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Post- och telestyrelsen
Postadress: Box 5398, 102 49 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se
Besöksadress: Valhallavägen 117 A E-post: pts@pts.se

 Vår referens: 21-108

Beslut – avslut av tillsyn av Postnords nya 
produktionsmodell i Malmö terminalområde

Part
Postnord Group AB (Postnord), 556128-6559

Saken
Tillsyn enligt 4 kap. 13 § postlagen i fråga om Postnords postverksamhet i Malmö 
terminalområde1 överensstämmer med kraven på tillförlitlighet och befordringstid för brev 
som lämnas in för tvådagarsbefordran samt insamling och en utdelning av postförsändelser 
upp till 20 kg varje helgfri måndag till fredag.  

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar ärendet utan vidare åtgärd. 

Bakgrund
Postnord meddelade i början av januari 2021 sin avsikt att införa en ny produktionsmodell för 
postutdelning med start i Malmö terminalområde. Produktionsmodellen, även kallad 
varannandagsutdelning, innebär att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande 
till postförordningens krav på tvådagarsbefordran. I praktiken innebär modellen att 
postmottagare får vissa brev utdelade varannan dag, i stället för varje dag som det var 

1  Enligt Postnords pressmeddelande den 7 januari 2021 inleds utrullningen av en ny produktionsmodell den 1 
februari i region Syd. Enligt uppgift från Postnord omfattar Region Syd både Malmö och Alvesta brevterminal 
(postnummer 20-39). Starten av utrullningen avser dock postnummer som börjar med siffran 2, vilket omfattar 
Malmö terminalområde.
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tidigare i alla regioner. Postnord kommer att dela ut försändelser dagligen men brevbäraren 
kommer att skifta mellan två rundor beroende på vilken dag som utdelningen sker.2 

Den 11 januari 2021 inledde PTS tillsyn av Postnords nya produktionsmodell. 

Postnords yttrande
PTS har vid tre tillfällen under ärendets gång gett Postnord tillfälle att lämna uppgifter och 
yttra sig över om postverksamheten överensstämmer med aktuella bestämmelser.

Postnord har den 1 februari 2021 bland annat lämnat uppgifter om genomförda och 
planerade åtgärder för Malmö terminalområde, eventuella förändringar i operatörens 
riskanalyser samt hur det säkerställs att kraven i olika regelverk följs i Malmö 
terminalområde. Den 31 mars 2021 har Postnord efter begäran om komplettering redovisat 
uppgifter om företagets olika tjänster med tillhörande villkor som erbjuds till bolagets kunder 
(tjänstevillkor) och beskrivit hur den nya produktionsmodellen fungerar i praktiken med 
inlämning och utdelning samt vilka kvalitetsmätningar som utförts. I tilläggsyttrande den 10 
juni 2021 har Postnord bland annat redogjort för efterlevnaden av befordringskravet för brev 
som lämnats in för tvådagarsbefordran och lämnat uppgifter om förstaklasstjänster, 
expressbrev, kvalitetsmätningar och produktionsmodellens effekt på hushåll som undantagits 
från ordinarie utdelningsfrekvens.

Postnord har anfört bland annat följande.

Produktionsmodellen och tjänstevillkor

I tjänstevillkoren för 2021 har Postnord infört förändringar för att kunna anpassa tjänster till 
sin produktionsmodell. Postnords nya produktionsmodell för daglig utdelning är uppbyggd så 
att försändelser delas ut i två olika rundor. En utdelning sker varje helgfri vardag i alla 
geografier men alla tjänster delas inte ut varje dag. Tjänster som inte delas ut varje helgfri 
vardag är frimärkta brev, förpackning med porto, vykort, förstaklass-tjänster enstaka och 
sändningar (franko, porto betalt, svarspost), posttidning A, postdistribuerad dagstidning, 
ekonomibrev sändningar, posttidning B, importtjänst samt adresserad reklam (ADR), ODR 
standard och exklusiv, gratistidningar och utkörning basic. 

Tjänster som delas ut varje helgfri vardag är alla pakettjänster, varubrev och expressbrev som 
levereras direkt till mottagaren. Andra tjänster som har leverans varje helgfri vardag är 
försändelser som delas ut via postombud, postboxar, företagscenter, storkundsnummer eller 
till företag med utkörningsavtal. Insamling sker också varje helgfri vardag genom att Postnord 
tömmer alla brevlådor och samlar in försändelser på postombud, företagscenter och företag 

2 https://www.postnord.se/vara-losningar/artiklar/framtidens-post/sa-fungerar-varannandagsutdelning.
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som tecknat hämtavtal eller köpt en tjänst där hämtning ingår. För tjänsten postdistribuerad 
dagstidning finns en möjlighet att köpa en tilläggstjänst för utdelning varje helgfri vardag. 

Tjänsten expressbrev

För tjänsten expressbrev gäller leveransgaranti för utdelning dagen efter inlämning varje 
helgfri vardag, med vissa geografiska undantag. Tjänsten vänder sig både till avtalskunder och 
direktbetalande kunder. Den är spårbar och levereras till dörr eller postlåda under 
arbetsdagen efter inlämningsdagen, vilket är en skillnad sedan tiden före årsskiftet då 
tjänsten delades ut före kl. 10.00 dagen efter inlämningsdagen. Genom att ta bort denna 
leveransgaranti före kl. 10.00 har priset kunnat sänkas på tjänsten så att den passar en 
bredare kundgrupp (prisskillnader för olika viktgränser redovisas i ärendet för 
direktbetalande kunder som betalar via Postnords webbplats, till exempel viktgränsen 0–50 
gram kostar 59 kronor år 2021 jämfört med 179 kronor år 2020). Antalet skickade 
expressbrev i Malmö terminalområde januari–april år 2021 har ökat med cirka 55 procent 
jämfört med motsvarande period år 2020. Motsvarande jämförelse av antalet mottagna 
expressbrev visar en ökning med cirka 50 procent.

Expressbrev kan dagligen lämnas in på postombud, företagscenter, via avtalade tjänster med 
hämtning som erbjuds till företag och via lantbrevbäring i ordinarie brevbärarslinga varannan 
dag. För det sistnämnda krävs en bokning så att lantbrevbäraren får kännedom om detta. 
Expressbrev kan inte lämnas in via brevlådor.

Undantag från femdagarsutdelning i Malmö terminalområde

Antalet hushåll som är undantagna femdagarsutdelning i Malmö terminalområde sedan den 
nya produktionsmodellen infördes är tolv stycken. Utdelning görs till dessa hushåll varannan 
dag, där alla försändelser delas ut. 

Kvalitetsmätningar

Postnord genomför kvalitetsmätningar för brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran, 
det vill säga tjänsten frimärkta brev som säljs direkt till direktbetalande kunder. För brev som 
har lämnats in för annan befordringstid än tvådagarsbefordran utför operatören 
kvalitetsmätningar av porto betalt-tjänsterna förstaklass och ekonomibrevsändning vars 
tjänster säljs direkt till avtalskunder. 

Kvalitetsmätningar i Malmö terminalområde för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran 
visar att Postnord uppfyller kravet att 95 procent ska ha delats ut inom två arbetsdagar. 
Andelen brev som har delats ut inom befordringstiden under 2021 har dock minskat sedan 
produktionsmodellen tagits i drift. Detta beror på att operatören skapat en mer 
kostnadseffektiv produktion och möjligheten att rätta till eventuella problem om något blir 
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fel i produktionen blir mindre. Resultatet av detta är att kvaliteten framöver inte kommer att 
ligga lika högt över det regulatoriska kravet som under de senaste tre åren. 

När det gäller övriga försändelser har Postnord inte identifierat några särskilda utmaningar 
att klara leveranstiden enligt tjänstevillkoren. 

Enligt de nya tjänstevillkoren för förstaklasstjänster ska utdelning av både enstaka 
försändelser och sändningar normalt ske första vardagen alternativt andra vardagen efter 
inlämning. Andelen som befordras över natt kommer successivt att minska i takt med 
genomförandet av produktionsmodellen. För varje kommande steg i genomförandet kommer 
det sannolikt framöver att bli en påverkan på befordringsmätningarna och därmed vilken 
punkt i Postnords tillståndsvillkor de omfattas av. När den nya produktionsmodellen är helt 
implementerad under 2022 kommer kundlöftet för frimärkta brev och förstaklass-tjänster för 
avtalskunder i princip vara detsamma.

Utan avbrott, tillförlitlighet och skydd för personlig integritet

Postverksamheten har skett utan avbrott och den tillgodoser kravet på skydd för 
användarnas personliga integritet. Den nya produktionsmodellen har inte haft någon negativ 
inverkan på infriandet av kundlöften, inklusive befordringstid, och är därför tillförlitlig. 

Kundklagomålen ökade kraftigt i början av införandet av den nya produktionsmodellen. I 
februari ökade kundklagomålen med cirka 50 procent jämfört med motsvarande månad 
föregående år. I mars minskade klagomålen tydligt och under april och maj har antalet 
klagomål legat cirka fem procent över motsvarande månad från föregående år. Under 
perioden februari till april var antalet klagomål i Malmö brevterminals spridningsområde 5,7 
klagomål per 10 000 hushåll, jämfört med 5,9 under motsvarande period i Göteborgs 
brevterminals spridningsområde. 

Tidigare redovisade utmaningar

Vad gäller de utmaningar som Postnord tidigare redovisat har förändringar gjorts i Malmö 
terminalområde för att anpassa den förändrade produktionsprocessen. Utmaningar som 
kvarstår och arbetas vidare med är arbetsmiljöproblem som uppstår på grund av de ökade 
volymerna av varuförsändelser. 

Skäl

Tillämpliga bestämmelser

Postverksamhet ska enligt 2 kap. 6 § postlagen (2010: 1045) bedrivas så att den
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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).

Postnord ska göra en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg
varje helgfri måndag till fredag, utom under omständigheter eller geografiska
förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag (3 kap. 1 §
postlagen och punkten 1.2 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).

Postnord ska se till att det utförs oberoende mätningar av befordringstid för brev som har 
lämnats in till Postnord för tvådagarsbefordran (punkten 1.4 i tillståndsvillkoren). 

Varje år ska det utföras oberoende mätningar av befordringstid för brev som har lämnats in 
till Postnord för annan befordringstid än för tvådagarsbefordran (punkten 2.3 i 
tillståndsvillkoren).

Post- och telestyrelsens bedömning

Inlämning och utdelning måndag till fredag

Det lagstadgade kravet på femdagarsutdelning innebär att postanvändare dels ska kunna 
lämna in postförsändelser, dels ska kunna få postförsändelser utdelade varje helgfri vardag så 
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länge det inte föreligger omständigheter eller geografiska förhållanden som PTS bedömer 
utgör skäl för undantag. Enligt PTS innebär inte den nya produktionsmodellen i sig att det 
föreligger sådana omständigheter eller geografiska förhållanden som gör att 
undantagsmöjligheten aktualiseras. Frågan i ärendet är i stället om den nya 
produktionsmodellen kan anses förenlig med femdagarskravet, och om Postnord lever upp 
till aktuella bestämmelser i Malmö terminalområde.

När det gäller möjligheten att lämna in postförsändelser varje helgfri vardag konstaterar PTS 
att det framgår av uppgifterna i ärendet att inlämning inte påverkas av produktionsmodellen i 
Malmö terminalområde. Eftersom Postnord gör en insamling varje vardag är 
produktionsmodellen i detta avseende förenlig med 3 kap. 1 § postlagen och 
tillståndsvillkoren (punkt 1.2). 

I fråga om utdelning konstaterar PTS att alla pakettjänster, varubrev och expressbrev som ska 
direkt till mottagaren delas ut varje helgfri vardag i Malmö terminalområde. Därutöver 
erbjuds en tilläggstjänst för daglig utdelning av postdistribuerad tidning, och försändelser 
som ska till postombud, postboxar, företagscenter, storkundsnummer eller till företag med 
utkörningsavtal levereras helgfria vardagar. Övriga tjänster som Postnord har redovisat i 
ärendet delas ut vissa dagar per vecka. Detta gäller dels sådana brev som lämnas in för 
tvådagarsbefordran i enlighet med postförordningens befordringstidskrav, dels tjänster för 
postförsändelser med utlovade befordringstider enligt Postnords tjänstevillkor. 

Kravet på femdagarsutdelning innebär inte, enligt PTS mening, att varje enskild tjänst som 
Postnord erbjuder måste ha utdelning varje helgfri vardag. Eftersom Postnord inom sitt 
samlade tjänsteutbud har tjänster med utdelning av postförsändelser till mottagare varje 
helgfri måndag till fredag anser PTS att Postnords produktionsmodell är förenlig med 
femdagarskravet i 3 kap. 1 § postlagen och tillståndsvillkoren (punkt 1.2). PTS har i den 
bedömningen lagt särskild vikt vid att tjänsten expressbrev innebär utdelning alla helgfria 
vardagar. 

Tillförlitlighet och personlig integritet

PTS konstaterar att den nya produktionsmodellen medfört att marginalerna i 
produktionsprocessen minskat vilket innebär att Postnord får mindre tid på sig att komma till 
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rätta med problem som kan uppstå i utdelningen. I förlängningen kan detta påverka bland 
annat befordringstiderna och ytterst tillförlitligheten i verksamheten. PTS anser dock att det 
framgår av redovisningen att Postnord på olika sätt arbetar för att omhänderta och komma 
till rätta med de utmaningar som identifierats.

PTS anser utifrån uppgifterna i ärendet att Postnord har uppfyllt kraven på tillförlitlighet och 
personlig integritet i Malmö terminalområde sedan nya produktionsmodellen infördes. 

Befordringstidskrav och mätning av befordringstid

Befordringstiden för inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska mätas enligt 
punkt 1.4 i tillståndsvillkoren och uppfylla befordringstidskravet enligt 6 § i postförordningen. 
Befordringstiden för brev som lämnats in för annan befordringstid än tvådagarsbefordran ska 
mätas enligt punkt 2.3 i tillståndsvillkoren. För dessa gäller inte något visst lagstadgat 
befordringstidskrav, utan endast Postnords egna tjänstevillkor. 

De kvalitetsmätningar enligt punkt 1.4 i tillståndsvillkoren som Postnord har låtit göra för 
frimärkta brev visar att kravet att minst 95 procent av dessa brev som har lämnats in för 
tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar är uppfyllt.

Postnord har i ärendet uppgett att förstaklass-tjänsterna för avtalskunder mäts enligt punkt 
2.3 i tillståndsvillkoren. Av Postnords redovisning framgår emellertid att förstaklass-
tjänsterna fått ändrade villkor, från utdelning normalt första vardagen efter inlämning till 
normalt första eller andra vardagen efter inlämning. I takt med införandet av den nya 
produktionsmodellen kommer, enligt Postnord, allt fler avtalskunder få utdelning dag två. 
Enligt PTS mening innebär detta att förstaklasstjänster som innefattar inrikes brev ska 
betraktas som sådana brev som lämnas in för tvådagarsbefordran. Eftersom Postnord inte 
har genomfört någon kvalitetsmätning enligt punkten 1.4 i tillståndsvillkoren för förstaklass-
tjänster saknas det underlag i ärendet för att ta ställning till om befordringstidskravet i denna 
del är uppfyllt. 

Mot denna bakgrund ser PTS inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd inom ramen för detta 
tillsynsärende. Ärendet ska därför avslutas utan vidare åtgärder.

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin efter föredragning av juristen Isabelle 
von Gertten. I ärendets slutliga handläggning har även juristen Helena Söderman och juristen 
Madelene Skeppar samt sakkunnige Pär Lindberg deltagit.
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