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Regeringsuppdrag: Att sammanfatta de rapporter 

PTS har publicerat de senaste åren avseende 

avsändares och mottagares behov av att 95 procent av 

breven inom den samhällsomfattande posttjänsten 

ska delas ut inom två arbetsdagar 

1 Uppdrag 

Regeringen har beslutat om ändring i PTS regleringsbrev för 2020 avseende 
uppföljning och analys av posttjänster. Post- och telestyrelsen ska sammanfatta 
de rapporter myndigheten publicerat de senaste åren avseende avsändares och 
mottagares behov av att 95 procent av breven inom den samhällsomfattande 
posttjänsten ska delas ut inom två arbetsdagar. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020. 

2 Bakgrund  

I 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045) finns krav som den samhällsomfattande 
posttjänsten ska uppfylla. Ett av kraven är att den samhällsomfattande 
posttjänsten ska efterleva de befordringstider som meddelats av regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer. Av 6 § 1 st. postförordningen 
(2010:1049) framgår att den samhällsomfattande posttjänsten ska, utöver vad 
som framgår av 3 kap. 1 § postlagen, uppfylla kravet att minst 95 procent av de 
inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste 
inlämningstid ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i 
landet breven har lämnats in.  

Nuvarande krav trädde i kraft vid en förändring i postförordningen den 1 
januari 2018. Innan dess var det formella kravet att minst 85 procent av de brev 
som lämnats in för övernattbefordran före angiven senaste inlämningstid skulle 
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ha delats ut inom landet påföljande arbetsdag, oavsett var i landet de lämnats in. 
Minst 97 procent av breven skulle ha delats ut inom tre påföljande arbetsdagar.  

I dagsläget är det i praktiken endast enstaka, frimärkta brev som berörs av 
kvalitetskravet, då brev som befordras enligt Postnords villkor för tjänsterna 
franko och portobetalt som huvudregel fortfarande delas ut övernatt.1 Det 
innebär att endast 4,7 procent av Postnords utdelade inrikes brevförsändelser 
2019 omfattas av postförordningens befordringskrav.2 28 procent av breven på 
brevmarknaden 2019 lämnades in som 1:a-klassbrev, det vill säga med övernatt- 
eller tvådagarsbefordran. 16 procentenheter av dessa var sändningar och 12 
procentenheter enstaka brev.3 

En viktig del av kvalitetsuppföljningen på postmarknaden är mätningen av hur 
stor andel av enstaka inrikes brev som levereras i tid enligt de bestämmelser 
som anges i 6 § postförordningen. Enligt PTS månatliga uppföljning uppfyller 
Postnord befordringskraven med god marginal genom att 97,7 procent av 
breven som lämnades in för tvådagarsbefordran delades ut i tid under 2019.4 
Dessa bestämmelser omfattar brev upp till 2 kg. När det kommer till andra 
försändelser (adresserade försändelser som inte är brev och som väger över 2 
kg) finns det i regelverket inte några krav på befordringstider utan dessa 
bestäms av respektive tjänstevillkor.5 

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste inlämningstid och 
ytterligare föreskrifter om krav på befordringstider enligt 3 kap. 1 § andra 
stycket postlagen. PTS har inte meddelat några sådana föreskrifter.6 

                                                 

1
 Kravet berör frimärkta brev upp till 250 gram. Företag som köper brevtjänster med andra betalsätt 

erbjuds fortsatt övernattbefordran för 1:a klassbrev med vissa begränsningar geografiskt. 
2 För att säkerställa en fortsatt hög tillförlitlighet för alla brevtjänster har PTS beslutat att de två största 
postoperatörerna från den 1 april 2018 ska se till att det årligen utförs mätningar av befordringstid även 
för de brev som inte omfattas av postförordningens bestämmelse. En del brev skickas som 1:a klass 
respektive ekonomi med långsammare befordringstid. 
3
 28 % lämnades in som ”A-post” 2019 men det inkluderar frimärkta brev med tvådagarsbefordran. 

Postnords 1:a klassbrev delas normalt ut första vardagen efter inlämning. (Svensk postmarknad 2020). 
4
 Svensk postmarknad 2020. 

5
 Brevvolymerna minskar medan paketmarknaden växer, vilket medför att dessa befordringstider kan bli 

allt mer viktiga för användarna på sikt. Paket har olika leveranstid beroende på vilken tjänst som beställs. 
6
 Syftet bakom föreskriftsrätten är enligt förarbetena främst att meddela närmare föreskrifter om 

befordringstider som har betydelse för fullgörandet av den samhällsomfattande posttjänsten. 
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3 PTS sammanfattande slutsatser av 
undersökningarna 

PTS har gjort ett flertal undersökningar avseende avsändares och mottagares 
behov sedan 2016.7 Undersökningarna gjordes innan pandemin, som sannolikt 
har medfört ett ökat behov av tillförlitlighet och säkra leveranser vid e-handel. 
Följande är några viktiga resultat från dessa undersökningar som PTS vill lyfta 
fram: 

 Användarna vill ha förutsägbara befordringstider/tjänster 

 Användarna är relativt nöjda med nuvarande befordringstider 

 En tjänst för alla oavsett demografi och plats 

 Ett stabilt pris viktigare än befordringstid 

 Användarna värderar tjänsten som helhet snarare än de enskilda delarna 

 Viktigt med möjlighet till snabba leveranser av varor vid en ökande  
e-handel 

 Totalförsvarets behov – säkerhet generellt sett viktigare än snabbhet 

3.1 Användarna vill ha förutsägbara 
befordringstider/tjänster  

När användare skickar brev ska befordran vara snabb under vissa 
förutsättningar, men snabbhet behöver inte alltid betyda att brevet behöver 
komma fram övernatt eller inom två arbetsdagar. Ofta tillgodoses användarnas 
behov om brevet kommer fram inom två till tre vardagar.8 78 procent av alla 
brev skickades som ekonomibrev under 2019.9 Användare vill vara säkra på att 
brevet når rätt adressat vid utlovad tid, snarare än att det kommer fram så 
snabbt som möjligt. En rimlig normal befordringstid kan vara några dagar enligt 
intervjuade företag och myndigheter.10 

För vissa tidskritiska försändelser är det extra viktigt att de kommer fram i tid. 
Detta borde dock kunna avhjälpas genom att avsändarna har viss 
framförhållning om kraven på posttjänsten justeras, samt att de, när så är 

                                                 

7 De sex rapporter som PTS bygger slutsatserna på är: Samhällets behov av posttjänster (2020), Förstudie 
av totalförsvarets behov av posttjänster (2020), Behov av posttjänster i lands- och glesbygd (2019), 
Befolkningens användning av posttjänster (2019), Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad 
marknad (2018) samt Användares behov av posttjänster (2016).  
PTS undersökningar har inte undersökt tvådagarsbefordran specifikt utan undersökt behov av 
övernattbefordran, utdelningsfrekvens och närliggande frågor i flera undersökningar, vars resultat har 
tolkats utifrån vad som framkommer om behov av tvådagarsbefordran. 
8
 Användares behov av posttjänster (2016). 

9 Postnords ekonomibrev som skickas inom Sverige kommer fram inom tre arbetsdagar. Siffran avser 
samtliga operatörers befordrade brev med utlovad befordran inom tre eller fler arbetsdagar 2019. Från den 
1 januari 2020 slås Postnords ekonomibrev enstaka samman med 1:a-klassbrev enstaka, men ekonomibrev 
finns kvar för sändningar. 
10

 Samhällets behov av posttjänster (2020). 
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möjligt, använder sig av digitala alternativ för den mest tidskritiska 
kommunikationen.11 

Längre befordringstid kan minska utsläpp, vilket i sin tur är positivt för miljön. 
Det är dock ingen fråga som PTS har lyft explicit i användarundersökningarna 
utan frågan har framkommit indirekt i Behov av posttjänster i lands- och glesbygd 
(2019) där några intervjuade privatpersoner och småföretag hade synpunkter på 
att brist på samordning leder till ökad miljöbelastning.  

3.2 Användarna är relativt nöjda med nuvarande 

befordringstider  

Användarna är relativt nöjda med befintliga befordringstider och PTS har inte 
emottagit någon större mängd klagomål på ändringen i kravet på befordringstid 
från övernattbefordran till tvådagarsbefordran sedan det genomfördes 2018.12 
Användarnas behov har ändrats i och med digitaliseringen och de skickar och 
tar emot färre brev, fler paket och förändrar sitt beteende på postmarknaden.13  

3.3 Företagen prioriterar ofta lägre pris före snabb 
befordringstid – men det finns ett visst behov av 

snabbtjänster  

Även större organisationer, myndigheter och företag har ett fortsatt behov av 
en tillförlitlig brevtjänst. Det finns också ett visst behov av att snabbt kunna 
skicka och ta emot skriftliga meddelanden även i framtiden.14 Företag har behov 
av snabba, kostnadseffektiva och flexibla leveranser. PTS ser ett minskat behov 
av generell övernattbefordran, men däremot ett visst behov av snabbtjänster. 

Dock har inte heller företag alltid utdelning nästa dag som högsta prioritet när 
brev skickas. När företag skickar brev är det mindre än hälften som uppger att 
snabbhet är det som prioriteras högst. Av de som prioriterar snabbhet är det 
endast ungefär en tredjedel som anger att deras verksamhet är i behov av att 
utdelning sker en dag efter att brevet postats. För övriga företag räcker det att 
utdelning sker efter två eller tre dagar.15 

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

                                                 

11
 Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad (2018). 

12 Det är inte tekniskt möjligt att få fram en samlad statistik över antalet klagomål till PTS avseende 
befordringstid men vid en genomgång av klagomålsärenden kan PTS konstatera att frågor och klagomål 
om själva befordringstidskravet är ovanliga. Majoriteten av klagomålen rör utdelningsproblem, 
felutdelning, försenade brev, tull/moms och kvalitetsfrågor. Enskilda avsändare har hört av sig med 
särskilda önskemål om snabba befordringstider såsom t.ex. SVA om provmaterial, LRF om djuravel samt 
distribution av adresserade tidningar. 
13 Vissa användare känner inte till att det tidigare kravet på övernattbefordran har avskaffats och i 
praktiken befordrar Postnord fortfarande en stor del av brevvolymen övernatt inom vissa geografiska 
områden. 
14

 Samhällets behov av posttjänster (2020). 
15 Användares behov av posttjänster (2016).  
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Företag har i regel ett större behov än privatpersoner av att paketförsändelser 
kan skickas övernatt till ett rimligt pris i hela landet.16  

3.4 En tjänst för alla oavsett demografi och plats 

Den samhällsomfattande posttjänsten är särskilt viktig för småföretag, äldre, 
socioekonomiskt utsatta grupper, boende och verksamma i lands- och glesbygd 
och andra användargrupper som har behov av fysiska försändelser även i 
framtiden.17 Den samhällsomfattande posttjänsten ska vara tillgänglig i hela 
landet, vara av god kvalitet och innebär att alla användare kan ta emot och 
avlämna postförsändelser upp till 20 kg till rimliga priser. Några viktiga 
försändelser som kan påverkas av längre befordringstid är bl.a. vårdkallelser, 
fakturor, myndighetsbrev, medicin, prover, reservdelar, varor, tidningar och 
blindskriftsförsändelser.18  

En förändrad posttjänst till följd av färre skriftliga meddelanden kan därför få 
störst negativa konsekvenser för de som är beroende av leveranser av 
tidskritiska föremål och varor. För företag i lands- och glesbygd kan de negativa 
konsekvenserna försämra deras förutsättningar att bedriva affärsverksamhet.19  

Ändringar i posttjänsten avseende utdelningsfrekvens eller befordringstid 
medför ökat behov av vidareutveckling av digitala tjänster. Det kan också 
finnas ett behov av särskilda insatser, utbyggnad av bredband samt insatser för 
ökad digital delaktighet såsom t.ex. ”digitala guider” för målgrupper med 
särskilda behov.  

3.5 Ett stabilt pris viktigare än befordringstid 

Övernattbefordran värderas inte lika högt som ett stabilt pris, tillförlitlighet, 
frekvent utdelning och plats för utdelning nära bostad. Resultaten indikerar att 
både privatpersoner och företag är villiga att betala extra för snabb befordran. 
Det borde därför finnas utrymme för en prisdifferentiering av porto.20  

3.6 Användarna värderar tjänsten som helhet snarare 
än de enskilda delarna 

Posttjänsten upplevs som en helhet av användarna, med flera variabler som 
påverkar såsom t.ex. befordringstid, inlämnings- och utdelningstid, antal 

                                                 

16
 Behov av posttjänster i lands- och glesbygd (2019). 

17
 Samhällets behov av posttjänster (2020). 

18
 Behov av posttjänster i lands- och glesbygd (2019). Liknande resultat framkommer i Befolkningens 

användning av posttjänster (2019): Följande möjliga konsekvenser av om posten delas ut färre än fem 
dagar i veckan är de mest förekommande i respondenternas svar:  
– Att man inte skulle få sin post i tid och därigenom riskera att missa att betala räkningar inom utsatt tid.  
– Att det skulle bli en fördröjning av viktiga brev från myndigheter och sjukvård. I förlängningen finns en 
ängslan att man riskerar att missa läkartider och andra viktiga möten.  
– Att det för egenföretagare skulle få negativa konsekvenser för företaget. 
19

 Behov av posttjänster i lands- och glesbygd (2019). 
20 Intervjupersonerna har tillfrågats om ett stabilt pris, med vilket sannolikt även avses ett lågt pris. 
(Användares behov av posttjänster, 2016).  
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utdelningsdagar, tillförlitlighet, avstånd till plats för utdelning eller serviceställe 
o.s.v. Ändringar avseende tidigare inlämningstid, ingen helgtömning och 
utdelning senare på dagen kan påverka användarnas upplevda befordringstid 
och medföra att brev kommer fram en dag senare och minska möjligheten att 
svara med vändande post. I takt med att postoperatörerna tidigarelägger 
insamlingstiden och senarelägger utdelningstiden tillsammans med längre 
reglerade befordringstider kan PTS behöva se över behovet av att föreskriva 
om tidigaste respektive senaste insamlings- och utdelningstid.  

3.7 Viktigt med möjlighet till snabba leveranser av 
varor vid en ökande e-handel 

PTS användarundersökningar visar att det mot bakgrund av en växande  
e-handel finns ett behov av tillgång till befordringstjänster som möjliggör 
snabbare leveranser än tvådagarsbefordran i hela Sverige. För att detta ska vara 
möjligt att uppnå även i lands- och glesbygd, där antalet aktörer är färre och 
inte erbjuder samma geografiska täckning som i tätort, kommer den 
samhällsomfattande posttjänsten fortsatt att vara en viktig pusselbit för att möta 
det behovet. Vid efterfrågan på andra och snabbare distributionstjänster än 
tvådagarsbefordran erbjuder marknadsaktörerna, såsom postoperatörer eller 
andra distributionsföretag, sådana tjänster men till ett marknadsmässigt pris. 
Utbudet kan dock vara begränsat i vissa lands- och glesbygder. 

3.8 Totalförsvarets behov – säkerhet generellt sett 
viktigare än snabbhet 

I PTS undersökning om totalförsvarets behov av posttjänster framkom behov 
av en särskild brev- och pakettjänst som kan nyttjas i höjd beredskap och som 
ska vara robust och tillförlitlig. Särskilt framfördes behov av att kunna 
säkerställa att ändamålsenlig leveranstid hålls. Vad som avsågs med 
ändamålsenlig leveranstid varierade beroende på aktörens verksamhet. En 
majoritet av de svarande aktörerna angav att en leveranstid på upp till två dagar 
var acceptabel, så länge leverans på utsatt datum var tillförlitlig. Ett fåtal aktörer 
uppgav sig ha behov av att distribuera brev, eller paket med förnödenheter 
(såsom medicin), med leverans till mottagare samma dag eller till nästföljande 
dag. Någon enstaka aktör uppgav att leveranstider på upp emot två veckor var 
godtagbar, så längre leverans på ett på förhand utsatt datum kunde garanteras.21 

4 Avslutande kommentar  

PTS behovsundersökningar visar att samhället fortsatt behöver säkerställa att 
användare har tillgång till posttjänster som motsvarar deras behov, är 
tillförlitliga och håller en god kvalitet. Förutsägbarhet och tillförlitlighet i 
leveransen är ofta viktigare än hastighet. PTS drar slutsatsen att användarna har 
större behov av att veta med säkerhet när breven kommer fram än av en 
befordringstid på två dagar. En längre befordringstid kan därmed motsvara 

                                                 

21
 Förstudie av totalförsvarets behov av posttjänster (2020).  
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användarnas behov om kvalitetskravet upprätthålls och användarna får tydlig 
information om vilken befordringstid som gäller. Det finns samtidigt, 
framförallt hos företag och vissa myndigheter, fortsatt ett visst behov av snabb 
befordran som komplement till en långsammare grundtjänst. Resultaten 
indikerar att både privatpersoner och företag är villiga att betala extra för snabb 
befordran. 


