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Post- och telestyrelsens svar till regeringen 
avseende förslaget i Statistiska 
centralbyråns hemställan om ändring i 
förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken 

Post- och telestyrelsen (PTS) svarar på remissen som rör Statistiska centralbyråns 

hemställan till regeringen om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella 

statistiken. 

Detta görs utifrån PTS roll som förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom 

postområdet och området för elektronisk kommunikation. PTS utreder för närvarande 

därför om myndigheten bör vara statistikansvarig myndighet för statistikområdena 

som i hemställan föreslås få namnen Brev- och paketdistribution resp. Elektronisk 

kommunikation. 

Yttrande 

Att enligt förslaget ändra namn på statistikområdet Postverksamhet till Brev- och 

paketdistribution, enligt punkt 3.22 på sid 35-36 i hemställan, är i linje med de 

vägledande aspekter som varit grund för översynen. Av extra betydelse är att 

paketdistribution uppmärksammas eftersom sådan verksamhet ökar mot bakgrund 

av bl.a. ökad e-handel. PTS tillstyrker därför det remitterade förslaget i denna del. 

När det gäller att ändra namn på statistikområdet Televerksamhet till Elektronisk 

kommunikation, enligt punkt 3.22 på sid 36 i hemställan, tillstyrker inte PTS förslaget. 

Skälet till detta är att förslaget inte är i linje med den för översynens vägledande 

aspekten att ha en benämning som är så begriplig som möjligt, till exempel genom 

att den redan är etablerad hos statistikanvändare. Termen Elektronisk kommunikation 
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är inte lämplig eftersom den används framförallt i legala sammanhang, av 

myndigheter och i internationellt samarbete.  

I stället föreslår PTS att det nuvarande statistikområdet Televerksamhet byter namn 

till Internet och telefoni. Namnet uppfyller översynens vägledande aspekter och är väl 

i linje med PTS uppdrag. Även med ett namnbyte till Internet och telefoni kommer det 

att finnas risk för överlapp med statistikområdet Det digitala samhället, som 

Statistiska centralbyrån föreslås få ansvar för. Det kommer därför vara nödvändigt 

med ett samarbete och dialog mellan Statistiska centralbyrån och den myndighet 

som kommer ansvara för det föreslagna statistikområdet Internet och telefoni. 

Beslut 

Beslut om detta yttrande har fattats av divisionschef Björn Blondell efter föredragning 

av handläggaren Anders Hintze. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit 

avdelningschef Kristian Viidas och enhetschef Bianca Gustafsson Kojo. 

För Post- och telestyrelsen 

Björn Blondell 

 

 

 

 


