskrav 
på D + 2 ger möjlighet till och som sammanhänger med att det då inte skulle 
vara nödvändigt att transportera post med flyg i nuvarande omfattning. 

Praktiska förutsättningar 

Inte heller PostNord säger sig se några absoluta hinder för ytterligare försök 
med samdistribution. Man kan teoretiskt tänka sig tre huvudsakliga modeller 
för en sådan samverkan.  

- PostNord uppdrar åt det egna bolaget TAB att dela ut såväl tidningar 
som brev. 

- PostNord uppdrar åt ett annat från PostNord fristående 
tidningsdistributionsföretag att dela ut såväl tidningar som brev. 

- MTD eller annat tidningsdistributionsföretag ger PostNord i uppdrag 
att dela ut tidningar samtidigt med att brev delas ut.   
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Enligt PostNord är förstahandsalternativet att PostNord också sköter 
tidningsdistributionen. Annars är det nödvändigt att utbilda 
tidningsdistributionsföretagets medarbetare i hur postutdelningen ska ske 
eftersom postutdelningen kräver ett större mått av precision. Det finns 
grundläggande skillnader mellan utdelning av brev jämfört med 
tidningsutdelning. Dessa skillnader har bland annat sin grund i att 
morgontidningen är oadresserad och vilket innebär att det på förhand inte 
finns ett unikt exemplar som skall delas ut till respektive mottagare. När det 
gäller tidningar finns inte heller samma krav på skydd för avsändarens och 
mottagarens personliga integritet. Detta understryks av det förhållandet att 
distribution av morgontidningar inte är postverksamhet i lagens mening. 

PostNord har också pekat på att följande faktorer måste beaktas i samband 
med eventuell samdistribution. PostNords försändelser som ska hanteras är 
fördelade på fyra olika flöden; brev iordningställda i maskin, brev 
iordningsställda manuellt, klump/varubrev samt oadresserade försändelser, 
vilka i en försöksverksamhet måste samordnas med morgontidningsflödet. 
Dessa flöden måste samordnas på ett rationellt och tillförlitligt sätt i samband 
med brevbärningen. Större brev som inte kan delas ut måste hanteras i särskild 
ordning vilket innebär att de ska aviseras och återlämnas till 
utdelningskontoret. I områden där så kallad signalbricka används för att påkalla 
värdeförmedling måste utdelaren i anslutning till att turen avslutas meddela 
brevbärarkontoret om någon mottagare har påkallat värdeservice i enlighet 
med PTS allmänna råd. 

Vad som ytterligare komplicerar bilden är de delar av PostNords åliggande att 
tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten som ligger vid sidan av 
själva brevhanteringen. PostNords samhällsuppdrag innefattar en skyldighet att 
befordra postförsändelser upp till 20 kilo samt även tillhandahållandet av 
tjänster såsom rek och värde. I områden där PostNord inte har ett fast 
serviceställe inom rimligt avstånd tillhandahålls dessa tjänster, i enlighet med 
PTS allmänna råd, i det som i dagligt tal kallas för lantbrevbäringen. Då dessa 
tjänster till övervägande delen förutsätter personligt överlämnade, kvittenser 
och i många fall hantering av kontanter är det ur ett användarperspektiv 
knappast möjligt att tillhandhålla dem i samband med morgontidig utdelning av 
dagstidningar som helst ska vara slutförd kl. 06.00. De är därmed ofrånkomligt 
att dessa tjänster får tillhandahållas i särskild ordning genom att dagligen göra 
kompletterande turer vilka till stora delar motsvarar brev- och 
tidningsutbärningsturen på morgonen. En ytterligare komplicerande faktor är 
den utsträckta posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning 
boende i glesbygd som PostNord enligt avtal är skyldigt att tillhandahålla. Det 
är heller inte rimligt att tillhandahålla den servicen före kl. 06.00.  
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För att försöka utröna om det finns förutsättningar att lösa dessa problem har 
PostNord förklarat sig intresserade av att i någorlunda närtid genomföra nya 
och mera omfattande försök med samdistribution. Även dessa skulle i så fall 
ske i samarbete med TAB och de tidningar som TAB distribuerar.  

 
 
 
PostNords drivkrafter för att medverka i en försöksverksamhet 
 
Med hänsyn tagen till att PostNord sedan länge har ett rikstäckande 
distributionsnät kan antas att företaget inte har samma incitament till 
samdistribution som Bring som har en sådan samverkan som en bärande idé 
för sin geografiska expansion.  PostNords drivkraft att bedriva en 
försöksverksamhet påverkas möjligtvis också av den tveksamhet som råder 
huruvida ett faktiskt genomförande av samdistribution i större skala skulle vara 
möjligt med hänsyn tagen till att även ett eventuellt framtida kvalitetskrav för 
de samdistribuerade breven knutet till D+2 bedöms kunna vara svårt att uppnå 
i vissa fall. 
 
De delar av den samhällsomfattande posttjänsten som förutsätter personligt 
överlämnade, kvittenser och i många fall kontanthantering måste tillhandhållas 
genom särskilda turer. Detta leder till mycket begränsade möjligheter för 
PostNord att göra några egentliga kostnadsbesparingar genom samdistribution 
i någon mer betydande omfattning. Det kan emellertid finnas andra fördelar 
med ett sådant arrangemang vilket kan påverka PostNords intresse för att delta 
i såväl försöksverksamhet som i mera permanenta samdistributionslösningar.  

För att skapa bättre förutsättningar för samdistributionslösningar skulle en 
teoretisk möjlighet vara att slopa de tillkommande tjänsterna i lantbrevbäringen 
och i stället hänvisa postmottagarna till ett fast serviceställe när det gäller 
tillhandahållandet av tjänsterna ifråga. Förutom att det skulle innebära en 
allvarlig försämring av glesbygdsservicen skulle det få avsevärda konsekvenser 
för PostNords möjligheter att konkurrera på detta, i stor utsträckning e-
handelsdrivna, segment av postmarknaden. 
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3 Sammanfattande analys av 
förutsättningarna för samdistribution 

3.1 Förutsättningar inom det postala regelverket för 

att genomföra försöksverksamhet med 
samdistribution 

En grundläggande förutsättning för de överväganden som är aktuella när det 
gäller att få till stånd en frivillig samverkan mellan konkurrerande verksamheter 
är att alla inblandade, enligt sin egen uppfattning, bör ha något att vinna på 
samarbetet. En annan förutsättning är att villkoren för ett sådant samarbete 
inte får medföra att någon part är tvungen att göra avkall på sin grundläggande 
affärsidé. Gällande regler i övrigt, till exempel på konkurrensrättens område, 
måste naturligtvis också iakttas. Om dessa förutsättningar är för handen får 
man förutsätta att normala affärsmässiga överväganden leder till en 
ändamålsenlig samverkan utan inblandning av myndigheterna.  

En inventering av förutsättningarna inom det postala regelverket för att 
genomföra försöksverksamhet med samdistribution bör mot bakgrund av ovan 
redovisade omständigheter ta sin utgångspunkt i antagandet att det vore 
önskvärt med försök av annat slag än de som drivs av parternas affärsmässiga 
intressen. Det kan då konstateras att frågan om försök med samdistribution av 
post och tidningar inte explicit har berörts i lagstiftningssammanhang. Det 
finns således inga direkt tillämpliga regler som är avsedda för att framtvinga 
försök med samdistribution eller på annat sätt ge PTS möjligheter att verka för 
en sådan utveckling. 

De rättsmedel som enligt lagstiftning står till PTS förfogande är främst 
förelägganden och utfärdande av föreskrifter. För att myndigheten ska kunna 
använda sig av dessa krävs emellertid en rättslig grund. Det finns inte någon 
direkt tillämplig regel i sammanhanget och inte ens med en extensiv tolkning 
av övriga bestämmelser i postlagstiftningen kan man finna någon sådan grund. 
För att PTS mera auktoritativt skulle kunna verka för att det genomförs 
försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar på sådant sätt 
som riksdagen förordat fordras enligt PTS mening någon form av lagändring. 
Enligt myndighetens uppfattning ligger inte överväganden om hur en sådan 
bestämmelse, med iakttagande av grundläggande krav på rättssäkerhet, skulle 
kunna utformas, inom ramen för det aktuella kartläggningsuppdraget. 

PostNord är enligt sina tillståndvillkor ålagda att tillhandahålla en 
samhällsomfattande posttjänst i hela landet. Det innebär bland annat att 
utdelning och insamling av brev skall göras varje helgfri arbetsdag. Enligt 
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samma villkor har PostNord möjlighet att uppdra åt annan att helt eller delvis 
tillhandahålla tjänster som omfattas av tillståndet men det åligger då PostNord 
att tillse att tjänsterna utförs i enlighet med villkoren. Teoretiskt skulle man 
kunna tänka sig att PostNord i tillståndsvillkor skulle kunna åläggas att på visst 
sätt delta i försök med samdistribution tillsammans med sina konkurrenter. 
Bortsett från att det är svårt att se hur en sådan bestämmelse skulle kunna 
utformas krävs det rättslig grund för att utfärda ett sådant villkor. Någon sådan 
finns inte i den gällande lagstiftningen på området.   

En fundamental faktor som tidigare har uppmärksammats när samdistribution 
har övervägts är de krav på övernattbefordran som finns i postförordningen. I 
korthet innebär det att minst 85 procent av de brev som lämnas in till 
PostNord med villkoret att de ska befordras ”övernatt” också ska delas ut 
dagen efter att de postats (=D+1). Det har visat sig att en samordning med 
tidningsutdelning tidigt på morgonen förutsätter att övernattkravet slopas 
eftersom de aktuella försändelserna inte hinner fram i tid. Att döma av 
PostNords beskrivning räcker det inte alltid ens med ett dygns försenad 
utdelning (= D+2) utan det blir i praktiken D+3 för att hinna med den tidiga 
morgonutdelningen. Det har tidigare hävdats att gällande regler, åtminstone 
teoretiskt, skulle ge ett 15-procentigt utrymme för PostNord att avvika från 
övernattkravet. Enligt PTS mening kan en mindre del av detta utrymme 
utnyttjas vid begränsade försök med samdistribution men inte tas i anspråk för 
ett mera permanent sådant arrangemang varför ett slopat krav på 
övernattbefordran är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att 
tidningsföretagen på korrekt sätt också kunna dela ut de av PostNords 
brevvolymer som omfattas av övernattbefordranskravet.    

Det är således inte möjligt att inom befintligt regelverk ”tvinga” fram en 
samdistribution eller försök med sådan samverkan. Det är också svårt att se 
hur man genom ändringar i regelverket skulle kunna få till stånd en 
försöksverksamhet med samdistribution, mot någon av parternas vilja, som de 
facto skulle innebära att PostNord skulle vara tvungen att samverka med 
samma regionala tidningsdistributionsföretag som också är deras konkurrenter 
på brevmarknaden. 

För det fall statsmakterna ändå skulle finna det önskvärt att genomföra 
försöksverksamhet med samdistribution - utöver den samdistribution som idag 
redan är pågår – i vilken PostNord av någon anledning inte skulle vara 
intresserad av att delta, synes ägardirektiv till PostNord vara det lämpligaste 
sättet att åstadkomma detta. 
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Om man vidgar perspektivet till att se hur PTS skulle kunna främja 
samdistribution i enskilda fall får detta anses vara en naturlig komponent i det 
arbete som myndigheten är delaktig i när det gäller att främja tillgången till 
framför allt olika typer av kommersiell service. Detta arbete utförs till stor del 
på regional nivå inom ramen för länens regionala serviceprogram. Postfrågor 
nämns återkommande som en priorterad service inom detta arbete. Även om 
det ännu är förhållandevis ovanligt med konkreta samdistributionsåtgärder som 
rör postutdelning finns det exempel där PostNord genom sin lantbrevbäring 
utför av kommun och stat subventionerad hemsändning av dagligvaror. Det 
bör vara möjligt att i enskilda fall där det finns behov även skapa lokala 
samdistributionslösningar som omfattar tidningsutdelning. PTS kommer så 
långt det är möjligt att främja sådana lösningar inom ramen för myndighetens 
samverkan med de länsstyrelser, landsting, kommuner och samverkansorgan 
som är ansvariga för de regionala serviceprogrammen i de olika länen. 

3.2 Behovet av ytterligare försöksverksamhet med 
samdistribution, syftet med en sådan samt vad den 

möjligtvis skulle kunna tillföra 

Slutsatserna av den kartläggning som gjorts skulle kanske, med utgångspunkt 
från hur marknaden har utvecklats, framförallt under den senaste tiden, kunna 
sammanfattas med en lätt travesti på ett gammalt bevingat ord, nämligen ”Ni 
herredagsmän ha inte så bråttom, vad ni vill göra är allaredan gjort.” 

Något förenklat kan det anses finnas tre bevekelsegrunder för samdistribution 
av tidningar och post. Sett ur tidningsföretagens perspektiv vill man få ner 
kostnaderna för morgontidig utdelning av prenumererade tidning för att på så 
sätt kunna upprätthålla, och helst utvidga, denna, som man bedömer 
nödvändiga, service trots sjunkande antal prenumeranter. Även från PostNords 
synpunkt bör man vara intresserad av samdistribution som ett sätt att få ner 
kostnaderna. Slutligen finns det miljövinster att göra med en samordnad 
utdelning, mest uppenbart när det gäller lands- och glesbygdsdistributionen.       

Som framgår av redovisningen i avsnitt 2.2 finns det redan idag en fungerande 
samdistribution av tidningar och post på många håll. Mot bakgrund av 
riksdagens uttalande att även aktörer som är fristående från PostNord ska ges 
möjlighet att delta i ett mera omfattande försök med samdistribution kan 
konstateras att den samdistribution som faktiskt sker till den helt övervägande 
delen utförs av företag fristående från PostNord. Sedan förtjänar det att 
framhållas att PostNords ökande samordning av sina brev och paketflöden på 
sitt sätt också är en form av samdistribution som medför påtagliga besparingar 
och miljövinster.  
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Om man anlägger ett övergripande perspektiv på samdistributionen kan det 
konstateras att det i praktiken är fråga om möjligheterna att på ett 
ändamålsenligt sätt kunna samordna tre olika strömmar, var och en med sina 
särskilda rationaliteter. Dels är det tidningsutdelningen som måste ske tidigt på 
morgonen, dels brevutdelningen med sina speciella kvalitetskrav och dels 
PostNords paket- och värdeförmedling som måste ske på dagtid, bland annat 
för att man ska kunna möta mottagande kund. Uppenbart fungerar det, med 
vederbörliga anpassningar, att samdistribuera brev med såväl tidningar som 
paket. Däremot är kraven på tidningsutdelning och paketutlämning oförenliga 
vilket innebär att man svårligen kan kombinera brevdistribution med 
tidningsutdelning och paketförmedling, man måste välja. Det är mot denna 
bakgrund som PostNords bristande besparingspotential när det gäller 
samdistribution med tidningar bör ses. Om man ändå måste köra ungefär 
samma runda senare på dagen har man inte vunnit något på att skicka de brev 
som man själv skulle kunna ha delat ut samtidigt med paketen dagen innan, 
med tidningsbuden tidigt på morgonen. Detta är ett faktum som knappast 
skulle rubbas i någon större omfattning av ett mera omfattande försök 
tillsammans med något annat tidningsdistributionsföretag än PostNords egna 
dotterbolag TAB. Däremot kan det finnas andra fördelar för PostNord som 
kan uppnås med samdistribution. Detta är rimligen något som man bör tillåtas 
utforska i sin egen takt och tillsammans med den samarbetspartner som man 
själv anser vara den lämpligaste.   

 Den senaste tidens utveckling när det gäller utdelning av post tillsammans med 
tidningar har varit svår att förutse. Den har emellertid kommit så långt att den 
utan vidare kan betecknas som lovande även om det fortfarande finns en del 
att bevisa. Helt klart har de närmast inblandade, Bring och MTD, ambitionen 
att utöka sin samdistributionslösning i förhållandevis hög takt. För att detta ska 
kunna ske utan störningar torde det krävas ett tämligen omfattande 
intrimningsarbete vid varje expansion av samarbetsområdet. Samtidigt är 
PostNord mitt uppe i sitt arbete med att, så långt det är möjligt, samordna sin 
brev- och pakethantering. Även detta torde kräva extra insatser för att om 
möjligt undvika störningar. Gemensamt för dessa samordningslösningar är att 
de bägge grundar sig på rent affärmässiga överväganden men också att de 
behöver tid för att etableras i ordnade former.        

Mot denna bakgrund kan det framstå som en lite bakvänd ordning att nu 
eventuellt försöka tvinga fram ytterligare försök med en verksamhet som redan 
är på god väg att genomföras i stor skala. Det kan till och med, enligt PTS 
bedömning, finnas en risk för att en sådan intervention skulle kunna komma 
att störa den utveckling mot ökad samdistribution som redan förekommer. 
Detta utesluter naturligtvis inte att det inom ramen för det regionala 
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utvecklingsarbete som PTS deltar i kan bli aktuellt med försök med olika typer 
av samdistribution, bland annat för att främja en god postservice i glesbygd. I 
dessa sammanhang får det förutsättas att de berörda företagen inser behoven 
av samverkan och därför, av egenintresse, kommer att medverka på ett 
konstruktivt sätt.   
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4 Slutsatser med bäring på det som 
efterfrågas i uppdragsdirektivet 

I ett läge med sjunkande volymer av såväl brev som tidningsprenumerationer 
är det logiskt att pröva vilka kostnadsbesparingar som kan göras i 
utdelningsledet genom olika former av samdistribution. Detta gäller inte minst 
i de delar av landet som är glest befolkade. Där har det på vissa ställen 
förekommit att fyra utkörningar har skett samma dag. Först har tidningsbudet 
kommit tidigt på morgonen. Senare på dagen kommer PostNord med sina 
brev och vissa dagar även Bring med sina. Någon gång under dagen har 
PostNord också kört ut sina paket i ett separat flöde. Alla inblandade har insett 
att det finns en besparingspotential i denna ordning. Det finns också en 
medvetenhet om att brevutdelning är en komplex verksamhet som är 
kringgärdad av regler för att den ska kunna upprätthållas på ett tillförlitligt sätt. 
Detta är något som man måste ta hänsyn till när man överväger olika 
samdistributionslösningar. 

Sedan länge har PostNord delat ut tidningar till avlägset boende med den 
ordinarie postutdelningen senare på dagen. Flera tidningsdistributionsföretag 
har också delat ut brev samtidigt som de kör ut tidningarna tidigt på 
morgonen. Med några undantag har det främst rört sig om tämligen 
begränsade volymer brev från mer eller mindre lokala eller regionala kunder. 
Under de senaste åren har tidningsutdelningsföretagens paraplyorganisation 
MTD med en viss framgång försökt att utveckla sin brevverksamhet. Man har 
som ett led i detta också påbörjat ett samarbete med Bring som i utgångsläget 
täckte 54 procent av landets postmottagare med sin utdelning men som genom 
samdistributionen avser att inom den närmaste tiden avsevärt utöka sitt 
täckningsområde. 

Under den senaste tiden har mycket hänt som påverkar förutsättningarna för 
samdistribution. Det är då fråga om, dels att MTD och Bing har intensifierat 
sitt samdistributionssamarbete, dels att PostNord i så stor utsträckning som 
möjligt samordnat sina brev och paketflöden. På så sätt har man i berörda 
områden, i princip, kunnat reducera antalet utkörningar till två i stället för fyra. 
Dessa fundamentala förändringar av brevdistributionens struktur, baserade på 
rent affärsmässiga grunder, har naturligtvis stor inverkan på behovet av, och 
förutsättningarna för, att nu genomföra ytterligare försök av samdistribution av 
post och tidningar. 

Det kan konstateras att samarbetet mellan MTD och Bring där Brings brev 
delas ut av tidningsbudet tidigt på morgonen, med hänsyn till ambitionerna, 
fortfarande får anses vara i sin linda. Erfarenheterna visar att det inte är helt 
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problemfritt att samordna tidnings- och brevutdelning varför en sådan 
expansion som MTD och Bring planerar kräver extraordinära insatser för att 
den ska kunna ske med bibehållande av en acceptabel kvalitet. Det torde 
komma att ta sin tid. Detsamma synes för övrigt gälla för PostNords 
samordning av sina respektive flöden. Det finns enligt PTS bedömning mycket 
som talar för att de kvalitetsproblem som företaget har haft det senaste året, 
åtminstone delvis, har sin grund i de friktioner som uppstått vid den aktuella 
samordningen. Dessa förhållanden bör emellertid inte få medföra att 
utvecklingen mot ökad samdistribution stannar av. För att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för detta bör eventuella initiativ till en utvidgning av den 
samverkan som förekommer, få tas på affärsmässiga grunder. 

Som framgått av den tidigare redovisningen drivs existerande samdistribution 
av brev av olika rationaliteter varav de viktigaste är att samordning med 
tidningshantering innebär krav på morgontidig utdelning medan samordning 
med pakethantering kräver utdelning under dagtid. Utöver detta finns det en 
rad praktiska problem med att samordna PostNords flöden av brev med 
tidningsbudens utdelning. Dessa svårigheter måste man ha stor respekt för 
eftersom de har en avgörande betydelse för möjligheterna att upprätthålla såväl 
en acceptabel kvalitet i brevförmedlingen som en god servicenivå i glesbygden. 
Det finns också inslag i regelverket som begränsar PostNords möjligheter att 
delta i en, från andra utgångspunkter, rationell samdistribution. 

Genomgången av relevanta regelverk har visat att PTS inte har några 
verksamma rättsmedel för att verka för samdistribution för det fall det skulle 
finnas behov av detta eller av andra skäl skulle vara önskvärt. Inom ramen för 
den regionala utvecklingsverksamheten har PTS emellertid vissa möjligheter att 
verka för samverkanslösningar som bland annat kan omfatta tidningar och 
post. 

Utifrån företagen kartläggning gör PTS bedömningen att det aktuella läget när 
det gäller samdistribution av tidningar och post är så pass gynnsamt att det för 
närvarande inte föreligger något behov av att initiera andra försök med sådan 
samdistribution än de som frivilligt kommer till stånd på affärsmässiga grunder.   

 

 

 

 


