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Sammanfattning
Postmarknaden förändras i snabb takt. Enligt Post- och telestyrelsens
instruktion ska myndigheten bland annat främja att en väl fungerande
samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla
användare enligt de mål som anges i postlagen och fortlöpande följa
utvecklingen och bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov.1
Mot bakgrund av det genomför PTS olika undersökningar för att öka
kunskapen om olika gruppers behov av posttjänster i framtiden. Dessa
undersökningar ska bland annat ligga till grund för beslut om förändringar i
den samhällsomfattande posttjänsten.
Som ett led i detta arbete har PTS gett konsultföretaget A-focus i uppdrag att
genomföra en kvalitativ undersökning av användarnas behov av posttjänster i
lands- och glesbygdsområden och med särskilt fokus på varuförsändelser.
Studien baseras på 40 intervjuer med företag och privatpersoner
verksamma/boende i lands- och glesbygd samt 16 intervjuer med företrädare
för organiserade intressen.
Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten att användarna i lands- och
glesbygd generellt är relativt nöjda med dagens hantering av postförsändelser.
Men småföretag saknar snabba och kostnadseffektiva paketleveranser, framför
allt vid oförutsedda händelser. Såväl privatpersoner som företagare efterfrågar
även ökad samordning mellan paketdistributörer till exempel vad gäller
utlämningsställe, mer flexibla leveranslösningar och utökad samverkan
avseende transporterna. Användarna konstaterar att leverantörerna ibland har
dålig kunskap om leveransvillkoren i lands- och glesbygd och därför kan
underskatta leveranstiden. Intervjuerna visar också att många användare saknar
information om vissa tjänster och service som erbjuds. Det kan bland annat
handla om hemleverans av paket via lantbrevbärarservice och den extra service
som mottagare med funktionshinder och/eller är över 80 år har möjlighet att
få.
Som väntat bekräftar resultatet från undersökningen att användningen av brev2
minskar och förväntas minska i ännu större utsträckning. Det gäller såväl
privatpersoner som företag. Det finns dock fortfarande brev som är viktiga
och tidskritiska för mottagarna såsom fakturor, kallelser till vården,
bankinformation och information från myndigheter.3 Användarna har också
tagit upp utmaningar vad gäller tillförlitlighet, brev som inte kommer fram och

§ 2 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen
I denna undersökning avses med brev enbart försändelser upp till 2 kg med skriftliga meddelanden, inte
föremål.
3 Med tidskritisk avses inte bara behov av brådskande eller snabba leveranser, utan även vid viss tidpunkt.
T.ex. provsvar som förstörs om de inte levereras skyndsamt.
1
2
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svårigheter att veta vilken postoperatör som är ansvarig för att dela ut vilka
brev.
I undersökningen definieras paket som försändelser som innehåller
föremål/varor upp till 20 kg. De hanteras idag ofta på olika sätt av
postoperatörer och paketdistributörer och paketmarknaden uppfattas av
intervjupersonerna i lands- och glesbygd som en ostrukturerad marknad med
bristande samordning. PTS arbetar därför främjande för ökad samdistribution
och att det ska utvecklas leveranslösningar som är kostnadseffektiva och har en
låg miljöpåverkan.
Många av de utmaningar som lyfts i denna studie gäller också i tätorter, dock
blir konsekvenserna större i lands- och glesbygd, särskilt för de som har ett
stort behov av snabba leveranser till ett lågt pris eller har långa avstånd till
service. I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras behöver den
generella servicenivån anpassas. Det kan bland annat innebära att
postmottagare som bor i städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för
boende i glesbygd vars avstånd till postservice redan är långt.
För att öka kunskapen om användarnas behov av posttjänster kommer PTS att
genomföra ytterligare användarundersökningar. Under 2019 genomförs en
undersökning avseende viktiga samhällsinstitutioner och större avsändares
behov av posttjänster och hur de påverkas av bland annat förändrade
befordringstider och utdelningsfrekvens. Under 2020 avser PTS också att
genomföra en undersökning avseende behov av posttjänster hos grupper som
har särskilda behov, till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning och
personer som lever i digitalt utanförskap. PTS anordnar också en
innovationstävling under 2019 med temat ”Från utanför till internet” om
lösningar för digital delaktighet.
PTS bedriver ett pågående utredningsarbete som avser att kartlägga hur en
framtida utdelning av posttjänster bör se ut. Detta arbete utgår från den
möjlighet som PTS fick den 1 april 2018 att meddela föreskrifter om hur kravet
på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande
posttjänsten. Myndigheten ser också över de legala förutsättningarna för att
göra ändringar i utdelningsfrekvensen inom ramen för nuvarande lagstiftning.
Denna rapport ska ses som en av flera viktiga underlag inför utformandet av
en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar samhällets behov.
Klicka här för att ange text.
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1

Postmarknad i förändring

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva
postmarknadens utveckling. Digitaliseringens utveckling har stor påverkan på
postmarknaden, med bland annat minskande brevvolymer och ökande
paketvolymer. Sedan år 2000 har brevvolymerna minskat med över 40 procent
i Sverige. Under 2018 såg vi den största minskningen av antalet brev någonsin
under ett enskilt år. Den här förändringen av postmarknaden är inte unik för
Sverige utan följer samma utveckling som övriga nordiska och europeiska
länder.
PTS årliga rapport Svensk postmarknad 2019 lyfter fram att användare och
samhället behöver vara öppna för nya leveranslösningar och förändringar i
utdelningsfrekvensen för att säkra att dagens och framtidens grundläggande
behov av posttjänster kan tillgodoses över hela landet.4 I takt med att
samhällets behov av posttjänster förändras behöver den generella servicenivån
anpassas därefter. Det kan bland annat innebära att postmottagare som bor i
städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för boende i glesbygd vars
avstånd till postservice generellt sett redan är långt.
Av de behovsundersökningar myndigheten låtit göra de senaste åren framgår
tydligt att det generella behovet av utdelning av post och framför allt skriftliga
meddelanden fem dagar i veckan har minskat de senaste åren. Bland annat
anger fem procent att de har behov av femdagars brevutdelning, och 37
procent att de har behov av utdelning av brev och paket fem dagar i veckan.
Däremot värderas leveranssäkerhet för brev och paket fortsatt högt och
möjlighet att kunna påverka var ett paket levereras. Sverige följer därmed
samma utveckling som övriga europeiska länder.5
Användare kan behöva acceptera förändringar i posttjänsten, som de i dag har
tagit för givet, i syfte att möjliggöra en effektiv och hållbar utdelning i hela
landet som så långt det är möjligt är självfinansierande. Det är centralt att det
finns en posttjänst i hela landet som är av god kvalitet, kostnadseffektiv och
motsvarar hushållens och företagens behov. De närmaste åren kommer
regelverket att behöva förändras, i Sverige och i andra länder. Flera länder har
gjort förändringar vad gäller kravet på femdagarsutdelning och till exempel har
Norges regering våren 2019 lagt fram ett förslag om att införa
varannandagsutdelning från den 1 juli 2020.

4
5

Svensk postmarknad 2019, PTS-ER-2019:7.
Svensk postmarknad 2019, PTS-ER-2019:7.
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PTS tidigare och förestående
undersökningar

Resultaten av PTS behovsundersökningar pekar tydligt åt samma håll:
samhällets behov av att ta emot och att skicka brev och paket fortsätter att
förändras som ett resultat av den pågående digitaliseringen. Denna utveckling
påverkar förutsättningarna för postmarknaden, men också frågan om vilka krav
samhället ska ställa på en fungerande, samhällsomfattande posttjänst.
Enligt PTS undersökning Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad
(2018) finns det ett stort intresse hos privatpersoner att öka sin användning av
säkra digitala brevlådor.6 Enligt studien kan den förhållandevis goda
bredbandstillgången och den snabba digitaliseringen, inklusive ökad
användning av digitala brevlådor, innebära en minskning av brevvolymen med
över 10 procent per år framöver.
I samma studie undersökte PTS också hur privatpersoner och småföretag ser
på sina behov av att kunna skicka och ta emot fysiska skriftliga meddelanden.7
Undersökningen visade att behovet att ta emot och skicka brev minskar: drygt
hälften av de tillfrågade privatpersonerna och företagen svarade att det inte
skulle innebära några problem för dem om postutdelningen endast skedde två
dagar i veckan. Endast fem procent av alla tillfrågade privatpersoner ansåg det
nödvändigt att kunna ta emot skriftliga meddelanden i form av fysiska brev
varje dag. Motsvarande siffra var 27 procent för företagen. Studien visar att det
för användarna är betydligt viktigare med förutsägbarhet och att breven
kommer fram i rimlig tid, än att de delas ut fem dagar i veckan.8
2019 genomförde PTS ytterligare en användarundersökning Befolkningens
användning av posttjänster i vilken 37 procent av de tillfrågade svarade att de hade
behov av postutdelning, det vill säga utdelning av brev och paket, fem dagar i
veckan.9 PTS undersökning Användares behov av posttjänster (2016) lyfter att det
finns skillnader mellan å ena sidan regioner där service och utbud ökar och å
andra sidan regioner där det finns stora utmaningar för att tillgodose de behov

Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad, PTS-ER-2018:19.
Målgruppen i undersökningen var användare som har ett mobiltelefonabonnemang och använder någon
typ av internetplattform (ex. surfplatta, smartphone, dator, laptop etc.).
8 Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad, PTS-ER-2018:19.
9 Befolkningens användning av posttjänster 2019, PTS-ER-2019:9.
6
7
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av postservice som allmänhet och företag har.10 Geografiskt betingade
skillnader utgör en betydande utmaning när det gäller hur de framtida
posttjänsterna bör utformas.
Det finns också skillnader mellan olika användargrupper som behöver tas
hänsyn till i den förändring som postmarknaden nu genomgår. Samtidigt som
den framtida postregleringen bör skapa förutsättningar för att postanvändarna i
högre grad utnyttjar digitala distributionslösningar behöver samhället också
säkerställa att användargrupper som småföretag, äldre och andra som under
längre eller kortare tid har fortsatt behov av fysiska försändelser har tillgång till
posttjänster som motsvarar deras behov och som håller en god kvalitet.11
Figur: PTS tidigare och förestående undersökningar
Lila rutor är de genomförda undersökningarna och vita de förestående.

Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7. Småföretag har ett något större behov än
privatpersoner av att skicka och ta emot skriftliga meddelanden, äldre har ett något större behov än yngre
och områden med låg eller mycket låg tillgänglighet till service har i viss grad högre behov, men
fortfarande relativt lågt behov. I glesbefolkade delar av landet betonar mottagarna vikten av att
postservice lokaliseras där annan service finns.
11 Användares behov av posttjänster, PTS-ER-2016:7.
10
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Under hösten 2019 påbörjar PTS en underökning av totalförsvarets behov av
posttjänster vid höjd beredskap och ytterligare en undersökning av
konsekvenser för samhället och stora avsändare vid ändrad utdelningsfrekvens.
PTS planerar även att undersöka behov av posttjänster hos grupper med
särskilda behov, såsom äldre, personer med funktionsnedsättning och personer
som lever i digitalt utanförskap.
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9

Behov av posttjänster i lands- och glesbygd

3

Undersökningens syfte

För att anpassa framtidens posttjänster behöver PTS och beslutsfattare
ytterligare underlag för att fördjupa kunskapen om användarnas behov och de
utmaningarna som de möter vid användningen av dagens posttjänster. PTS har
därför gett konsultföretaget A-focus i uppdrag att genomföra en fördjupad
kvalitativ undersökning av hur användarnas behov av posttjänster ser ut med
fokus på privatpersoners och småföretags behov i lands- och glesbygd. Dessa
grupper kan ha särskilda utmaningar när det gäller att få sina behov av
posttjänster tillgodosedda bland annat på grund av långa avstånd till
serviceställen i lands- och glesbygd. Uppdraget är ett led i PTS pågående arbete
med att kartlägga hur krav på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom
den samhällsomfattande posttjänsten med hänsyn till de förändringar som sker
i samhällets behov.
Undersökningen omfattar posttjänster generellt men har haft ett särskilt fokus
på:
•

Att skicka och ta emot varuförsändelser

•

Konsekvenser av längre befordringstider och eventuell lägre
utdelningsfrekvens.

Undersökningen omfattar även en fördjupad analys av det kvalitativa materialet
med hjälp av olika analysmodeller, bland annat för att beskriva hur möjligheten
att använda sig av paket- och meddelandetjänster påverkas av den pågående
digitaliseringen. Mot bakgrund av de stora och snabba förändringar som sker
på postmarknaden är det särskilt viktigt att få kännedom om användarnas
behov i olika delar av landet.
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4

Undersökningens resultat och
slutsatser

A-focus undersökning har gett flera intressanta resultat. Som framgår av
redovisningen är postanvändarna på lands- och glesbygd, såväl hushåll som
företag, relativt nöjda med hur dagens posttjänster tillgodoser deras behov. Det
finns emellertid viktiga behov som idag inte tillgodoses på ett för användarna
tillfredsställande sätt. Detta beskrivs utförligt i rapporten men här vill PTS
särskilt lyfta fram några resultat och slutsatser:
•

Postservice är en viktig service i lands- och glesbygd för både
privatpersoner och småföretag. Privatpersoner och småföretag i
glesbygd har i många fall liknande behov av att skicka och ta emot
postförsändelser.

•

Småföretag i land- och glesbygd saknar idag snabba och
kostnadseffektiva leveranser, framför allt vid oförutsedda händelser
och produktionsavbrott.

•

Mottagare av paket i lands- och glesbygd efterfrågar ökad samordning
mellan marknadsaktörer samt flexibilitet, bland annat för att själv
kunna styra var utdelning ska ske för att bättra passa in i de
rörelsemönster man har.

•

I lands- och glesbygd är möjligheten att få paket hemsända via
lantbrevbärarservice ett viktigt komplement till ombudsnätet. Detta
förutsätter att mottagaren bokar utkörning och har möjlighet att ta
emot försändelsen.

•

Det saknas kunskap om vilken service som Postnord erbjuder såsom
den extra service mottagare med funktionshinder och/eller är över 80
år har möjlighet att få och hemleverans av paket via
lantbrevbärarservice. Det krävs informationsinsatser för att göra såväl
befintliga som tillkommande lösningar som kan underlätta vardagen
kända hos boende och verksamma i lands- och glesbygd.

•

Det behövs insatser för att de som inte har möjlighet eller förmåga att
använda digitala tjänster även i framtiden ska ha tillgång till en
posttjänst av god kvalitet och som motsvarar användarnas behov,
oavsett var i landet man bor eller verkar.
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PTS fortsatta arbete

Framtidens postala regelverk behöver anpassas så att det tillgodoser olika
behov av leveranser av posttjänster till exempel i fråga om leveranstid, oavsett
om de innehåller skriftliga meddelanden eller varuförsändelser. För att
kartlägga hur behoven ser ut kommer PTS att genomföra ytterligare
undersökningar under 2019 med avseende på samhällets och totalförsvarets
behov av posttjänster. Myndigheten kommer särskilt studera vilka
konsekvenser som ändringar i utdelningsfrekvensen kan få för avsändare,
mottagare och samhället i stort.
En aspekt som framkommit i denna undersökning är att det krävs allt mer
digital kompetens för att fullt ut kunna nyttja posttjänsters möjligheter. PTS
avser därför att undersöka behoven av och tillgången till posttjänster hos
grupper med särskilda behov, såsom äldre, personer med funktionsnedsättning
och personer som lever i digitalt utanförskap.
Det krävs även insatser för att säkra en hållbar övergång till digitaliserade
meddelandetjänster för de privatpersoner och småföretag som har svårt att ta
del av digitaliseringens möjligheter. Det kan handla om åtgärder som gör det
möjligt för fler personer att ta del av provsvar och kallelser från vårdgivare
digitalt och hantera betalningar digitalt. Sådana insatser kräver samverkan från
flera aktörer som branschförbund, intresseorganisationer och myndigheter, för
att skapa en gemensam bild av ett framtida önskat läge och hitta vilka åtgärder
som behövs.12 PTS anordnar bland annat en innovationstävling 2019 med
temat ”Från utanför till internet” om lösningar för digital delaktighet för de
som halkat efter digitaliseringens framfart.
Småföretag har behov av snabba och flexibla leveranser och pakettjänster i
lands- och glesbygd. Utöver anpassningar av den samhällsomfattande
posttjänstens innehåll bör offentliga och kommersiella aktörer samverka för att
uppnå mottagarvänliga och effektiva leveranslösningar i glesbebyggda delar av
landet. PTS arbetar främjande för att det ska utvecklas förutsättningar för ökad
samdistribution.13
Vid anpassning av servicenivån i den samhällsomfattande posttjänsten till
samhällets ändrade behov behöver flera parametrar ses över såsom vilka
Svensk postmarknad 2019, PTS-ER-2019:7.
Svensk postmarknad 2019, PTS-ER-2019:7. Såväl intervjuade privatpersoner som företag lyfter i denna
undersökning att det borde vara möjligt att både höja servicegraden och sänka kostnaderna för
paketleveranser om marknadens aktörer kunde samordna sina resurser. Viss samdistribution förekommer
redan idag, till exempel genom att distributörer använder sig av samma underleverantör för transporter på
vissa sträckor.
12
13
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tjänster som ska ingå, leveranshastighet, avstånd till service och
utdelningsfrekvens (antal utdelningsdagar). Syftet är att säkerställa att den
samhällsomfattande tjänsten både motsvarar samhällets behov, är av god
kvalitet samtidigt som den kan tillhandahållas på ett såväl miljömässigt som
kostnadseffektivt sätt.
Sedan den 1 april 2018 har PTS möjlighet att meddela föreskrifter om hur
kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den
samhällsomfattande posttjänsten. PTS har därför påbörjat ett utredningsarbete
som avser att kartlägga hur en framtida utdelning av posttjänster skulle kunna
ske. Samtidigt ser myndigheten över de legala förutsättningarna för att göra
generella ändringar i utdelningsfrekvensen i Sverige inom ramen för nuvarande
lagstiftning. Denna rapport ska ses som en av flera viktiga underlag inför
utformandet av en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar samhällets
behov.
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A-focus undersökningsrapport: Behov av posttjänster i
lands- och glesbygd
1

Inledning

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva
postmarknadens utveckling. Digitaliseringens utveckling har stor påverkan på
postmarknaden. Det har lett till att vi skickar färre brev med volymer som har
minskat med 40 procent sedan år 2000 och 8,3 procent bara under 2018.
Denna utveckling förstärks av att allt fler skaffar digitala brevlådor för
kommunikation med företag och myndigheter. I slutet av 2018 var nästan tre
miljoner medborgare över 18 år anslutna till en digital brevlåda. Parallellt med
minskade brevvolymer växer paketpaketvolymerna och e-handeln med 10-20
procent årligen. Enligt PTS svarar nu e-handeln för drygt tio procent av
detaljhandeln och inom några år förväntas andelen vara det dubbla.
Den här förändringen av postmarknaden är inte unik för Sverige utan följer
samma utveckling som övriga nordiska och europeiska länder. Av allt att döma
kommer den här förändringen att fortsätta. Det påverkar postmarknadens
infrastruktur, förutsättningarna för distributörer och vilka krav samhället ska
ställa på en fungerande, samhällsomfattande posttjänst. I sin årliga studie lyfter
PTS fram att användare och samhället behöver vara öppna för nya
leveranslösningar och förändringar i utdelningsfrekvensen för att säkra att
behov av posttjänster kan tillgodoses över hela landet. De närmaste åren
kommer regelverket att behöva förändras, i Sverige och i andra länder.14
För samhället, och PTS, handlar det om att upprätthålla en ändamålsenlig
infrastruktur i takt med förändringen. PTS behöver därför följa utvecklingen
noggrant. Det handlar både om att anpassa posttjänsten i takt med att digitala
meddelanden tar över och att expandera den infrastruktur som hanterar
paketleveranser. PTS har tidigare framfört att det kan innebära att
postmottagare som bor i städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för
boende i de glest befolkade delarna av landet vars avstånd till postservice
generellt sett redan är långt. Användare kan behöva acceptera att förändringar
görs i den posttjänst som de har tagit för given, i syfte att behålla en effektiv
och hållbar utdelning av brev och paket som så långt det är möjligt är
självfinansierande.
14

Svensk postmarknad 2019, PTS-ER-2019:7
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2

Behovsanalys

Under perioden november 2018 till maj 2019 har A-focus på uppdrag av PTS
genomfört en fördjupad undersökning av användarnas behov av posttjänster i
lands- och glesbygd. Resultatet är ett underlag i PTS pågående arbete med att
kartlägga hur krav på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den
samhällsomfattande posttjänsten med hänsyn till de förändringar som sker i
samhällets behov.
I likhet med andra undersökningar bekräftas här att marknaden för
postförsändelser är under stor förändring. Hushåll och företag efterfrågar
paketförmedling i allt högre grad och brevförmedling i allt lägre grad. Att
använda posttjänster är dock inget självändamål i sig. För att analysera hur
målgrupperna upplever dagens sätt att förmedla försändelser och få en bild av
hur de skulle påverkas av förändrad post-/paketförmedling är det viktigt att
skilja på användarnas behov och aktörernas lösningar. Det finns inget behov i
sig av dagens lösningar för hantering av postförsändelser. Behovet är att kunna
skicka och ta emot meddelanden respektive föremål/varor som av olika
anledningar fyller viktiga funktioner för privatpersoner och företag. Såväl
meddelanden som paket utgör delar av ett större behov.
Uppdraget har genomförts i två faser. I bilaga 2 finns en mer detaljerad
beskrivning av uppdragets genomförande.
Fas 1 - Kvalitativ undersökning
• En kvalitativ studie av användarnas behov
av posttjänster i lands- och glesbygd. Djupintervjuer per telefon med personer på
landsbygden som har relevanta erfarenheter av
att skicka och ta emot postförsändelser.
• 25 intervjuer med privatpersoner
• 15 intervjuper med företag
• 16 intervjuer med företrädare för olika
organiserade intressen

Fas 2 - Fördjupad analys av
undersökningsresultat
• Underliggande behov ("job-to-be-done")
• Analys av vad användaren vill åstadkomma
när denne utnyttjar utgående/inkommande
meddelanden och paketförsändelser.
• Användarresa
• Analys av händelseförloppet hos användaren,
före/under/efter nyttjandet av tjänsten
• Viktigt/bråttom
• Analys av situation om hur viktiga och
tidskritiska brev/paket upplevs vara.
• Research/faktainsamling - digital
utveckling
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Fas 1 – kvalitativ undersökning av användarnas behov av posttjänster i lands- och
glesbygd. Undersökningen har omfattat samtliga posttjänster men har haft ett
särskilt fokus på paket. A-focus har genomfört 56 kvalitativa intervjuer med
relevanta aktörer samt privatpersoner och företag som bor eller verkar på
landsbygden inom ett avstånd på 10–25 km från närmaste Postnord
postombud eller utlämningsställe. Intervjuerna har adresserat behoven av att
skicka och ta emot meddelanden, information, varor och föremål med hjälp av
paket och brevförsändelser, hur intervjupersonerna upplever att dagens tjänster
fungerar och vilka förväntningar de har inför framtiden. Postnord har bidragit
med kompletterande information angående de utmaningar som användarna
stöter på vid användningen av dagens tjänster. Undersökningen har inte
omfattat:



Företagens grundläggande behov av råvaruleveranser och utleverans av
färdiga produkter. För denna typ av regelbundna leveranser har företag
i regel en distributionslösning med något företag.
Ombudens förutsättningar att möta målgruppernas behov. Dessa
diskuterades dock i viss utsträckning under de inledande intervjuerna
med företrädare för olika organiserade intressen, som en förberedelse
för de kvalitativa intervjuerna med målgrupperna.

Fas 2 har bestått av en fördjupad analys av den kvalitativa undersökningen med
hjälp av olika analysmodeller. Dessutom har resultatet från undersökningen,
som fokuserade på paket, kompletterats med tillgänglig statistik och fakta om
utdelning av brevförsändelser och vilken betydelse utdelningsfrekvens och
avstånd till närmaste tätort har. Den slutliga analysen ger därför en mer
omfattande bild än resultatet från den inledande undersökningen.
2.1

Definitioner

A-focus lägger stor vikt vid att separera behov (vad människor vill åstadkomma) från lösningar (hur människor försöker lösa sina behov). I detta sammanhang avses med behov:



anledningen till att målgruppen efterfrågar att ta emot respektive att
skicka postförsändelser (till exempel att få tillgång till en kritisk
reservdel för att kunna laga en maskin).
vilka faktorer som avgör hur väl postförsändelser möter de behov som
avsändare och mottagare har (till exempel att leveransen av reservdelen
är tillförlitlig och sker på kortast möjliga tid etc.).

Med lösning avses hur marknadsaktörer valt att tillfredsställa målgruppernas
behov, det vill säga:
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det sätt som marknadens aktörer utformat tjänster för distribution av
postförsändelser (till exempel expressleverans övernatt med utkörning
till mottagaren),
de processer och den infrastruktur som styr hur dessa tjänster genomförs (såsom den logistiklösning som företaget begagnar sig av för att
genomföra transporter).

Med postförsändelse avses en adresserad försändelse som väger högst 20 kg och
som överlämnas i den slutliga form i vilken den ska transporteras av en tillhandahållare av posttjänster.
Med brev avses en adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat
omslag och som väger högst 2 kg samt vykort, brevkort och liknande försändelser som innehåller skriftliga meddelanden, ej föremål/varor.
Med paket avses försändelser som innehåller någon typ av föremål/varor som
väger högst 20 kg.
Med meddelande avses en försändelse som innehåller information och som inte
innehåller någon typ av föremål/vara. Ett meddelande kan antingen levereras
fysiskt eller digitalt.
I rapporten diskuteras generellt kring behoven av skriftliga meddelanden och
paket. Enligt A-focus är det i behoven av att ta emot och skicka information
respektive föremål/varor, som de avgörande skillnaderna finns som påverkar
hur den framtida posttjänsten bör utformas.

3

Generella utmaningar av posttjänst på
lands- och glesbygd

Hushållens och företagens övergripande behov är att kunna ta emot och skicka
den information och de föremål/varor som de är beroende av för att få sin
vardag/verksamhet att fungera.
Detta ska kunna göras på ett sätt som passar in i deras rutiner på ett praktiskt
sätt och utan onödiga uppoffringar som drabbar dem själva och/eller deras
familjemedlemmar, företaget, kunderna och/eller klimatet.
Med några undantag är både privatpersoner och företag på landsbygden relativt
nöjda med hur dagens posttjänster motsvarar deras behov. Intervjupersonerna
har valt att bo och verka på landsbygden och är medvetna om att detta medför
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andra förutsättningar jämfört med att bo i en tätort. För att vardagslivet ska
fungera krävs dock direkt eller indirekt tillgång till bil och att samhället
säkerställer att samhällsviktiga tjänster inte avvecklas innan fullvärdiga
ersättningstjänster har säkerställts. De viktigaste behov som dagens posttjänster
inte löser tillfredsställande för användarna är:
Stöd för att planera och genomföra hämtning av paket
Att som paketmottagare (som ej delas ut utan hämtas) få goda förutsättningar
att planera och genomföra hämtning av paket på ett sätt som är hållbart och
passar ens vardag utan onödiga uppoffringar. Det har dock skett stora
förändringar i paketmarknaden. Det finns många olika paketdistributörer och
olika ombud som har olika villkor. Intervjupersonerna upplever att det är svårt
att hålla reda på vad som gäller för olika försändelser, vilka leveransalternativ
som finns samt hur dessa kan väljas.
Snabb och kostnadseffektiv leverans av tidskritiska föremål
Att kunna få små varor/föremål levererade till företag tillräckligt snabbt och
leveranssäkert i akuta situationer till en acceptabel kostnad. Intervjuade företag
har uttryckt en frustration över att sådana försändelser, som tidigare delades ut
dagen efter att de postats, inte längre kommer fram tillräckligt snabbt.
Företagen upplever inte att de alternativa budtjänster som erbjuds är tillräckligt
kostnadseffektiva.
Upplevd trygg leverans av brevförsändelser
Användarna behöver kunna lita på att alla brevförsändelser med viktig
information kommer fram till rätt mottagare, i rätt tid och på ett sätt som ger
mottagaren goda förutsättningar att sköta sina åtaganden. De privatpersoner
och företag som har intervjuats upplever inte alltid att så är fallet utan har till
exempel hänvisat till fakturor som inte alltid kommer fram.
Utmaningen finns även i tätort, men de negativa konsekvenserna blir större i
lands- och glesbygd på grund av längre avstånd till service.

4

Intressentperspektivet

Totalt har sexton företrädare för olika organiserade intressen intervjuats. De
har omfattat länsstyrelser, regionförbund, kommuner samt olika intresseorganisationer, se bilaga 2. Gemensamt för intervjupersonerna är att de anser att
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fungerande postförsändelser är ett infrastrukturellt basbehov för Sverige och
att landsbygdsbefolkningen, på grund av sitt lägre lokala utbud av varor, har ett
särskilt stort beroende av detta. E-handeln medför såväl positiva som negativa
konsekvenser för landsbygden.




Samtidigt som e-handeln har givit landsbygdsbefolkningen ett lika stort
utbud av varor som i städerna, så uppfattar intervjupersonerna att den
har utarmat den lokala handeln.
Samtidigt som fler varor kan köpas av personer och företag på landsbygden, så saknas motsvarande infrastruktur för att hantera leveranserna.
Samtidigt som e-handeln innebär att företag på landsbygden får tillgång
till kunder spridda nationellt/internationellt och större intäktskällor, så
möts de av en rörig och ostrukturerad paketdistribution.

Intervjupersonerna upplever brister i nuvarande pakethantering och efterlyser
ökad samverkan i leveranskedjan. De upplever att distributionen av
brevförsändelser fungerar bra i stort sett, men att villkoren för
paketförsändelser, som styrs av respektive distributionsföretag, inte motsvarar
behoven. Detta medför negativa konsekvenser för landsbygden då aktörer som
hanterar paket fritt kan välja (och välja bort) geografiska områden, leveranstid
och fraktkostnader. Det medför att vissa områden som anses olönsamma får
ett sämre utbud med längre leveranstider som följd.
De intervjuade personerna kan delas in i tre grupper: Landsbygdsutvecklare,
näringslivsutvecklare och representant för intresseorganisationer.
Landsbygdsutvecklarna framhåller behov för människor i glesbygd generellt,
men också specifikt för personer med funktionsnedsättning, människor som
lever i digitalt utanförskap eller utan tillgång till egna transportmedel.15
Näringslivsutvecklarna lyfter fram lokala företagare, besöksnäringen och
ombudens situation. Intresseorganisationerna betonar sina intressenters
speciella förutsättningar. A-focus har tagit upp de problem som lyfts i de
efterföljande intervjuerna med privatpersoner och företag.
Specifika problem som framförts under intervjuerna


En generell samhällsomfattande tjänst för paketförsändelser
saknas

PTS har identifierat behovet av att närmare kartlägga frågan och göra en undersökning om behoven av
posttjänster hos grupper med särskilda behov, såsom t.ex. äldre, personer med funktionsnedsättning och
personer som lever i digitalt utanförskap.
15
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o Det drabbar i synnerhet personer med funktionsnedsättning,
människor som lever i digitalt utanförskap eller utan egna
transportmedel
Kvalitetsbrister för företag
o För långa leveranstider
o Leveransosäkerhet
o Möjlighet till specialservice till en rimlig kostnad saknas
Producenter av livsmedel
o Biologiskt material har specifika behov
o Extra tidskritiskt
Ombudens situation
o Ersättning
o Säkerhet
o Utrymme och utrustning för en effektiv pakethantering
o Olika rutiner och system hos olika aktörer

5

Posttjänster i lands- och glesbygd för
privatpersoner

5.1

Behov av att ta emot paketförsändelser för privatpersoner

Intervjuerna bekräftar att privatpersoners behov av att ta emot
paketförsändelser i lands- och glesbygd ökar, till följd av ökad e-handel. De har
fått tillgång till ett mycket större utbud av varor att välja mellan och utför en
ökande andel av sin varukonsumtion på internet. Den konsumtion som deras
e-handel representerar består både av varor de tidigare inte kunde köpa lokalt
och varor som delvis går att köpa lokalt men till betydligt högre priser.
Privatpersoner konstaterar att lokala handlare inte kan priskonkurrera med ehandeln och att kombinationen av högre urval, högre tillgänglighet och lägre
pris gör att de väljer att beställa varor på internet, trots att de ”borde” stödja
lokala handlare som riskerar att försvinna.
Privatpersonerna upplever det som positivt att ta emot varuleveranser eftersom
paketen innehåller varor som de själva har beställt och efterfrågar. De ser fram
emot att paketen ska komma och kan, om det rör sig om dyra och/eller
efterlängtade varor, följa paketets färd från leverantören. På så vis engagerar
paket intervjupersonerna känslomässigt i högre utsträckning än vad brev gör.
En vanlig uppfattning är att ”det går inte att bo här om man saknar bil” och de
som har det lägger nästan alltid till att ”det är värre för äldre som saknar både
bil och möjlighet att få hjälp av familj eller grannar”. Att åka buss till närmaste
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utlämningsställe upplevs inte vara ett realistiskt alternativ. Busstidtabellen
tillåter sällan både utresa och hemresa på lämpliga tider. Samtidigt konstateras
att ”man kan inte förvänta sig samma service här som i storstaden”. Det
handlar om att få vardagen att fungera enkelt avseende att både skicka och ta
emot paket och brev.
Privatpersonerna uttrycker att det är viktigt att de vid köp av varor på ett enkelt
sätt kan:




Påverka vilken transportör som ska sköta frakten.
Välja till vilket utlämningsställe paketet ska skickas alternativt vid vilken
tidpunkt det ska levereras till hemadressen.
Erbjudas möjlighet att få stora och tunga föremål levererade ända fram
till dörren.

Vid hämtning av paketförsändelse hos ombud/utlämningsställe:


Få paketen levererade till ombud som:
o Ligger i samma riktning som användaren färdas i för andra
syften så att hämtning kan ske i samband med andra resor.
o Ligger på ett rimligt avstånd från mottagarens bostad,
arbetsplats, plats för inköp av livsmedel eller annan plats som
ingår i mottagarens vanliga rörelsemönster.
o Har öppettider som passar mottagarens egna vanor, tider och
rutiner för transporter till och från arbete, inköp eller andra
fritidsaktiviteter.



Få besked om när, var och hur länge paket finns att hämta på ett sätt
som ger goda förutsättningar att planera och genomföra hämtning i
samband med andra transporter, till exempel till arbetsplatsen, inköp
etc.
Inte behöver vänta orimligt länge på att få hämta ut sitt paket på utlämningsstället (kötid).
På ett enkelt sätt kan hämta paket som ombud för andra personers
räkning (till exempel släktingar, grannar och vänner som inte har
möjlighet att hämta paket själva).
Ta emot ett paket som har behandlats aktsamt av transportören och att
både emballage och innehåll levereras intakt.
Erbjuds rutiner och tidsfrister för betalning och returer som tar hänsyn
till den faktiska leveranstiden till mottagaren.
Erbjuds en lämplig plats för hämtning.
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o Det är kombinationen av riktning och avstånd som är kritisk
för paketmottagaren. Upplevelsen och bedömningen av vilken
plats som är lämplig för hämtning av paket är personlig och
kopplad till individuella förutsättningar och vanor, inte till
postnummer, kommungränser eller liknande statiska faktorer.
Vad som är praktiskt kan också variera över tid.
Vid paketleverans hem till bostaden är det viktigt att:





Få information i god tid om när leveransen ska ske så att mottagagaren
kan planera för detta och vidta åtgärder för att kunna ta emot
leveransen.
Få en så exakt tidpunkt för leverans som möjligt.
Paket hanteras varsamt vid leverans så att emballage och innehåll är
oskadade.
Säkerställa att leveransen sker till rätt mottagare och inte riskerar att
hamna i obehörigas händer.

Jämfört med hur hanteringen av paketförsändelser fungerade förr så upplever
privatpersonerna att digitaliseringen medför både förbättringar och försämringar men att de positiva sidorna överväger.
Exempel på upplevda förbättringar:






SMS-notifiering när det finns paket att hämta, som innebär att mottagaren inte är beroende av en fysisk hämtningsavi i brevlådan utan kan
hämta ett paket i flykten på väg hem från arbetet. Därigenom förkortas
väntetiden och onödiga resor och irritation undviks.
Möjligheten att digitalt spåra och följa ett paket under transport, så att
mottagaren kan känna sig trygg med att det inte har kommit bort utan
är på väg och kan identifiera var det har fastnat om väntetiden är
oväntat lång.
Det upplevs också som positivt att den som handlar stora och tunga
varor på internet, t.ex. en TV eller en tvättmaskin, kan få varan
levererad ända fram till hemmet.

Bland upplevda, generella försämringar av pakethantering återfinns:


Det är förvirrande att paketförsändelser hanteras av olika aktörer som
inte är valbara när man genomför köpet, har olika kontaktvägar/digitala användargränssnitt, använder olika utlämningsställen
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med olika öppettider och har utformat sin kommunikation med
mottagare av paketförsändelser på olika sätt (till exempel information
om sista hämtningsdag för paket).
Utifrån ett klimatperspektiv är det vare sig hållbart eller försvarbart att
låta flera distributörer köra samma transportsträckor. En majoritet av
intervjupersonerna efterlyser därför förbättrad samordning och ökat
samarbete mellan marknadens aktörer. Fler intervjupersoner har
uttryckt sig i termer av att det borde finnas en mer behovsanpassad
grundläggande samhällelig tjänst för pakethantering.
Att lantbrevbärartjänsten för pakethantering blivit sämre. Tidigare tog
lantbrevbärare med sig både små och relativt stora paket. Ytterst få av
de privatpersoner som har intervjuats kände till att det finns en möjlighet att beställa paketleverans via lantbrevbäraren på Postnords
webbplats. Ett antal intervjupersoner uttrycker istället sig i termer av att
”Postnord har slutat med den tjänsten”.
Att landsbygdsbussar förr kunde ta med sig paket och att mottagare
kunde hämta dessa vid en busshållplats, omnämndes vid flera tillfällen
som ett saknat komplement till dagens pakettjänster för hämtning.

Privatpersoner förhåller sig till de upplevda bristerna i dagens lösningar genom
att uppfinna egna pragmatiska sätt att kompensera för dessa. Det handlar oftast
om att hitta nya sätt att lägga upp egna dagsplaner eller rutiner för att kunna
hantera hämtning/lämning av postförsändelser. I någon utsträckning kan
transportsystemet därför sägas vara självsmörjande genom användarnas eget
engagemang för att hitta sätt att få varuleveranser att fungera. Detta fungerar
dock bara till en viss gräns.
När privatpersoner inte kan komma på sådana pragmatiska lösningar, utan
tvingas till anpassningar som de upplever som obegripliga, så upplever de sin
”uppoffring” som orimligt stor. Det kan till exempel röra sig om att tvingas att
åka tre mil i ”fel” riktning i förhållande till hem, arbetsplats och sin vanliga
mataffär för att hämta ett paket.
Exempel på upplevda utmaningar/problem vid användning av dagens paketlösningar är:



Otillräckliga möjligheter att välja distributör, utlämningsställe och tid
för hemleverans hos e-handlare.
Val av leveranstyp och distributör ligger för sent i beställningsflödet på
webbplatser för e-handel. När kunden inser att den inte har något bra
leveransalternativ för den ort där man bor, så har man redan matat in
de personuppgifter som krävs.
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Att behöva hålla reda på flera olika utlämningsställen för olika distributörer som ligger på olika platser och har olika öppettider.
Avisering uteblir om att paket finns att hämta.
Den information som ges vid SMS-avisering, varierar mellan distributörer och upplevs av vissa som otillräcklig. Då information saknas
om den sista dagen för uthämtning av paket, upplever mottagare
stress/irritation. Detta gäller särskilt när påminnelser om icke
uthämtade paket skickas ut.
Att hämta paket för någon annans räkning med hjälp av legitimation
upplevs frustrerande när det krävs ”onödiga” extraresor för att hämta
mottagarens legitimation. Få personer tycks känna till att t.ex. Postnord
har en applösning som eliminerar behovet av mottagarens legitimation.
Konsekvensen av att mottagare av paketförsändelser har begränsade
möjligheter att själv välja utlämningsställe, blir att de ibland upplever
distributörens val av utlämningsställe som ologiskt (och i vissa fall
provocerande) när valet ifråga inte matchar ens personliga
rörelsemönster i samband med arbete, inköp och andra aktiviteter.
Intervjupersonernas upplevelser av väntetid på paketutlämningsställen
varierar. En del refererar till att det kan vara långa köer med 10–15
minuters väntetid och trångt i lokalen (särskilt i rusningstid och i
samband med helger), medan andra inte upplever att det förkommer
besvärande kötid.
Några intervjupersoner har refererat till ovarsam hantering av mottagna
paket. Spår av detta har varit tydliga på paketets emballage, vilket
skapar oro för att paketets innehåll kan ha skadats.
Chaufförer uppger att de har varit hemma hos mottagaren för leverans
men att denne inte var hemma. Det här leder till att mottagaren, trots
att den har betalat för hemleverans, måste åka till ett utlämningsställe
för att hämta paketförsändelsen. Mottagare uttrycker även att de ibland
starkt tvivlar på att aktuell chaufför har varit på mottagarens adress för
att lämna paketet.
Ett alldeles för långt tidsspann för beräknad leveranstid, till exempel
mellan klockan 10 och 15. Det kan innebära att adressaten tvingas ta
ledigt från arbetet med inkomstbortfall som följd. Flera intervjupersoner har berättat att de känner till vilket lokalt åkeri som brukar sköta
distributionen och att de brukar kontakta chauffören för att komma
överens om en tid. Det här är dock något som sker ”utanför” ordinarie
leveransvillkor.
Vissa e-handlares processer tar enligt intervjupersonerna inte hänsyn till
att leveranstiden till och från orter i landsbygd kan vara längre än till
tätorter. Detta kan skapa problem vid returer av varor som har beställts
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för hemprovning och kan t.ex. leda till att en faktura skickas iväg för
varor som mottagaren inte har kunnat returnera i tid.
5.2

Behov av att skicka paketförsändelser som privatperson

Privatpersoners behov av att kunna skicka paket i lands- och glesbygd är inte
lika stort som behovet av att kunna ta emot paket, men är delvis sammankopplat med paketmottagande och e-handel. När privatpersoner skickar paket är
behovet att:





Returnera varor från e-handel, till exempel på grund av att klädesplagg
inte passar eller att varan inte motsvarar förväntningarna.16
Genomföra leverans efter privat försäljning av föremål på Tradera
eller Blocket. Notera att en del av dessa föremål idag skickas och
förmedlas som brev snarare än paket. Det rör leverans av små föremål
som t.ex. kläder som har sålts via internet. Det förekommer också att
sådana personer själva tillverkar sina produkter, till exempel i form av
små detaljer för scrapbooking eller annan hobbyverksamhet. Personer
som gör detta kan skicka relativt många små försändelser.
Skicka presenter till familj, vänner och släktingar.

Personer som skickar paket nämner i princip samma viktiga faktorer för att deras behov ska tillfredsställas som de gör när de ska hämta paket, det vill säga
avstånd och riktning till brevlåda eller serviceställe, eventuella öppettider och
väntetid etc. Personer som e-handlar mycket och gör många returer efterfrågar
åtgärder som kan förenkla själva returhanteringen.
5.3

Behov av att ta emot brevförsändelser för privatpersoner

Privatpersoners behov av att ta emot meddelanden/information ökar generellt
i samhället. Deras efterfrågan av att göra detta i form av brevförsändelser
minskar dock och det gör även deras behov av leverans av brevförsändelser
fem dagar i veckan. Anledningen som intervjupersonerna uppger är att en allt
större del av deras skriftliga kommunikation sker digitalt. All skriftlig kommunikation är dock inte digital. Det finns fortfarande viktig skriftlig kommunikation som sker i fysisk form:


Kallelser och annan kommunikation från vårdsektorn (införande av
digitala kallelser i vården har dock påbörjats i delar av landet)

Den genomsnittliga andelen returnerade varor i Sverige ligger på 22 procent. En del distributörer har
returgrader på 30 till 50 procent. En orsak är att modebranschen ofta har haft fria returer och att många
kunder inte bara beställer ett plagg utan samma plagg i flera modeller. I dag ligger e-handelns andel av
klädhandeln på 18 procent enligt Postnords e-barometer. Returer bidrar till negativ miljöpåverkan,
transportkostnader och är logistiskt problematiskt för både kunder och företag.
16
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Fakturor från avsändare som privatpersoner har valt att behålla i fysiskt
format eller från avsändare ännu inte erbjuder digitala fakturor
o Lokala leverantörer, t.ex. hantverkare, förefaller vara
överrepresenterade i den senare kategorin
Bankärenden
Information och kommunikation med myndigheter och andra offentliga organisationer som inte sker via digitala brevlådor
Direktreklam

De flesta brevförsändelser som kräver någon form av åtgärd, till exempel i
form av att betala en faktura, skickas med så pass god framförhållning att det
inte är motiverat med utdelning av post fem dagar i veckan.
Den kategori av meddelanden som personerna känner sig mest osäkra på i
detta avseende är kallelser från vården där privatpersoner är osäkra på vilken
framförhållning som gäller och vad de förväntas acceptera.
Meddelanden i form av brev engagerar inte intervjupersonerna känslomässigt
lika mycket som paket gör. Meddelanden skickas i högre utsträckning på
avsändarens initiativ och utan att mottagaren har bett om eller efterfrågat deras
innehåll.
Upplevda utmaningar och problem med brevförsändelser i form av meddelanden:




Brev som inte kommer fram, vilket beroende på brevets innehåll och
aktuella omständigheter, kan få vitt skilda konsekvenser.
Svårigheten att veta vilken postoperatör som har slarvat bort brevet
och hur denna kan kontaktas för att få besked.
Att morgontidningen kommer först på eftermiddagen eller dagen efter.

Eftersom att ta emot och skicka meddelanden inte är ett behov i sig, utan
snarare ett sätt att lösa ett kommunikationsbehov, så kan också de nya
lösningar som gradvis ersätter fysiska meddelanden medföra nya problem när
behovet ska tillfredsställas.
Sålunda skapar det stor frustration när brevförsändelser ersätts av digitala lösningar men den bredbandsinfrastruktur som samhället erbjuder, inte upplevs
som tillräcklig för att det ska gå att ersätta fysiska meddelanden på ett
acceptabelt vis. Flera intervjupersoner uppger att de har problem att sköta
digital kommunikation via den fasta eller mobila bredbandsanslutningen. Vissa
saknar tillgång till fiber och upplever att det tillgängliga mobilnätet inte räcker
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till eller blir för dyrt. De som upplever dessa brister, anser att det är orimligt att
en kommunikationsform avvecklas innan ett acceptabelt alternativ har säkrats.
De privatpersoner som har intervjuats förväntar sig att deras framtida behov
att ta emot brevförsändelser kommer att minska, i takt med att fysiska brev
ersätts med digital kommunikation. En mindre andel förväntar sig att behovet
kommer att ligga kvar på samma nivå som idag, men ingen att behovet
kommer att öka. Flera förväntar sig också att dagens lantbrevbärartjänst
kommer att skäras ned eller försämras i någon utsträckning, eftersom det
upplevs ha skett i norra Sverige.
På frågan hur intervjupersonerna skulle påverkas om lantbrevbärarutdelningen
upphörde helt och denne istället skulle vara tvungen att hämta sina brev i till
exempel en postbox på ett utlämningsställe har några personer noterat att det
finns en skillnad mellan fysiska meddelanden och paket i detta avseende. Skillnaden består i att paket i regel kommer på mottagarens initiativ vilket innebär
att mottagaren är positiv till paketets innehåll och redan vet om att paketet är
på väg. Fysiska meddelanden skickas däremot ofta på avsändarens initiativ och
upplevs komma mer ad hoc, utan att mottagaren känner till meddelandet i
förväg. Detta innebär att det är svårare för mottagaren att planera in sina resor
till en postbox optimalt, vilket kan bidra till att viktiga brev blir liggande i
postboxen för länge eller att den blir full innan mottagaren tömmer den.
När hushåll och företag ställs inför scenariot att brevförsändelser eventuellt
inte kommer att levereras varje vardag så blir de oroliga för vilka konsekvenser
som kan uppstå för sådana meddelanden som är viktiga och tidskritiska. Då
blir kraven höga på att distributionslösningen ska minimera risken för att
meddelandet till exempel levereras till fel mottagare eller på ett osäkert sätt,
kommer fram för sent eller inte uppmärksammas av mottagaren. Exempel på
sådana viktiga meddelanden är fakturor med kort betalningstid, tidskritiska
kallelser från vården eller dagstidningar som levereras via lantbrevbärare.
5.4

Behov av att skicka brevförsändelser som privatperson

Privatpersoners behov av att skicka meddelanden och information i form av
brevförsändelser minskar generellt. De flesta kommunicerar numera i allt högre
utsträckning digitalt via mail, SMS eller sociala medier. Det finns dock
intervjupersoner som fortfarande skickar födelsedagskort och enstaka fysiska
meddelanden. En intressant iakttagelse är att flera intervjupersoner har uttryckt
att de hellre skickar försändelser digitalt eftersom de då är säkra på att det
kommer fram – de får en omedelbar bekräftelse på att meddelandet eller mejlet
är mottaget.
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På ett övergripande plan så upplever de intervjuade privatpersonerna att
hanteringen av brevförsändelser fungerar relativt bra. De upplever inte att
avståndet till närmaste brevlåda utgör något problem.
Det mest påtagliga och allvarligaste problemet är när viktiga brevförsändelser
försvinner. A-focus uppfattning är att de flesta intervjupersonerna inte upplever att varannandagsutdelning skulle medföra några större problem med
undantag för tidskritiska meddelanden.
5.5

Lantbrevbärarens betydelse av för privatpersoner

Genom att undersökningen har omfattat privatpersoner på lands- och glesbygd
så har lantbrevbärarens betydelse särskilt lyfts fram under intervjuerna. A-focus
noterar att dagens lantbrevbärartjänst, förutom att fylla det funktionella
behovet att leverera försändelser, även fyller andra emotionella behov för
boende på landsbygden. Behov som handlar om trygghet, social kontakt och
känslan av att vara delaktig i ett fungerande samhälle. Lantbrevbärartjänstens
existens och förutsättningar utgör en viktig symbolfråga för landsbygden.
Den bild av lantbrevbärartjänsten som privatpersoner förmedlar skiljer sig åt.
Vissa intervjupersoner upplever en högre servicenivå än andra. Det kan till
exempel gälla att ta med paket och/eller brev till/från mottagaren. Det tycks
alltså som att det på vissa platser kan finnas en högre servicenivå och att den
bygger på lantbrevbärarens personliga motivation och beredskap att göra
tillvaron för boende enklare.

6

Posttjänster i lands- och glesbygd för
företag

6.1

Behov av att ta emot paketförsändelser som företag

Precis som för privatpersoner ökar företagens behov av att ta emot föremål
genom paketförsändelser17. De köper idag relativt många specialprodukter på
internet som inte finns att köpa lokalt eller inte kan köpas till konkurrenskraftiga priser lokalt. Företagen upplever att deras behov av att e-handla varor
och få dem levererade som paket kommer att öka, i synnerhet behovet att
snabbt få tillgång till varor vid akuta situationer.

17

Observera att denna rapport inte inkluderar företags behov av volymleveranser av inkommande råvaror och
utgående slutprodukter. Sådana hanteras i regel genom ett företagsavtal med en av marknadens distributörer och är
helt separerad från hur paketförsändelser hanteras.
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Det finns påtagliga likheter mellan företags och privatpersoners behov före,
under och efter mottagande av paketförsändelser. För att undvika
upprepningar i rapporten har A-focus därför valt att fokusera på att beskriva
de väsentliga skillnader som finns.
En sådan skillnad är att företagare har en kundrelation att ta hänsyn till och där
paketleveranserna ofta påverkar företagarens egna förutsättningar att uppfylla
de löften denne gjort till sin kund, som i sin tur kan påverka dennes förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Om paketleveranser som påverkar företagares kunder blir försenade eller inte fungerar som förväntat, så uppstår
därför större affärsmässiga konsekvenser än för privatpersoner. Detta medför
till exempel att företagare i pressade situationer kan ägna stora delar av sin
arbetsdag till att åka bil betydligt längre sträckor än privatpersoner gör, för att
hämta paket med innehåll som är kritiskt för deras kunder. Detta får större
ekonomiska konsekvenser i form av bortfall av debiterbar arbetstid, än när en
privatperson tvingas ta en omväg efter arbetet för att hämta ett paket.
Olika typer av köp/paketleveranser motsvarar olika sorters riskexponering,
vilket leder till olika konsekvenser i händelse att leveransen blir försenad eller
uteblir, alternativt om leveransens innehåll är skadat vid ankomst. Sådana är:
Icke förutsägbara behov som inte kan planeras och sker som en konsekvens av att
en triggerhändelse inträffar, till exempel att produktionsutrustning går sönder
och orsakar ett driftsstopp. Målet är att undvika eller minimera storleken på
stilleståndskostnader och undvika att leveranslöften till kund bryts med risk för
förlust av framtida affärer. Det behövs således snabb leverans av reservdelar.
I situationer med icke förutsägbara behov är det viktigt att företagen:




Känner sig trygga med att leverans kommer att ske på utsatt tidpunkt
Har en möjlighet att välja snabba(re) paketleveranser
Kan påverka enskilda leveranser, till exempel genom att i samråd med
pakettransportören välja att:
o Själv åka till ett utlämningsställe/företagscenter och hämta ett
tidskritiskt paket så snart det har anlänt.
o Få ett paket utlagt på utlämningsställets lastbrygga så att det
finns där för upphämtning efter stängningstid.
o Hämta paketet på en ”mellandepå” under transportflödet innan
det kommer till ordinarie utlämnings-/leveransort.
o Beställa leverans till hemadressen. Flera intervjupersoner som
arbetar inom servicesektorn utgår hemifrån och för dem blir
det ibland en omväg att hämta upp paket på företagsadressen.
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Förutsägbara behov som kan planeras och genomföras med god framförhållning
utan påtaglig riskexponering (planerbara köp). Ett exempel kan vara kontorsmaterial, städmaterial eller påfyllnad av reservdelar som används regelbundet.
I situationer med förutsägbara behov är det viktigt för företagen att:


Få paketen levererade till ombud som:
o Har öppettider och väntetider som är anpassade till deras egen
verksamhet.
o Få löpande besked om när och var paketet finns att hämta på
ett sätt som gör att de kan planera hämtningen.
o Få en möjlighet att få leverans till arbetsplatsen vid behov.

Företag på landsbygden är mer sårbara än företag i städer såtillvida att när ett
oförutsett problem inträffar som företaget inte kan ha full beredskap för, så
befinner sig den leverantör som kan tillhandahålla en lösning i form av
reservdelar eller andra kritiska komponenter i regel på långt avstånd. Beroende
på verksamhetens förutsägbarhet kan detta vara en stor utmaning som får
allvarliga konsekvenser om akuta situationer inte kan lösas. När graden av
förutsägbarhet minskar och sårbarheten för operativa störningar i
verksamheten ökar, så ökar också frustrationen över hur paketleveranserna
fungerar. Flera företag har vittnat om hur de ibland själva tvingas åka långa
sträckor till leverantörer (> 5 mil enkel resa) för att hämta reservdelar eller
andra produkter som behövs akut för att de ska kunna bedriva sin verksamhet
eller undvika långvariga stopp i sina kunders verksamhet.
De utmaningar som företagen särskilt lyfter fram i denna undersökning är:





Utlämningsställets placering med långa avstånd samt begränsade öppettider
som kostar värdefull arbetstid.
Mottagaren behöver hålla reda på flera olika utlämningsställen med
sinsemellan skiftande öppettider vilket komplicerar arbetsplanering och
möjligheten att utföra en effektiv hämtning av paket.
Upplägget med flera olika utlämningsställen ger flera kontaktytor vilket försvårar möjligheten att etablera ett smidigt lokalt samarbete som bygger på
personlig kännedom.
Leverantörer i städer har dålig kunskap om leveransvillkoren ute i landet,
vilket gör att de underskattar/felbedömer hur lång tid leveransen kommer
att ta. Konsekvenser kan bli att:
o Akuta leveranser riskerar att komma för sent med förlängda stilleståndskonsekvenser som följd
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o Beställaren måste vara på sin vakt och aktivt bevaka leverantörens
val av paketdistributör
Alltför hög kostnad för snabbare leverans.
Det saknas möjlighet att köpa expresstjänster över hela landet.
Otillförlitliga leveranstider, där utlovad leveranstid inte hålls, upplevs bli allt
vanligare. Det blir ett särskilt stort problem när paketen innehåller
tidskritiskt innehåll som prover eller biologiskt material.
Vid leverans till företaget blir transporttiden ibland för lång och det är för
glest mellan leveransdagarna vilket leder till onödigt stora stilleståndskonsekvenser.
Orimliga väntetider i tullen för utländska paket jämfört med själva transporttiden.
Bristande säkerhet i samband med leverans. Det kan till exempel röra sig
om att paket lämnas synligt utomhus när ingen finns på plats för att ta
emot.
Icke fungerande lokal leverans av företagspaket, när man betalar för att få
ett paket utkört, men sedan ändå måste hämta det på ett utlämningsställe.

Konsekvenserna kan bli att företagare tvingas åka långa sträckor under
arbetstid för att hämta paketförsändelser, vilket leder till uteblivna
arbetsintäkter eller att förlorad tid måste tas igen utanför arbetstid. Mottagaren
behöver hålla reda på flera olika utlämningsställen med sinsemellan skiftande
öppettider vilket komplicerar arbetsplanering och möjligheten att utföra
effektiv hämtning av paket. Ett särskilt problem rör otillförlitliga leveranstider
kombinerat med paket som innehåller biologiskt innehåll med begränsad
hållbarhetstid, exempelvis råvaruprover till myndigheter eller leverantörer,
avelsmaterial etc. Det kan leda till att innehållet blir förstört, tester måste göras
om och skickas på nytt, vilket i sin tur leder till avbrott, onödiga kostnader och
långa ledtider.
Företag som främst har behov av leverans av planerbara inköp upplever att
dagens lösningar för paketförsändelser fungerar relativt bra, så länge de inte
upplever att det krävs orimligt stora uppoffringar för att hantera
försändelserna. De konstaterar att allt inte fungerar perfekt men lyckas med
hjälp av framförhållning och egna strategier kompensera för upplevda
tillkortakommanden i dagens paketlösningar. Exempel på sådana strategier kan
vara att proaktivt planera sina beställningar utifrån den/de veckodagar då lokal
leverans kan ske.
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Lokala företag och aktörer tycks dessutom ofta samarbeta för att göra tillvaron
lite smidigare för kunden i samband med hämtning/leverans av paketförsändelser. Det kan till exempel röra sig om en överenskommelse om att kunna
hämta leveranser utanför ordinarie öppettider som bygger på att paketförsändelsen placeras på en lastkaj när utlämningsstället stänger. A-focus noterar
dock att detta inte bygger på en generell struktur. Många företag och
privatpersoner upplever att leverantörerna borde kunna samarbeta i högre
utsträckning än idag. Det borde vara möjligt att både höja servicegraden och
sänka kostnaderna för paketleveranser om marknadens aktörer skulle samordna sina resurser. Bortsett från en önskan om snabbare leveranstider, bättre
samarbete och koordinering mellan marknadens aktörer, vilket de tror skulle
resultera i både bättre service och lägre kostnader, så har de inga tydliga
förväntningar på hur framtidens hantering av paketförsändelser kommer att se
ut.18
6.2

Behov av att skicka paketförsändelser som företag

Företagens behov av att skicka paket varierar med typ av verksamhet. I studien
deltog främst företag som hade större behov av att ta emot än av att skicka
paket. För att undvika en snedvridning av resultatet exkluderades företag som
har e-handel som huvudsyssla. Deras behov av att skicka paketförsändelser är
omfattande men av en annan art än syftet med denna undersökning.
A-focus kan konstatera att:







Företag på landsbygden har i regel relativt långa avstånd till utlämningsställen. Oönskade anpassningar till öppettider och väntetider motsvarar
inte behoven. Hanteringen att skicka paket stjäl därmed tid från
kärnverksamheten.
Företag har ett behov av att få en bra och tydlig översikt kring de
villkor som gäller för att skicka paketförsändelser. Hanteringen och
villkoren för att skicka paket upplevs som rörig. Det är svårt, nästintill
omöjligt, att på egen hand inhämta information om villkor såsom pris,
leveranstider och garantier.
Företag har i regel ett större behov än privatpersoner av att kunna
skicka paketförsändelser övernatt. På vissa ställen saknas denna
möjlighet även om önskemål finns.
Att kunna skicka paketförsändelser med en hög leveranssäkerhet, det
vill säga att de kommer fram i tid och till rätt mottagare, är av mycket

Företagen är dock samtidigt kostnadskänsliga och en central obesvarad fråga, som inte ingår i denna
undersökning, är därför vad en sådan leveranssnabbhet och leveransflexibilitet upplevs vara värd.
18
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stor betydelse för företag. Detta gäller oavsett om de skickas som stora
brev eller som paket. Dagens leveranssäkerhet upplevs som bristfällig.
6.3

Behov av att ta emot brevförsändelser som företag

Företagen upplever att dagens hantering av brevförsändelser i form av
meddelanden fungerar bra i stort sett. Dock anger de att brev försvinner/levereras till fel adress i allt större utsträckning. 19
Hur ofta och hur många fysiska meddelanden som företagen tar emot varierar.
Behovet av att ta emot brevförsändelser minskar i och med digital kommunikation. Trots detta bedömer företagen att viss meddelandehantering kommer
att kvarstå. Precis som för paket efterlyser företagen ökad samverkan mellan de
olika aktörer som distribuerar brev och tidningar på landsbygden. Företagen
har i regel inte behov av att ta emot dessa försändelser varje dag utan uppger
att varannandagsutdelning med några undantag skulle fungera acceptabelt bra:




Pappersfakturor från andra lokala företag. Noteras bör att denna typ av
fakturor uppges ha kortare betaltid än vad som är standard. Flera
intervjupersoner har refererat till 10 dagars betaltid, vilket ställer högre
krav på mottagarnas förmåga att agera snabbt.
Myndighetspost (anses viktig att få snabbt med tanke på att de kan behöva agera snabbt, och/eller risk för avgifter/böter).

Noteras bör dock att i områden med bristfälliga bredbandsanslutningar uppges
att en fungerande digital infrastruktur för företag på landsbygden är en förutsättning för fortsatt digitalisering av brevförsändelser och ändrad
utdelningsfrekvens.
Liksom privatpersoner upplever vissa av de intervjuade företagen att fysisk
brevkommunikation avvecklas, utan att samhället har säkerställt att det finns
fungerande digitala alternativ. Flera företag upplever en påtaglig oro över att
det fasta kopparnätet som idag bär deras bredband kan komma att avvecklas
utan att en bredbandslösning baserad på fiber eller funktionsdugligt mobilnät
kan ersätta dess funktion.
Ett generellt problem som företagen tar upp är att brev försvinner eller levereras till fel mottagare.20 Konsekvenserna blir större ju viktigare innehållet är,

Enligt PTS rapport Svensk postmarknad 2019 framgår: ”Trots minskande volymer ökar antalet
anmälningar avseende försvunna inrikes brev med 54 procent.”
20 Exempelvis bedömer ett företag verksamt i Åtvidaberg, som uppskattar att de tar emot ett 20-tal brev i
veckan, att 4–5 brev om året försvinner.
19
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men i och med att alla brevförsändelser hanteras på samma sätt, oberoende av
innehåll, så görs ingen skillnad i tjänsten.
Upplevda utmaningar och problem med brevförsändelser i form av meddelanden är:





6.4

Brev som försvinner eller levereras till fel mottagare.
Fysiska meddelanden blir digitala utan att samhället har säkerställt ett
fungerande digitalt alternativ. Detta problem har särskilt framförts av
företag i områden där kopparnätet kommer att avvecklas.
Brist på samverkan mellan olika aktörer som levererar brev/meddelanden och tidningar.
Behov av att skicka brevförsändelser som företag

De företag på landsbygden som har intervjuats har inte tillhört den kategori
som skickar stora mängder utgående meddelanden i brevformat. Det är Afocus bedömning att volymavsändare av brev återfinns bland Sveriges stora
företag och offentliga verksamheter och att dessa snarare är lokaliserade i
städer. Exempel på sådana är banker, försäkringsbolag, el- och teleoperatörer
samt offentliga myndigheter som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten
med flera. Med tanke på att dessa sannolikt bedriver ett omfattande arbete för
att digitalisera sina kundkontakter kommer PTS att undersöka deras behov och
digitaliseringsplaner.
I intervjuerna med landsbygdsföretag framkommer tydligt att företagens efterfrågan av att skicka meddelanden och information i form brevförsändelser minskar. Utgående fakturor står för majoriteten av de brev som skickas,
men alltfler fakturor skickas i digital form.
I de fall där företagens kunder inte är digitaliserade så skickas fortfarande en
delmängd av fakturorna per brev av den specifika anledningen.21 Därmed
kvarstår ett avgörande behov hos företagen av att kunna skicka
brevförsändelser med hög leveranssäkerhet, även om de själva har möjlighet
och önskemål om att digitalisera förfarandet.

7

Ändrade förutsättningar

Både samhället och marknaden för postförsändelser genomgår stora förändringar. Digitaliseringen av samhället är en starkt bidragande orsak. För att möta
behoven av minskad fysisk meddelandevolym och ökad pakethantering är inte
DIGG; Över 75 procent av alla företag med mindre än 50 anställda skickar inte e-fakturor
idag.
21
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längre den traditionella posttjänsten ändamålsenlig. Ändringar har också redan
skett. Den traditionella posttjänsten har förändrats genom att befordringstiden
från avsändare till mottagare förlängts från ett till två dygn. En annan förändring som Postnord planerar att testa är utdelning av vissa postförsändelser
varannan dag.
Parallellt med att behovet av lösningar som hanterar mindre brevförsändelser
avtar, expanderar den infrastruktur som hanterar andra paketförsändelser. Här
agerar många olika distributörer som skapar separata logistiklösningar. Utifrån
användarnas perspektiv resulterar detta i en förvirrande flora av villkor för
paketförsändelser och en ostrukturerad och försvårad hantering av
inkommande paket. Större paketvolymer gör att dagens hantering av
paketförsändelser upplevs fungera allt sämre. Att skicka och ta emot paket på
ett sätt som motsvarar båda parters behov riskerar därmed att bli onödigt
komplicerat för både avsändare och mottagare. Konsekvenserna av denna
oönskade komplexitet tilltar med ökad mängd paketförsändelser.
Givet dagens utveckling kommer mottagare ha allt fler paket på väg, vilket
ställer högre krav på väl fungerande pakethanteringsrutiner hos involverade
aktörer. Både privatpersoner och företag efterfrågar bättre lösningar för att
planera och genomföra pakethantering. Det behövs bättre rutiner för
bevakning och planering av leveranser, hämtning och returhantering, högre
kapacitet i transportledet och lagerutrymme hos ombud, vilket i sin tur medför
fler transporter till och från ombud för företag och privatpersoner.22
Om och när lösningar introduceras som erbjuder effektivare sätt att
transportera information och varor än dagens tjänster så kommer användarna,
förutsatt att de har den förmåga som krävs, att ta till sig dessa. Nya digitala
lösningar och plattformar utvecklas i syfte att stödja användarna. Mycket är bra
men den universallösning som den traditionella, och vertikalt integrerade,
posttjänsten har haft kan inte få sin motsvarighet i nuvarande digitala kontext.
Precis som i andra delar av samhället behöver den digitala utvecklingen av
meddelande- och pakethantering betraktas ur ett horisontellt perspektiv. Ur det
horisontella perspektivet är posttjänsten endast en del av ett större flöde. Från
användarens perspektiv omfattar pakethantering en mängd steg som idag
fungerar mer eller mindre optimalt, se bild 1 och 2 nedan.
Hanteringen av postförsändelser har i flera avseenden blivit mer komplex för
användare att förstå och anpassa sig till. En nedbrytning av processen kring
pakethantering visar på de olika steg som privatpersoner och företag går
22

En annan aspekt som detta aktualiserar är klimatpåverkan, en fråga som är av stor betydelse men som inte
undersöks närmare i denna studie.
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igenom för att få pakethanteringen att fungera. Genom att betrakta processen
ur användarens perspektiv noterar A-focus att det är fler steg som behöver
fungera än det som traditionellt sett har definieras som posttjänster. A-focus
kan också konstatera att även om föremålet/varan är fysisk, så hanteras stora
delar av processen digitalt, med meddelanden i form av löpande information
om den fysiska leveransen.
Beskrivning av olika steg i användarprocessen för
pakethämtning

Bild 1: Ett exempel på användarens process för att planera och genomföra pakethämtning
(A-focus).

Genom digitaliserade stödtjänster kan denna process effektiviseras i större utsträckning. Det löser emellertid inte de problem som både privatpersoner och
företag lyfter gällande brist på struktur, samordning och otydliga villkor mellan
olika aktörer.
Även avseende förmedlingen av meddelanden kan konstateras att processen ur
användarens perspektiv, egentligen består av betydligt fler steg än hanteringen
av brevförsändelsen. Digitala meddelanden kan vara lättare att integrera i redan
digitala flöden på ett sätt som bättre motsvarar användarnas behov. En faktura
som förmedlas via en internetbank erbjuder ett mervärde för både avsändare
och mottagare jämfört med en pappersfaktura. Avsändaren får en lägre
kostnad och bättre möjligheter till uppföljning och mottagaren kan uppleva att
e-fakturan är enklare att hantera som en del av sin digitala betalningsrutin.
I bild 2 har A-focus illustrerat användarens flöde/process relaterat till en
faktura.
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Beskrivning av olika steg i användarprocessen vid
fakturahantering

Bild 2: Ett exempel på användarens process för att hantera en faktura (A-focus).

Precis som vid pakethämtning består flödet vid fakturahantering av en mängd
olika steg. I dagsläget kan mottagaren ofta fortfarande välja om fakturan ska
hanteras fysiskt eller digitalt. I regel sker redan delar av processen digitalt och i
framtiden kommer den att bli i stort sett digital. Även i detta fall kan
konstateras att posttjänsten är en liten del av processen och att den blir allt
mindre för att i framtiden försvinna. Brev var länge en universallösning för
meddelanden, men sett ur perspektivet vad som ska åstadkommas har digitala
plattformar större möjligheter att göra ett bättre arbete för användaren än
manuell hantering av pappersfakturor. Genom digitala plattformar kan fakturor
hanteras snabbare och säkrare, ge både avsändaren och användaren en bättre
överblick, bevakning och arkivering. Det som användaren vill åstadkomma kan
hanteras bättre av en digital lösning.
Även utskick av fakturor i brevformat sker till stor del genom en digital
process hos avsändaren. Det är först hos en extern leverantör som fakturan
trycks i pappersformat och levereras till en postoperatör för förmedling till
mottagarna via brev.
Lösningen för förändrad service är sannolikt att merparten av meddelanden
kommer att digitaliseras helt och hållet och skickas som SMS, e-post, via
sociala medier, via digitala brevlådor och dylikt. De negativa konsekvenserna är
sannolikt övergående för de flesta situationer i takt med att avsändare och mottagare anpassar sig till de nya förutsättningarna.
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Särskilt utsatta blir dock de som inte kan eller har möjlighet att använda digitala
tjänster. De negativa konsekvenserna ökar ju fler tidskritiska meddelanden de
behöver hantera. Digitalisering är inte ett möjligt substitut när det gäller
föremål, även om digitala stödfunktioner kan förbättra upplevelsen av
leveransen. Det betyder att behoven behöver tillgodoses genom andra
lösningar. Idag är dessa alternativ att hämta ut föremålen på en annan plats
och/eller att beställa expressleveranser till en högre kostnad, det vill säga att
även mindre föremål hanteras som övriga paket. Särskilt utsatta blir de som
relativt sett har ett stort behov av tidskritiska leveranser till lågt pris och/eller
de som befinner sig på lands- och glesbygd med långa avstånd till service.
7.1

Digitaliseringens betydelse för hushållens och företagens
behov av postförsändelser

Den pågående digitaliseringen av samhällets kommunikation innebär inte bara
att skriftliga meddelanden som tidigare förmedlades via brev nu digitaliseras
utan även att det skapas nya möjligheter att förenkla hanteringen av både
digitala och kvarvarande fysiska försändelser. Vi har en situation där fysiska
tjänster blir digitala, digitala tjänster kompletterar fysiska och digitala tjänster
utvecklas med ytterligare digitala kringtjänster. Dessutom har vi en situation
där fysiska meddelandetjänster bibehålls på grund av att enskilda personer och
företag, av olika skäl, inte kan nås av digitala tjänster.
Ansvaret för att anpassa sig till dessa förändringar och att få alltmer komplexa
tjänster från olika aktörer att fungera i praktiken faller till stor del på den
enskilde. Allt från att hantera olika ombudsställen och paketdistributörer, söka
information om villkor, priser och garantier till att hantera fysiska och digitala
meddelanden parallellt. Redan idag finns tjänster eller klargörande information
som adresserar flera av de utmaningar med dagens lösningar som
intervjupersonerna har tagit upp såsom SMS-avisering, olika appar, e-fakturor,
digitala brevlådor med mera. Problemet är att dessa tjänster och information
om hantering av postförsändelser inte är kända av målgrupperna, upplevs som
svåra att hitta och varierar mellan olika distributörer/leverantörer.
För att minska glappet mellan målgruppernas behov av att skicka respektive ta
emot meddelanden och föremål/varor med befintliga lösningars förmåga att
tillfredsställa behoven behöver utbudet av tjänster och de processer som styr
dessa förenklas och/eller information om tjänster och rutiner samt hur de
fungerar kommuniceras på ett mer målgruppsanpassat sätt.
7.2

Nuvarande posttjänst matchar inte nuvarande utmaning

Den digitala förändringen innebär att allt fler meddelanden/skriftlig information går genom digitala kanaler och lämnar den traditionella postala
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infrastrukturen. De skriftliga meddelanden som fortfarande är tidskritiska är
framförallt vårdkontakter, fakturor, bankärenden samt kontakter med
myndigheter och andra offentliga organisationer. Det pågår aktiviteter hos
både dessa avsändare och mottagare att omvandla meddelanden som idag delas
ut fysiskt till digitala meddelanden.23 Anledningarna är flera. Sämre villkor för
brevförsändelser med lägre tillförlitlighet och längre leveranstid eller högre
kostnader för tidigare tillförlitlighet bidrar till lägre efterfrågan. Samtidigt blir
digitala försändelser säkrare, kan addera mervärdestjänster och alltmer
accepterat av användarna. Att målbilden är digitala meddelanden ter sig rimlig,
samtidigt som ett annat problem uppstår. Idag skickas/tas emot föremål som
brev, det vill säga mindre föremål/paket använder samma infrastruktur som
meddelanden. I och med att föremål inte kan digitaliseras behövs således en
infrastruktur som kan hantera de föremål som tidigare har hanterats som brev.
Alla kommer inte att kunna hantera digitala meddelanden, utan dessa grupper
med särskilda behov behöver tas om hand på olika sätt. I följande tabell har Afocus gjort en sammanställning över konsekvenserna av de förändringar som
den traditionella posttjänsten troligen kommer att genomgå i form av så kallad
varannandagsutdelning samt tvådagarsbefordran. Det kommer att framförallt
få konsekvenser för brevförsändelser som är tidskritiska och viktiga och det
gäller alla, oberoende av var man bor. Dock tilltar konsekvenserna för de
personer som relativt sett tar emot fler sådana viktiga brevförsändelser.
Alternativen är i de flesta fall att övergå till digitalt format, vilket fungerar för
brevförsändelser i form av meddelanden, men inte för föremål/paket. I en
sådan övergång uppstår särskilda utmaningar för de som befinner sig i digitalt
utanförskap (förmåga eller geografiskt).
Nedanstående tabell ger en översiktsbild av vad som framkommit i
undersökningen med avseende på:




Vilka meddelanden som skulle påverkas av en förändrad servicenivå
för postutdelning i form av övergång till både tvådagarsbefordran och
så kallad varannandagsutdelning
Vilka konsekvenser en sådan förändring kan leda till för mottagaren
Hur efterfrågan av den aktuella typen av försändelse förväntas
utvecklas som en följd av ovanstående konsekvenser

Krav på obligatorisk e-faktura i offentlig upphandling gäller sedan 1 april 2019. Staten som helhet tog
emot 68 procent e-fakturor under första halvåret 2018. Vad gäller offentliga avsändares kommunikation
med medborgare och företagare så fick Skatteverket 2012 i uppdrag att ta fram en infrastruktur för säkra
digitala meddelanden för offentliga avsändare. 2018 var nästan tre miljoner medborgare över 18 år
anslutna till en digital brevlåda, vilket motsvarar en tillväxt på 51 procent under 2018. 37 procent av alla
myndiga personer har nu en brevlåda för mottagning av säkra elektroniska meddelanden. (Svensk
postmarknad 2019, s. 39).
23
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Vilka alternativa lösningar avsändare och mottagare skulle kunna
utnyttja för att lösa sina behov
Vilken påverkan förändringen ifråga kan ha på sårbara målgrupper
Vilka behov av ytterligare åtgärder som har identifierats

Utvecklingen av postmarknaden samt dess konsekvenser

Tabell 1: Tabell över förväntad utveckling av postmarknaden, inklusive konsekvenser.
(A-focus).

En viktig slutsats blir att en förändrad postservice till följd av färre
meddelanden kan få störst negativa konsekvenser för de som är beroende av
leveranser av tidskritiska föremål. För företag i lands- och glesbygd kan de
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negativa konsekvenserna försämra deras förutsättningar att bedriva affärsverksamhet. I vilken utsträckning beror på hur beroende de är av snabba leveranser
av t.ex. akuta reservdelar för sin egen eller sina kunders räkning.
Övergången till digitala meddelanden får olika effekter på olika grupper.
Personer med svårigheter att följa med i den digitala utvecklingen är de som
drabbas mest av att meddelanden blir digitala. I båda fallen tilltar de negativa
konsekvenserna om användarna bor i lands- och glesbygd.
7.3

Utmaningar avseende grupper med särskilda behov

De allra flesta i samhället kommer att kunna hantera den digitala transformationen utmärkt, dock inte alla. Personer i digitalt utanförskap har ett särskilt
behov av välfungerande posttjänster. Den här studien visar särskilt på följande
grupper:





Personer utan tillgång till bil eller någon som kan hjälpa till med hämtning/lämning av brev- respektive paketförsändelser, har inte de förutsättningar som krävs att bo på landsbygden.
Personer med bristfälligt bredband, det vill säga saknar tillgång till fiber
och/eller mobilnät med stabil kvalitet, och därmed kan få svårt att hantera digitala meddelanden.
Personer som befinner sig i digitalt utanförskap kan få problem att
hantera digitala meddelanden.
Personer som är över 80 år och/eller har en funktionsnedsättning som
gör det svårt att fysiskt ta sig till en vanlig brevlåda eller postombud.
(Nämnas bör att de idag har möjlighet att ansöka om den särskilda
tjänsten Posttjänst i glesbygd för leverans till dörren).

Personer som upplever att de har bristfällig bredbandsanslutning är en
återkommande fråga i lands- och glesbygd, vilket har beskrivits ovan. Idag ska
dock alla i Sverige som lägst kunna få tillgång till 10 Mbit/s. Denna kapacitet
har bedömts som tillräcklig för att kunna hantera de viktigaste samhällsviktiga
tjänsterna, till exempel bankärenden och kontakter med myndigheter. Fortsatt
utbyggnad av fiber och trådlösa alternativ med höga överföringshastigheter
behövs också för att säkerställa att alla har grundläggande förutsättningar för
digital delaktighet.
Personer med svårigheter att följa med i den digitala utvecklingen återkommer
i olika situationer och ett flertal åtgärder har vidtagits för att höja den allmänna
digitala förmågan, t.ex. bibliotekens uppdrag att stärka befolkningens digitala
kompetens, lokala servicekontor som hjälper medborgare med digitala tjänster,
införandet av internetombud, olika intresseförbund och folkbildningsinsatser.
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Alla dessa insatser för att hantera digitala tjänster är viktiga men samtidigt
behöver det också finnas en acceptans för att alla inte har förmågan att lära sig.
För dessa behövs andra lösningar.

Tabell 3: Olika typer av stöd för att hantera digitala tjänster för olika typer av grupper

Meddelanden med innehåll som är både viktigt och bråttom för mottagaren behöver komma fram till mottagaren snabbt och uppmärksammas direkt. Frågan
är vad samhället behöver göra för att säkra leverans av fysiska meddelanden
fram till dess att alla kan få det digitala stöd som krävs. Ju snabbare vi kan
skapa kompletterande lösningar som passar i det digitala flödet och den digitala
infrastrukturen, desto snabbare kan vi undvika kostsamma parallella system.
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8

Reflektioner

Sammanfattningsvis konstaterar A-focus att användarna på det hela taget är relativt nöjda med dagens hantering av postförsändelser. Det finns dock behov
som inte tillfredsställs genom dagens lösningar. Intervjupersonerna upplever
inte att dagens tjänster i tillräckligt hög utsträckning bidrar till att de:






Kan känna sig trygga med att alla försändelser med viktig information
kommer fram till rätt mottagare och i rätt tid.
Kan urskilja viktig information från mindre viktig bland
postförsändelserna.
Kan få tillräckligt snabba och leveranssäkra försändelser med
varor/föremål till företag i akuta situationer och till en rimlig kostnad.
Kan få tillräckliga förutsättningar att planera och genomföra hämtning
eller mottagande av paket på ett sätt som passar aktuell situation samt
är hållbart.
Kan få relevant och tydlig information om vilka regler och villkor som
gäller för olika paketförsändelser, vilka alternativ som finns och hur de
kan väljas (som avsändare respektive mottagare).

Med dagens utveckling där paketförsändelser ökar i volym och meddelanden
minskar är det högst sannolikt att problemen kommer att tillta om nuvarande
ordning bibehålls.





Den stora mängden olika aktörer med olika villkor medför en allt rörigare situation för användarna som får svårt att hantera inkommande
paket.
Bristen på samordning leder till en ineffektiv hantering som i sin tur
leder till onödiga och/eller högre kostnader för såväl användarna som
samhället samt negativa konsekvenser utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Bristen på samordning och planeringsmöjlighet får större konsekvenser
för personer i lands- och glesbygd eftersom de generellt sett har längre
avstånd till olika utlämningsställen.
Fysisk meddelandehantering kommer troligtvis att minska avsevärt de
kommande åren, vilket påverkar postoperatörernas ekonomiska förutsättningar negativt. Om postoperatörerna skulle möta detta med
försämrad service och/eller högre priser skulle det kunna påskynda en
övergång till att använda digitala tjänster. Det är därför viktigt att
operatörerna vid utformandet av tjänster beaktar de behov som
användarna har till exempel avseende leveranstid och leveranssäkerhet.
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Merparten av de meddelanden som idag skickas som brev kommer att
bli digitala på sikt, vilket påverkar användare som saknar digital
förmåga och/eller saknar tillgång till fiber eller mobilnät med tillräcklig
kvalitet. Det kommer därmed behövas tas fram nya lösningar.

Flera länder har gjort förändringar vad gäller kravet på femdagarsutdelning.
Postnord har föreslagit försök med så kallad varannandagsutdelning av vissa
försändelser i Sverige. De flesta i undersökningen upplever inte att
varannandagsutdelning av brevförsändelser skulle ställa till med några påtagliga
problem med undantag för tidskritiska meddelanden. De situationer som
A-focus bedömer kan ge störst konsekvenser och som PTS behöver bevaka
särskilt är:






Problem för privatpersoner och företag när avsändaren förutsätter att
mottagaren ska agera snabbt på meddelandets innehåll. Detta kan till
exempel vara fallet med akuta kallelser från vården, bankärenden och
fakturor eller betalningspåminnelser.
Frekvensfrågan berör alla, såväl i landsbygd som i stad. Eventuella
negativa konsekvenser följer av om kvaliteten och utbudet i tjänsten ser
olika ut i olika delar av landet. Konsekvenserna kan bli större för
användare som har långa avstånd och sämre tillgång till service, särskilt
för de som har stort behov av snabba leveranser till låga priser eller har
svårt att nyttja digitala alternativ.
Om leveransen av brevförsändelser sker med sämre tillförlitlighet
och/eller högre kostnad, så kommer troligen avsändare att snabbare
hitta andra digitala lösningar. En försämrad brevförmedlingstjänst
kommer inte längre möta avsändarnas behov avseende leveranstid,
leveranssäkerhet och/eller kostnadseffektivitet, vilket tvingar dem att
hitta digitala lösningar.
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Bilaga 1 - Prisexempel
Prisexempel Postnord - Brev

Prisexempel Postnord - Paket
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Förutsättningar – Expressbrev

Prisexempel Postnord – Expressbrev
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Bilaga 2 - Genomförande av kvalitativ studie
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