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Beslut – avskrivning av tillsyn av Postnords test av 
ny produktionsmodell

Part
Postnord Group AB (Postnord), 556128-6559

Saken
Tillsyn enligt 4 kap. 13 § postlagen i fråga om Postnords postverksamhet i testområdet i Lund 
och Kävlinge överensstämmer med kraven på tillförlitlighet och befordringskrav för brev som 
lämnas in för tvådagarsbefordran; nu fråga om avskrivning 

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

Bakgrund
Postnord har för avsikt att införa en ny produktionsmodell för postutdelning. Den 8 maj 2020 
inledde PTS tillsyn för att följa Postnords förberedelser inför och genomförande av tester av 
en ny produktionsmodell i ett geografiskt avgränsat område under perioden 28 september till 
27 november 20201. 

Inom ramen för tillsynsärendet har Postnord lämnat uppgifter om bland annat riskanalyser 
och andra förberedelser inför testet. I den slutliga redovisningen av resultatet för 
testområdet redogör Postnord bland annat för efterlevnaden av kravet att 95 procent av de 
brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar. En 
mätning som operatören särskilt har låtit genomföra i det aktuella testområdet visar ett 
kvalitetsresultat för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran på 96,40 procent, med en 
statistisk felmarginal på +/- 1,3 procent. Därtill redovisas utfallet av produktions- och 

1 Hubb Nöbbelövsvägen som försörjer delar av Lund och Kävlinge kommuner. Postnummer som berörs av 
pilotområdet: Alla postnummer som börjar på 225, 226, 227, 244 och 246, samt 222 35, 222 36, 222 37, 222 40, 
222 41 och 222 42.
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utdelningsverksamheten under testperioden utifrån bland annat kundperspektiv och 
medarbetarupplevelser. 

I fråga om kundklagomål anförs bland annat att 49 kundklagomål registrerats i testområdet 
inom testperioden (31 föregående år). I jämförbara områden har i snitt 29 kundklagomål 
registrerats under perioden (45 föregående år). Enligt Postnords analys är det ett fåtal 
klagomål som direkt berör den nya produktionsmodellen i sig. 

Postnord har enligt redovisningen även gjort andra iakttagelser och konstaterat att det finns 
några utmaningar att arbeta vidare med. Vissa utmaningar uppstår i samband med den 
förändrade produktionsprocessen, till exempel mängden varuförsändelser och behovet av 
mer digitalt stöd. Andra utmaningar är enligt Postnord av mer generell karaktär, till exempel 
tillgång till fastigheter och ergonomifrågor.

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Postverksamhet ska enligt 2 kap. 6 § postlagen (2010: 1045) bedrivas så att den tillgodoser 
rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga 
integritet upprätthålls.  

Enligt tillståndsvillkor som PTS har beslutat ska gälla för Postnord under perioden den 1 april 
2020 till och med den 31 mars 2022 (dnr 19-13285) ska rimliga krav på tillförlitlighet 
säkerställas genom att postverksamheten bland annat bedrivs utan avbrott och att brev 
kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande. 
Postnord, som är utsedd till tillhandahållare av hela den samhällsomfattande posttjänsten, 
ska årligen och vid behov genomföra riskanalyser som utgår från etablerade standarder och 
metoder (punkterna 1.1 och 2.1 i tillståndsvillkoren).

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. Det följer av 6 § första stycket postförordningen (2010:1049).

PTS ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor 
som har meddelats med stöd av lagen (4 kap. 13 § postlagen och 2 § postförordningen). 

Post- och telestyrelsens bedömning

Utifrån underlagen som Postnord har inkommit med bedömer PTS att postverksamheten i 
testområdet under perioden 28 september till 27 november lever upp till kraven på 
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tillförlitlighet och befordringstid. PTS har under testperioden inte fått indikationer som talar 
mot det resultat som Postnord har redovisat. 

PTS konstaterar samtidigt att klagomålen till operatören är högre i testområdet under den 
aktuella perioden jämfört med tidigare år och i relation till jämförbara områden. Det finns 
även andra utmaningar som Postnord har identifierat och som ytterst kan påverka 
postverksamhetens tillförlitlighet, bland annat det stora antalet varuförsändelser i klump som 
skapar ergonomiska bekymmer för Postnords medarbetare, att hitta rätt fordon och 
internredskap, samt tillgången till fastigheter. PTS anser att det framgår av redovisningen att 
Postnord på olika sätt arbetar för att omhänderta och komma till rätta med dessa 
utmaningar. 

Mot denna bakgrund ser PTS inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd inom ramen för detta 
tillsynsärende. Ärendet kan därmed avskrivas från vidare handläggning.

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin efter föredragning av juristen Helena 
Söderman. I ärendets slutliga handläggning har även sakkunnige Pär Lindberg deltagit.

Information om fortsatt granskning
PTS bedömning i ärendet avser endast det berörda testområdet och inom testperioden. 
Myndigheten noterar att Postnord inte har haft möjlighet att testa ett fullständigt 
sorteringsupplägg på terminal och inte heller det planerade upplägget för riksnätet. Detta 
eftersom testet endast omfattar ett mindre geografiskt område. PTS kan därmed konstatera 
att resultatet av testperioden inte utgör någon garanti för att den förändrade 
produktionsmodellen skulle ge samma utfall vid ett införande i större skala. 

För det fall Postnord genomför den nya produktionsmodellen i andra geografiska områden 
kommer PTS att fortsätta granska effekterna av Postnords produktionsmodell. Det kommer 
att göras inom ramen för ett nytt tillsynsärende i anslutning till att Postnord vidgar 
verksamheten. 
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