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Sammanfattning 

Postmarknaden genomgår för närvarande en nödvändig förändring för att 
anpassa verksamheterna till användarnas nuvarande och framtida behov av 
posttjänster. Konkurrens, inte minst från digitala alternativ, har bidragit till att 
postoperatörerna har genomfört förändringar som har påverkat posttjänsternas 
kvalitet och tillförlitlighet. Det har i sin tur lett till ett kraftigt ökat antal 
klagomål och kritik i media.   

PTS har utöver ordinarie verksamhet arbetat med ett utökat antal 
tillsynsinsatser för att identifiera de bakomliggande orsakerna till problemen, 
postoperatörernas vidtagna åtgärder och vilka förtydligande krav på kvalitet 
och tillförlitlighet som regelverket kan behöva ställa. PTS konstaterar i 
föreliggande rapport att Postnord och Bring Citymail visserligen har genomfört 
en mängd kvalitets- och tillförlitlighetshöjande åtgärder, men att båda 
operatörerna står inför fortsatta utmaningar. Postnord till följd av fortsatt 
minskade brevvolymer och Bring Citymail på grund av verksamhetens snabba 
expansion och problem att säkerställa samma servicenivå i 
underleverantörernas utdelningsverksamhet. Myndigheten ser därför ett behov 
av att även framöver ställa krav på postverksamheternas kvalitet och 
tillförlitlighet och samtidigt fortsätta arbeta för nödvändiga anpassningar av 
regelverket. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jämfört med tidigare har brevkvaliteten i landet under de senaste två åren 
försämrats vilket har lett till att klagomålen från kunder och mottagare har 
ökat. Problemen har en koppling till de stora förändringarna som Postnord 
och Bring Citymail genomförde i produktionsverksamheterna under 2015 och 
2016.  

Enligt uppgift från Postnord visade resultatet av mätningarna för 2015 att 
89,75 procent1 av 1:a klassbreven kunde delas ut första vardagen efter 
inlämning. För oktober till december 2016 visade Postnord ett mätresultat på 
90,0 procent vilket innebar att kvaliteten inte hade förbättrats märkbart det 
senaste året. Postnord uppfyllde således det formella minimikravet enligt 
postförordningen (2010:1049) att minst 85 procent av breven ska delas ut 
dagen efter att de har lämnats in för befordran, dock med lägre marginal än 
tidigare. Det bör framhållas att 85 procentsregeln inte ska betraktas som ett 
mål för vad som ska anses vara en acceptabel service utan är en miniminivå för 
att tillgodose kraven för gränsöverskridande post.  

Under 2016 ökade antalet förfrågningar2 till PTS med 197 procent (totalt 2520 
stycken) i jämförelse med 2015. Den överlägset vanligaste orsaken till att 
allmänheten vände sig till PTS var för att klaga på brister i utdelningen; 
antingen att försändelser av något skäl var försenade, inte hade kommit fram 
alls eller att man hade fått någon annans brev. Majoriteten av dessa avsåg 
Postnord, men även klagomålen på andra operatörer, främst på Bring Citymail, 
ökade väsentligt.  

Postnord och Bring Citymails problem hänförs i större omfattning än förut till 
hanteringen i tidigare led i distributionskedjan, dvs. innan försändelserna når 
utdelande brevbärarkontor. Utdelningsproblem har till exempel orsakats av 
produktionsstörningar vid sorteringsterminaler. En annan utmaning är också 
avvägningen av tillräckliga personalresurser samt utbildning av ny personal. 
Flera klagomål inkomna till myndigheten är återkommande, vilket skulle kunna 
förklaras med operatörernas svårigheter att identifiera källan till problemen.  

                                                 
 

1 Statistisk felmarginal på 0,16 procent. 
2 Förfrågningar är myndighetens samlingsbegrepp för inkomna telefonsamtal, brev och e-post från 
postanvändare. Dessa är kategoriserade som klagomål, synpunkter eller annat. Cirka 90 procent av 
förfrågningarna till myndigheten utgörs av klagomål på postservicen. 
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PTS ser allvarligt på denna utveckling och har under 2016 utökat 
tillsynsinsatserna samt skärpt kraven på operatörerna främst när det gäller 
uppföljningen av kvalitetsproblemen. I syfte att öka kunskapen om vad som 
låg bakom kvalitetsproblemen ifråga gav myndigheten företaget CamPete AB i 
uppdrag att under våren 2016 studera postoperatörernas processer närmare för 
att på så sätt få en bättre bild av var bristerna uppstod samt hur de skulle 
kunna åtgärdas.3 Under hösten 2016 och våren 2017 genomförde de två största 
aktörerna, Postnord och Bring Citymail, ett antal åtgärder för att komma 
tillrätta med problemen. Trots dessa har klagomålen fortsatt ligga på hög nivå 
samtidigt som mätresultaten för övernattbefordrade inrikes brev fortfarande 
ligger på lägre nivåer än innan problemen uppstod. 

1.2 Syftet med studien och dess roll i PTS 
tillsynsverksamhet 

Föreliggande rapport är en uppföljning av den tidigare studien av 
kvalitetsproblemen på den svenska postmarknaden. Syftet är att klargöra vilka 
åtgärder operatörerna har vidtagit för att komma till rätta med problemen samt 
att göra en bedömning av förutsättningarna för ett fortsatt förändrings- och 
förbättringsarbete inom Postnord och Bring Citymail. Rapporten utgör 
därigenom ett kvalificerat underlag för överväganden rörande PTS fortsatta 
tillsynsarbete men kan också fungera som ett stöd för postoperatörerna i deras 
pågående arbete med kvalitetsfrågorna.  

PTS har enligt sin instruktion4 bland annat i uppdrag att främja att en väl 
fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för 
alla användare och att utöva tillsyn enligt postlagen. Myndigheten gör därmed 
en mängd tillsynsinsatser inom ramen för den löpande verksamheten. Med 
anledning av de kvalitets- och tillförlitlighetsproblem som på de senaste åren 
har uppstått på postmarknaden har myndigheten valt att intensifiera insatserna 
inom några områden. Det arbetet kommer att fortgå under överskådlig tid. 

Resultatet av studien bör ses som en temperaturmätning av nuvarande 
förhållanden på postmarknaden och det arbete som postoperatörerna även 
framöver kommer att behöva fokusera på för att leva upp till de krav på 
kvalitet och tillförlitlighet som användarna och lagstiftningen ställer. Inte minst 
för att verksamheterna fortlöpande kommer att behöva anpassas i takt med att 
användarnas kommunikationsmönster förändras.  

                                                 
 

3 PTS: Kvalitetsbrister på den svenska postmarknaden − en studie, PTS-ER-2016:22. 
4 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen 
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Föreliggande studie av CamPete AB utgörs av konsulternas egna ordval, 
analyser och slutsatser. Resultatet har stämts av med Postnords och Bring 
Citymails ledningar för att undvika förekomsten av faktafel. 
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2 Operatörernas kvalitetsarbete 

2.1 Genomförda åtgärder  

2.1.1 Postnord  

En av de bakomliggande orsakerna till Postnords kvalitetsproblem är att 
operatören har minskat antalet anställda för att sänka kostnaderna. Samtidigt 
har företaget infört en högre grad maskinsortering på terminal, tagit bort 
försorteringen på brevbärarkontoren och förlängt brevbärarturerna. Färre 
brevbärare har fått hantera långa turer och en större mängd brev har sorterats 
fel på grund av att mindre tid har lagts på att uppdatera adressdatabasen. 

Som har beskrivits i den bilagda studien har Postnord under hösten 2016 och 
våren 2017 genomfört ett antal kvalitetshöjande åtgärder för att komma till 
rätta med identifierade problem inom organisationen. Från att tidigare ha styrt 
hur implementering av nya arbetsprocesser ska göras ute i organisationen ifrån 
central nivå har nu lokala chefer getts större frihet att anpassa förändringarna 
till rådande lokala omständigheter. Det har inte minst varit viktigt vid val av 
grundbemanningen på brevbärarkontoren och vilka anställningsformer som 
har varit bäst lämpade utifrån variation i postvolymer och lokala 
förutsättningar. Därutöver har viss samordning av rekryteringen införts i 
Göteborgsområdet för att avlasta cheferna på utdelningskontoren, något som 
har varit mycket uppskattat och kan komma att införas på fler ställen i 
organisationen. 

Operatören har även dragit lärdomar av erfarenheter vid utrullning av projekt 
och tagit med sig det i planerings- och implementeringsarbetet för kommande 
förändringar. I syfte att stärka chefskompetensen inom Postnord erbjuds nu 
cheferna möjlighet till kompetensutveckling i samband med att deras 
ansvarsområde förändras.  

Fokus inom Postnord är återigen på kvaliteten inom brevdistributionen från att 
under en period främst ha varit på kostnadsbesparande åtgärder. Det innebär 
att operatören nu lägger mer resurser på uppdatering av den egna 
adressdatabasen och kontroll att eftersändning registreras korrekt. I syfte att 
öka kundnöjdheten har Postnord infört en ny tydligare rutin för återkoppling 
till den klagande ifrån berörda lokala chefer via Postnords kundservice. 
Återkopplingen ska säkerställa att den klagande får ett underbyggt svar inom 
rimlig tid. 

2.1.2 Bring Citymail 

Som framgår av konsultstudien är de främsta bakomliggande orsakerna till 
Bring Citymails kvalitetsproblem dels att operatören har utvidgat samarbetet 



Kvalitetsproblemen på den svenska postmarknaden 

 

 
 

Post- och telestyrelsen 9 
 

med tidningsutdelare för brevutdelning, dels att man maskinsorterar en större 
andel av försändelserna i gångordning redan på terminal. Det förstnämnda 
samarbetet har visat sig vara mer komplicerat än vad operatören och deras 
partners förutsåg. Bristande kommunikation mellan distributionens olika delar 
och avsaknad av mått för kvalitetsuppföljning har minskat möjligheten att 
snabbt åtgärda kvalitetsproblemen. Problemet med ökad andel sorterade brev 
vid terminal är framförallt att adresskvaliteten inte är tillräckligt god för att 
säkerställa att breven är så korrekt sorterade att de kan delas ut utan ytterligare 
finsortering. Utan sortering i utdelningsledet försvagas också möjligheten till 
återkoppling tillbaka till sorteringsfunktionen avseende identifierade fel i 
adressdatabasen eftersom brevutdelarna inte längre är en del av 
sorteringsprocessen. Felutdelade och försenade försändelser har blivit följden. 

Bring Citymail har under hösten 2016 och våren 2017 bland annat utformat 
(men ännu inte implementerat fullt ut) nya kvalitetssystem mot partner och 
underleverantörers i syfte att möjliggöra uppföljning i deras verksamheter. 
Operatören har också sedan april 2017 inrättat en samordningsroll mot alla 
underleverantörer. Därutöver har företaget fastlagt noggranna rutiner för hur 
samarbetet mellan den egna verksamheten och underleverantör ska fungera 
samt hur den senares arbete ska bedrivas. I samband med att samarbetet med 
Tidningsbärarna i Skåne stötte på problem avseende sorteringskvaliteten 
öppnade Bring Citymail en särskild terminal för att avlasta underleverantören i 
sorteringsarbetet. 

I syfte att förbättra den operativa samordningen har Bring Citymail inrättat en 
operativ chefsroll i början av 2017. Operatören har också valt att inte ta bort 
sorteringsmomentet från fler Citymail centrer innan kvaliteten i sorteringen på 
terminal kan säkerställas. Central och lokal ledning har fokuserat på att bygga 
samsyn över hela linjen och förbättrad kommunikation nämns ofta som den 
viktigaste genomförda förbättringen.  

2.2 Fortsatta utmaningar för branschen 

PTS konstaterar i rapporten Svensk postmarknad 2017 att postoperatörernas 
aktuella kvalitetsproblem delvis har sin grund i det förändringstryck 
postoperatörerna står under på grund av digitaliseringen i samhället och de 
minskande brevvolymer som följer av denna. Efter att postmarknaden under 
överskådlig tid har varit en tillväxtmarknad kom den elektroniska 
substitutionen att slå igenom på allvar runt millennieskiftet och antalet fysiska 
brev började minska. Sedan 2009 har volymnedgången accelererat något i takt 
med befolkningens och organisationernas ändrade kommunikationsvanor, 
samtidigt som en snabbväxande e-handel har skapat kraftigt ökande 
paketvolymer. Postmarknaden har därmed förändrats i grunden och 
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operatörernas strategiska fokus har alltmer förskjutits från brevförmedling mot 
distribution av paketförsändelser. 

Postnords kontinuerligt fallande brevvolymer har skapat svårigheter för 
operatören att kompensera sig för det intäktsbortfall som minskande volymer 
innebär. För att ändå bibehålla lönsamheten i verksamheten har företaget valt 
att reducera kostnaderna. Bring Citymails antal utdelade brev har å andra sidan 
ökat på grund av att företaget har tagit marknadsandelar av Postnord. Bring 
Citymails kvalitetsproblem beror således inte på volymminskning utan på att 
operatören istället har försökt anpassa sin verksamhet till kraftigt ökade 
volymer. Samtidigt har bolagets pressade ekonomiska situation krävt ytterligare 
effektivisering av processerna. Strävan att reducera kostnader kan medföra att 
operatörerna ser över kort- och långsiktiga mål vad gäller kvalitet och 
tillförlitlighet. Att reducera tjänsternas servicenivå och kvalitet för att nå 
kostnadsreduktioner är ingen unik företeelse utan har till exempel observerats 
när det gäller den amerikanska tillhandahållaren av samhällsomfattande 
posttjänster, USPS.5   

En utmaning för hela postsektorn, och framförallt inom brevverksamheterna, 
är att volymfluktuationerna har blivit betydligt större än tidigare. Då 
oadresserad direktreklam numer utgör en större andel av totalen blir de 
veckodagar då den ska distribueras särskilt resurskrävande i utdelningsledet. 
Därutöver har det skett en tydlig koncentration av försändelser till mitten av 
månaden då merparten av fakturor, kontoutdrag, utbetalningsbesked och 
annan administrativ post delas ut. 

Skillnaderna i volym över veckan och månaden försvårar möjligheten att 
heltidsanställda personal vilket gör yrket mindre attraktivt. Både Postnord och 
Bring Citymail har dessutom valt att minska sorteringsmomentet inom 
utdelningsledet för att istället göra utdelningsrundorna längre. Följden har 
blivit att det är svårare än tidigare att finna personal som klarar av den fysiska 
påfrestning som brevbäraryrket numera innebär. 

I takt med att operatörernas sortering centraliseras ökar sårbarheten för 
störningar i infrastrukturen. Eftersom inte minst tågtransporterna är viktiga 

                                                 
 

5 ”Given the limited options, USPS faced cutting costs by reducing service standards was management’s 
principal option” (T.J. Brennan och M.A. Crew, Price Cap Regulation and Declining Demand, i M.A 
Crew och T.J. Brennan (red.), The Future of the Postal Sector in a Digital World, Springer: Cham, s. 4) 
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transportmedel kan stopp och förseningar i tågtrafiken ge märkbara 
konsekvenser i de ofta korta tidsfönstren i distributionen. 

2.2.1 Postnords fortsatta utmaningar  

Som framgår av konsultstudien är en av Postnords utmaningar för framtiden 
att organisationen under senare år upplevs allt mer topp- och detaljstyrd, vilket 
delvis kan bero på sammanslagningen av brevverksamheten med logistiksidan. 
Även om det finns tecken på att lokala kontor har fått ett större 
handlingsutrymme inom vissa områden under 2017 kvarstår en osäkerhet om 
den centrala nivåns förståelse för den lokala organisationens betydelse och 
svårigheter. Postnord har utvecklat en kontrollkultur i och med att tidigare 
stödfunktioner i högre grad fungerar som kontrollfunktioner. En sådan 
kontrollkultur kan fylla syftet att säkerställa att anställda utför sina 
arbetsuppgifter. Samtidigt pekar konsultstudien på att det finns en risk att 
chefer inte vågar ta egna initiativ, genomföra nödvändiga lokala anpassningar 
och arbeta innovativt.  

I en stor och geografiskt utspridd organisation som Postnords fyller ledningen 
en viktig funktion att stödja utveckling och säkerställa att lokala chefer gör 
noggranna riskbedömningar när verksamheten behöver förändras. Av 
konsultstudien framgår att de tillfrågade upplever att det saknas ett centralt 
stöd för verksamheten inom linjen. I takt med att Postnord gör sina regioner 
och postområden större tenderar kontaktvägarna inom organisationen att bli 
längre, vilket kan minska kunskapen om lokala behov och lyssnande ut i 
organisationen. Pressen på linjecheferna ökar vilket leder till svårigheter att 
rekrytera kompetent och uthållig personal, något som synliggörs i studien. 

Postnords uppföljning av utdelningskvaliteten försvåras genom att brevbärarna 
i allt mindre utsträckning har möjlighet att påverka sorteringen i tidigare led. I 
Postnords framtida struktur kommer sortering framförallt ske på terminal och i 
vissa fall på lokala kontor, s.k. hubbar, medan utdelningen kommer att utgå 
ifrån enklare lokaler s.k. depåer. Med en sådan arbetsfördelning är det 
avgörande att operatören säkrar rutiner för uppföljning och återkoppling 
genom hela distributionskedjan för att snabbt identifiera och korrigera 
eventuella systematiska brister. 

Studien konstaterar att det kommer att ta tid innan allmänhetens förtroende till 
Postnords förmåga att leverera rätt och i tid är återställt. Organisationens 
förmåga att styra och hantera det fortsatta förändringsarbetet för att undvika 
framtida kvalitetsstörningar kommer troligen vara avgörande för att Postnord 
ska nå sina mål och för att förtroendet ska återvinnas. 
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2.2.2 Bring Citymails fortsatta utmaningar 

Konsultstudien visar att Bring Citymails utmaning framöver är att växa på ett 
kontrollerat sätt utan att det påverkar brevtjänsternas kvalitet och tillförlitlighet 
negativt. För att möjliggöra detta behöver operatören säkerställa att befintliga 
processer fungerar väl innan den ingår fler samarbeten med partner. 
Kvalitetsuppföljningssystem med nya mätpunkter behöver implementeras och 
testas i hela distributionskedjan både i den egna verksamheten och hos 
underleverantörerna. Därigenom kan systematiska brister upptäckas tidigt 
innan dessa får för stora och negativa konsekvenser för användarna. Därtill 
behöver Bring Citymail höja utdelningskompetensen i och styrning av 
deltidsorganisationen nattetid. Innan operatören expanderar ytterligare finns 
också behov av att se till att kapaciteten i terminalerna är tillräcklig för att 
minimera åtföljande kvalitetsrisker. 

Bring Citymails svårighet att säkerställa att adresskvaliteten är tillräckligt god 
för att möjliggöra finsortering på terminal behöver tas om hand för att göra 
den tänkta produktionsstrukturen lönsam. Större fokus över hela 
organisationen på återkoppling vid fel i, och uppdatering av, adressdatabasen är 
en av förutsättningarna för att komma till rätta med problemen. 

Ytterligare en utmaning för Bring Citymail är att man i dagsläget inte har ett väl 
utvecklat system för att följa upp klagomålen i hela den uppbyggda 
organisationen, viket även det minskar möjligheten att identifiera och korrigera 
kvalitetsbrister i distributionen.  
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3 PTS tillsynsinsatser 

PTS har under 2016 och 2017 arbetat med ett utökat antal tillsynsinsatser i 
syfte att identifiera de bakomliggande orsakerna till kvalitetsbristerna samt 
förbättra uppföljningen av de åtgärder som operatörerna vidtar för att komma 
till rätta med problemen. Tillsynsinsatserna kan delas in i områdena kvalitet, 
klagomålshantering och tillförlitlighet. Myndigheten har löpande informerat 
allmänheten och uppdragsgivarna om utförda tillsynsinsatser på PTS webbplats 
och vid återkommande avstämningar med Regeringskansliet. PTS har också 
lagt stor vikt vid att i rapporten Svensk postmarknad 2017 sätta in 
kvalitetsproblemen på den svenska postmarknaden i en större kontext. 
Förändringar i postverksamheterna är inget specifikt för Sverige utan är något 
som är nödvändigt för alla postoperatörer för att anpassa servicen till 
nuvarande och framtida behov av kommunikationstjänster. Det får dock inte 
ske på bekostnad av posttjänsternas kvalitet och tillförlitlighet på det sätt som 
har skett på den svenska postmarknaden de senaste åren. 

3.1 Brister i operatörernas kvalitet  

Som nämnts tidigare mottog PTS en kraftigt ökad mängd klagomål på 
posttjänster under 2016. Även operatörerna tog emot en stor mängd klagomål i 
förhållande till utdelade volymer. Dessa klagomål rör i stor utsträckning 
upplevda kvalitetsbrister i operatörernas tjänster. Med kvalitet avser PTS i 
sammanhanget att operatörernas tjänster ska motsvara användarnas 
förväntningar utifrån den tjänst som har köpts.  

Inom ramen för tillsynen av kvalitetsbrister i operatörernas verksamhet har 
PTS haft en löpande dialog med Postnords och Bring Citymails ledningar för 
att få beskrivningar av verksamheternas problem och genomförda åtgärder.  

Myndigheten har också initierat en rad tillsynsinsatser, bland annat av 
Postnords hantering av större postförsändelser och brister i Bring Citymails 
utdelningsverksamhet. I de pågående tillsynsärendena har berörd postoperatör 
fått redovisa vidtagna åtgärder för att komma till rätta med 
utdelningsproblemen. Information som har hämtas in ligger till grund för PTS 
löpande ställningstaganden och beslut om vidare tillsynsåtgärder. 
Myndighetens bedömning är att tillsynsärendena kan komma att fortgå under 
en längre tid. På PTS webbplats redovisas aktuella ärenden och deras status. 

Med anledning av påtalade brister i utdelningsverksamheten har PTS inlett en 
översyn av vilka mätningar av befordringstider som görs. PTS har därför startat 
ett tillsynsärende rörande Postnords mätningar av befordringstider. Syftet är att 
säkerställa att de motsvarar kvalitetskravet i 6 § postförordningen samt att 
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mätningar görs på en tillräcklig andel av postflödet. PTS har också påbörjat en 
dialog med Bring Citymail om deras arbete med mätningar av befordringstider 
och ser över om det även behöver ställas krav på övriga operatörer när det 
gäller denna typ av mätningar. 

3.2 Postoperatörernas och PTS klagomålshantering 

Med anledning av det ökade inflödet av klagomål och övriga förfrågningar till 
PTS respektive till Postnord och Bring Citymail, har myndigheten tillsammans 
med operatörerna funnit det nödvändigt att se över rutinerna för 
klagomålshanteringen samt aktörernas respektive roller i denna process.  

Som ett led i PTS tillsyn av hur Postnord följer postlagens krav avseende 
handläggningen av användarnas klagomål har myndigheten begärt uppgifter 
om operatörens klagomålshantering, inklusive ärenden som hanteras av 
Postnords Kundombudsman. Postnord har månadsvis rapporterat antalet 
klagomål inkomna till Postnords kundservice till PTS sedan mars 2016. I syfte 
att komplettera rapporteringen har PTS öppnat ett särskilt tillsynsärende 
avseende Kundombudsmannens hantering av inkomna klagomål. Myndigheten 
har även påbörjat ett liknande arbete om rapportering och uppföljning av 
klagomål med Bring Citymail.  

Det utökade rapporteringsunderlaget ger PTS större insyn i operatörernas 
klagomålsförfarande och bättre underlag för att bedöma om operatörerna har 
en effektiv klagomålshantering. En väl fungerande klagomålshantering är viktig 
för operatörernas möjligheter att identifiera och åtgärda systematiska brister i 
distributionen och för användarnas förtroende för företagen. 

Som ett led i att öka effektiviteten i operatörernas klagomålshantering 
initierade PTS i början av 2017 en översyn av möjligheterna för 
postoperatörerna att i större utsträckning förse brevförsändelserna med 
postoperatörsbeteckningar. Meningen är att underlätta både för mottagare och 
postoperatörer att identifiera vilken operatör som har delat ut ett brev. En 
sådan märkning skulle sannolikt även öka operatörernas incitament att satsa 
mer på det interna kvalitets- och tillförlitlighetsarbetet. 

Förutom ovan nämnda tillsynsinsatser kommer myndigheten också att ta 
fortsatta initiativ för att utveckla samverkan mellan postoperatörerna när det 
gäller klagomålshantering. Det rör bland annat det påbörjade arbetet med 
operatörsbeteckningar. Den nu aktuella studien visar att det finns behov av att 
återupprätta kontaktvägar och samverkan mellan postoperatörer, inte minst på 
lokal nivå. En sådan samverkan kan bland annat effektivisera 
klagomålshanteringen. Det är särskilt viktigt mot bakgrund av att marknaden är 
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mer komplex än tidigare på grund av att fler aktörer ibland är involverade i 
distributionskedjan. Till exempel använder sig flera postoperatörer av 
tidningsutdelare i utdelningen. 

3.3 Tillförlitlig postverksamhet 

Inom ramen för PTS uppdrag ska myndigheten genom tillsyn säkerställa att 
postverksamhet bedrivs så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och 
så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet 
upprätthålls. Med tillförlitlighet menar PTS i sammanhanget att operatörerna 
bedriver sin postverksamhet på ett sådant sätt att de kan säkerställa att brev 
som skickas når rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Därtill ska breven nå 
mottagaren oskadade, det vill säga levereras i samma skick som när de 
lämnades in eller lades på brevlådan.  

Mot bakgrund av de identifierade kvalitetsproblemen på postmarknaden 
utökade PTS antalet tillsynsbesök vid Postnords och Bring Citymails 
brevbärarkontor under hösten 2016. Huvudsyftet var att se hur 
postoperatörerna säkerställer en tillförlitlig postverksamhet vid planering och 
hantering av förändringar i sina respektive operativa verksamheter. Besöken 
gav också PTS större insikt i operatörernas förberedelser och riskanalyser inför 
kommande förändringar. Sammanlagt besökte myndigheten totalt 10 lokala 
brevbärarkontor inom Postnord och Bring Citymail.  

PTS slutsatser ifrån tillsynsbesöken var att båda operatörerna stod inför 
utmaningar avseende personalbemanning, särskilt i utdelningsledet, och hade 
behov av att utveckla stöd för de chefer som är ytterst ansvariga för att 
praktiskt genomdriva förändringarna. Därutöver framkom att Bring Citymail 
saknade rutiner för mätning av måluppfyllelse gällande leveranskvalitet 
Postnord behövde utveckla sin hantering och uppföljning av klagomål, dra 
lärdomar av de förändringar som genomförts samt utveckla normer och rutiner 
vad gäller internkommunikation och internrapportering, bland annat vad gällde 
klagomål och avvikelserapportering.  

Efter att ha fått in klagomål från allmänheten gällande Bring Citymails 
placering av buntlådor6 öppnade PTS ett tillsynsärende i början av 2017. 
Klagomålen avsåg det faktum att buntlådor stått obevakade i flera timmar, på 
vad som av den som gjorde anmälan ansågs vara olämpliga platser och att de i 
vissa fall inte hade varit förslutna. Ärendet är viktigt både från ett integritets- 
                                                 
 

6 Med buntlådor avses de backar som Bring Citymail ställer ut på strategiskt valda platser för 
upphämtning av operatörens brevutdelare. 
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och tillförlitlighetsperspektiv eftersom brevhemligheten ska skyddas samtidigt 
som breven måste kunna hanteras på ett kostnadseffektivt sätt i utdelningen. 

En faktor som CamPete AB särskilt pekade ut i sin första studie som 
bidragande till kvalitetsbristerna på postmarknaden gäller försämrad 
adresseringskvalitet. En ökad automatisering i brevsorteringen ställer högre 
krav på korrekt adresserade försändelser för att dessa ska nå rätt mottagare och 
operatörerna ska kunna leva upp till kraven på tillförlitlighet och 
integritetsskydd. PTS har därför arrangerat ett antal möten med 
postmarknadens aktörer, Lantmäteriet, Skatteverket och Bolagsverket för att 
inventera problem och möjliga lösningar i sammanhanget. Samarbetet syftar till 
förbättringar av interna system och efterlevnad av befintliga standarder för 
adressering och kan även leda till förslag på författningsändringar. 

I PTS fortsatta arbete kommer myndigheten lägga stor vikt vid att förtydliga de 
krav som bör ställas på operatörerna i syfte att säkerställa att de lever upp till 
postlagens krav på en tillförlitlig brevverksamhet samtidigt som de genomför 
nödvändiga besparings- och effektiviseringsåtgärder. Detta görs bland annat 
genom att PTS ser över möjligheten att förtydliga postoperatörernas 
tillståndsvillkor vad gäller tillförlitlighetskravet i postlagens 2 kap. 6 §. 

PTS avser också att fortsätta utveckla formerna för hur operatörerna 
informerar myndigheten i samband med större organisations- eller 
produktionsförändringar och särskilt uppmärksamma hur operatörerna 
bedömer och hanterar de risker som kan uppstå i samband med aktuella 
förändringar. 

Myndigheten kommer också se över vilka krav på rapportering, inom ramen 
för PTS tillsyn, som bör ställas på operatörerna vid återkommande 
utdelningsproblem. Utöver en beskrivning av problemen och vad som har 
orsakat dem kan denna rapportering bland annat omfatta vad operatören gör 
för att åtgärda dem, hur snabbt åtgärderna förväntas få effekt samt hur 
liknande problem kan undvikas i framtiden. 

 
3.4 PTS arbetar för ett anpassat regelverk 

I syfte att följa hur användarnas behov av posttjänster förändras över tiden 
låter PTS genomföra återkommande användarundersökningar. Resultatet av 
dessa är ett viktigt underlag för myndighetens regelöversyn och val av 
tillsynsinsatser.  
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PTS har också i uppdrag att medverka vid tillkomsten av överenskommelser 
mellan Sverige och andra länder och handlägga frågor som rör Sveriges 
deltagande i verksamheten inom EU. Eftersom EU:s postdirektiv ligger till 
grund för den svenska postlagstiftningen är en direktivsförändring i vissa fall 
en förutsättning för ändringar i det nationella regelverket.  

Som PTS har beskrivit i Svensk postmarknad 2017 kan ett anpassat regelverk 
som medger vissa förändringar avseende tillämpning av prisreglering och 
servicenivå ge postoperatörerna bättre förutsättningar att framöver upprätthålla 
en hög kvalitet och tillförlitlighet i sina verksamheter. PTS har till exempel 
föreslagit en modernisering av pristaket och ställer sig positiv till 2015 års 
postlagsutrednings förslag om att införa tvådagarsbefordran. Vi i Sverige bör, 
på samma sätt som våra nordiska grannländer nu gör, säkerställa att 
posttjänsternas servicenivå anpassas till de behov som finns i ett digitaliserat 
samhälle. Som ett led i detta arbete bör kraven på utdelningsfrekvens och 
befordringstider ses över till förmån för en långsiktigt ekonomiskt hållbar och 
tillförlitlig posttjänst av god kvalitet. 
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Bilaga 1 Uppföljning av Kvalitetsutredning av 
postdistribution – Postnord    

Campete AB / Tripolium ABCampete AB / Tripolium ABCampete AB / Tripolium ABCampete AB / Tripolium AB        RAPPORT RAPPORT RAPPORT RAPPORT     

    2017-05-12 

 

1. Bakgrund och sammanfattning 
 

Med anledning av de omfattande kvalitetsproblem som Postnord hade under 2015 och delar av 2016 

lät PTS göra en kvalitetsutredning i slutet av våren 2016.  Utvecklingen under månaderna före 

utredningens publicering visade att utvecklingen var på rätt väg, men att Postnord hade en bit kvar 

till de nivåer som rådde innan problemen startade. Den positiva utvecklingen har fortsatt även om 

kvalitetsutfallen månad för månad ännu inte har påvisat stabilitet. Kundklagomålen till PTS har 

fortsatt att ligga på en hög nivå under resten av 2016 och den mediala uppmärksamheten har varit 

stor. PTS har mot den bakgrunden beställt en uppföljning av kvalitetsutredningen som gjordes våren 

2016. 

En övergripande slutsats är att det har hänt mycket i Postnord sedan 2016 års utredning och att 

styrningen av brevverksamheten i Sverige har förändrats. Det är också tydliga signaler i 

organisationen om brevverksamhetens betydelse för företaget och det är stort fokus på 

brevkvaliteten. 

En mängd åtgärder har vidtagits och mycket arbete läggs på att följa upp distributionskvaliteten. Det 

sammantagna intrycket är att Postnord idag har bättre kontroll på sin verksamhet i Sverige. Däremot 

finns det indikationer på att det kommer att ta ytterligare tid för Postnord att återfå förtroendet hos 

allmänheten. 

Situationen innebär inte att kvaliteten i Postnords brevdistribution är tryggad framåt. Den 

ekonomiska pressen som koncernen befinner sig i tvingar fram omställningar av organisation och 

processer vilket utgör risker för framtida kvalitetsstörningar. Inverkan från fysisk och elektronisk 

konkurrens samt förändringen av postflödets sammansättning utgör också förändringstryck som 

måste hanteras på ett säkert sätt och som kommer att påverka sätten att distribuera post i 

framtiden. En ytterligare faktor är utvecklingen på arbetsmarknaden där postoperatörerna succesivt 

synes få allt svårare att rekrytera personal till brevbäraryrket. 

 

2. Arbetsmetod 
 

Uppföljningen av tidigare kvalitetsrapport har gjorts genom strukturerade intervjuer med 28 

beslutsfattare på olika nivåer inom Postnord Sverige. Intervjuerna har tagit cirka 1,5 timmar vardera. 

Huvudfokus i intervjuerna har legat på vilka åtgärder och förändringar som har gjorts sedan förra 

rapporten i syfte att kunna fastlägga var man står idag och hur stabil verksamheten är inför 

framtiden. 

Intervjupersonerna framgår av bilaga. 
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3. Processer och produktionsstruktur i förändring 
 

I den förra rapporten beskrevs hur Postnord genomfört stora produktionsmässiga förändringar 

exempelvis implementering av Koncept Utdelning i hela landet samt införandet av Integrerad 

Produktions Modell (IPM) på ett antal ställen i landet. 

Det konstaterades i rapporten att ur ett kvalitetsmässigt perspektiv hade genomförandet av 

förändringarna gjorts med för hög hastighet, med brister i planeringen och med för få stödresurser 

under själva genomförandefasen. I ivern att få ut ekonomiska effekter hade man underskattat den 

tid det tar och den mängd stöd som behövs för en lyckad implementering. 

Koncept Utdelning – större lokalt inflytande 

En konsekvens av de lärdomar som dragits är att den lokala nivån under det senaste året har fått ett 

större inflytande över hur strikt Koncept Utdelning ska användas. Kvalitet och ekonomi ska styra 

besluten istället för centrala eller regionala direktiv. I många områden med flerfamiljshus utan 

fastighetsboxar har därför den lokala ledningen valt att återgå till att göra en sista manuell sortering 

(kamning) av posten före utdelningsrundan. Förutom att det ökar totaleffektiviteten för brevbäraren 

blir det också en säkrare kvalitet på de rundorna. De kvalitetsrisker som finns inbyggt i Koncept 

Utdelning genom att sorteringsarbetet helt görs av maskiner finns fortfarande kvar, dels därför att 

brevbärarens uppmärksamhetskrav ökar, dels därför att adressregister ofta har brister. Detta måste 

hanteras genom löpande uppdatering av Postnords adressregister, systemunderhåll mm. Vad gäller 

Postnords interna arbete har detta prioriterats upp (se nedan under ”Kringarbeten”). När det gäller 

insamlingen av adressändringar är ett väl fungerande samarbete mellan postoperatörer, Svensk 

Adressändring och Skatteverket nödvändigt. 

Integrerad Produktionsmodell, IPM 

IPM innebär att man ändrar strukturen på distributionsorganisationen. Man flyttar samman flera 

brevbärarkontor till en större hubb och man samlokaliserar brev- och paketdistribution. Modellen 

varierar något beroende på de lokala förhållandena vad gäller volym, mängd hushåll och företag osv.  

De IPM-implementeringar som hade genomförts före förra rapporten fick kvalitetsstörningar av flera 

olika och sammanhängande orsaker. Man tvingades flytta ihop verksamheter i nya lokaler innan 

dessa var helt färdigställda, sammanslagningen av personalgrupper och de förändrade arbetssätten 

var inte tillräckligt förankrade och förberedda och man gjorde flera förändringar samtidigt eller för 

nära inpå varandra. 

En lärdom har varit att man inte kan vara för noggrann i planeringen och utformningen av stödet för 

kommande IPM-projekt. Nu ges inte klartecken till ett projekt förrän de rätta förutsättningarna är på 

plats. Planeringshorisonten kan vara flera år med tanke på att en grundläggande förutsättning är att 

hitta lämpliga lokaler för hubbar och depåer. Detta kan inom vissa geografiska områden vara en stor 

utmaning.  På regionnivå finns stöd i form av processutveckling som bistår med beräkningar av 

logistik och ekonomi. De ställen som besökts och som är inne i en planeringsfas har samtliga uttryckt 

att stödet är bra. Det sker också ett erfarenhetsutbyte med andra lokala chefer som redan varit med 

om IPM-implementeringar. Samtidigt är det den lokala chefen som äger projektet. Engagemanget 

från den lokala chefen är väsentligt för att hänsyn till lokala omständigheter ska påverka planeringen 

tillräckligt.  

IPM innebär en stor förändring för brevbärarna, eftersom de både byter arbetsplats, storlek på 

arbetsplats och i många fall också arbetsuppgifter. En lärdom är att förankring hos personalen måste 
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ges betydligt större utrymme än tidigare. Personalgrupperna som ska flytta ihop bör känna varandra 

och veta vad de ska göra i förväg. Dessutom är tidplanerna för IPM-projekten numera betydligt mera 

flexibla, med möjlighet till lokal påverkan för att säkra genomförbarhet och kvalitet. 

Implementeringen sker också stegvis, exempelvis startas inte hubb och depåer samtidigt. 

IPM beskrivs som en av de viktigaste förändringarna för att kunna klara framtidens utmaningar i form 

av minskade brevvolymer och ökade paketvolymer. Namnet Integrerad Produktions Modell åsyftar 

att man så långt som möjligt ska kombinera ihop brev- och paketverksamheterna i inhämtnings- och 

utdelningsledet. För närvarande synes de stora synergierna ligga i att man delar på lokaler och 

ledningsresurser samt att man kan planera för gemensamma transporter. Integrering av faktisk 

inhämtning eller utdelning är ännu så länge marginell, förutom den distribution av paket som sedan 

lång tid tillbaka hanterats av lantbrevbäringen. Det går alltså inte att säga hur stora ytterligare 

resultateffekter som integreringen kommer att ge. 

Kringarbeten i fokus 

Under tider av bemanningsbrist har visst typ av innearbete, som arbetet med adressdatabasen ISU 

och eftersändningar, prioriterats bort till förmån för att posten måste delas ut. Denna 

bortprioritering medförde potentiellt allvarliga kvalitetsbrister och merarbeten i form av 

felsorteringar, kundklagomål etc. I intervjuerna beskrivs nu hur ISU-arbetet och eftersändningar åter 

har definierats som ett strategiskt viktigt arbete som inte får prioriteras bort vid till exempel 

bemanningsbrist. Det löpande ISU-arbetet ska göras varje dag och det följs upp på olika sätt bland 

annat på tavelmötena på utdelningskontoren.  

Eftersändningsproblem kvarstår i form av att personer endast anmäler adressändring till Skatteverket 

och kanske tror att deras post ändå ska eftersändas. Det förekommer också att man inte meddelar 

adressändring alls.  Detta är ett infrastrukturellt problem som gäller hela postbranschen och som 

måste hitta sin lösning om den kundupplevda kvaliteten på postdistribution i Sverige ska kunna vara 

på önskvärd nivå. 

Svårigheter för lokal planering 

Volymfluktuationerna skapar stora svårigheter för bemanning och effektiv resursanvändning. Tredje 

veckan i varje månad är tungt belastad medan resterande veckor har väsentligt mindre volymer. 

Detta blir särskilt betungande när volymtopparna sammanfaller med höga volymer av oadresserad 

reklam, ODR. En del av problematiken skulle kunna motverkas om det fanns tillförlitliga prognoser, 

men det visar sig ständigt att det är svårt att få till på grund av omständigheter hos avsändande 

kunder. ”Kinareken” (rekommenderade varuförsändelser från Kina) fortsätter att ställa till 

kapacitetsproblem; problem som ledningen idag menar kommer att vara permanenta så länge 

varuflödet inte ändrar struktur. 

Vanliga orsaker till kvarligg (post som inte delas ut på avsedd dag) är fortfarande akut hög 

sjukfrånvaro, portar som man inte kommer in i samt ovan personal som inte hinner med sitt arbete. 

En orsak som nämns på flera håll i det här uppföljande arbetet är fordon. Delar av fordonsflottan är 

föråldrad, brister i underhåll eller är kapacitetsmässigt otillräckliga så att förseningar uppstår. 

Elmopeder är det vanligaste exemplet som tas upp. Ledningen menar att man är inne i ett 

nödvändigt strukturellt fordonsskifte. Man byter till exempel elmopeder mot mindre elbilar, något 

som fick en fördröjning när den spanske leverantören Comart gick i konkurs. Lokalt upplever man 

ofta att man jobbar med fordon som helt enkelt går sönder och måste bogseras tillbaka från turen. 

Konsekvensen blir oftast att resterande del av den turen inte blir utdelad den dagen. 
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I takt med den ökande volymen av varuförsändelser uppstår också en ökande kvalitetsutmaning i 

form av säkerhet. I vissa områden kan det p.g.a. stöldrisk vara svårt att ta med sig varuförsändelser 

ut på turen. Dessa försändelser måste då aviseras via ett ombud trots att formatet är utdelningsbart i 

postlåda eller fastighetsbox. Eftersom varuförsändelserna är betydligt större än den traditionella 

fysiska posten följer det också ökade utrymmesmässiga krav på fordonen, något som blir extra svårt 

att hantera på ett säkert sätt på en cykel. 

En ökande mängd fastighetsboxar kommer att medföra att fler varuförsändelser kan delas ut, vilket 

kommer att höja den kundupplevda kvaliteten. 

Det förekommer fortfarande att brevflödet från sorteringsterminalerna är försenat eller felsorterat 

men det är låg frekvens på dessa händelser enligt respondenterna. Förbättringar har skett även på de 

ställen där det vid tidpunkten för förra rapporten fortfarande framfördes att brister på 

sorteringsterminal skapade problem. 

 

Vad gäller rikstransporterna är det framförallt tågtransporterna som man oroar sig för framåt. 

Kommande arbeten på stambanorna parat med ökad trängsel genom fler tågoperatörer kommer att 

påverka postdistributionen, bl. a i form av förändrade tåglägen, d v s av Trafikverket tilldelade 

tidtabeller. Detta påverkar Postnords behov av snabba och tidtabellbundna transporter negativt 

framöver, med några minuters försenade ankomsttider till de stora terminalerna.  

I början av 2017 introducerades att alla brevbärare ska ha en smartphone med sig på turen. I det 

första skedet används den för att scanna utlevererade varuförsändelser på turen. Postnord arbetar 

också med att utöka kvalitetssäkrande funktioner, till exempel ska man kunna scanna brevlådor vid 

tömningstillfälle.  

 

 

4. Kvalitet och kundsynpunkter 
 

Svagt positiv trend för teknisk kvalitet 

Kvalitetsindikatorerna blir succesivt bättre i Postnord. SWEX-mätningarna har under enskilda 

månader i början av 2017 uppvisat tal nära målnivå, exempelvis 92,3% i februari och 93,8% i mars. 

Trenden över de senaste 12 månaderna påvisar dock att man ännu har en bit kvar innan kvaliteteten 

kan anses vara stabil. Antalet kundklagomål har, även om de är kvar på en högre nivå än innan 

problemen började, reducerats en hel del.  

Stort fokus har lagts på kvalitetsfrågorna i företaget och kvaliteten följs upp varje vecka på alla nivåer 

med samma indikatorer. Produktionscheferna följer upp med sina produktionsledare, produktions-

områdescheferna följer därefter upp sina produktionschefer, varpå samma uppföljning sker på 

regionnivå osv. Avvikelser ska då också kopplas med förslag på åtgärder om det är aktuellt. Flera 

respondenter uttrycker att kvaliteten på brevdistributionen är i centrum igen efter att fokus under en 

period enbart lades på kostnadsbesparingar. Ingen pratar längre om att lagstiftningen faktiskt bara 

kräver 85%. Budskapet från ledningen är åter tydligt; kvaliteten måste hållas. 

De flesta kvalitetsindikatorerna mäter befordringstiden eller saker som påverkar befordringstiden. 

Man kontrollerar också att man utfört exempelvis daglig uppdatering av ISU som påverkar att breven 

kommer till rätt ställe. En sak som postoperatörerna däremot inte har kontroll på är hur många brev 

som delas ut fel ute på brevbärarturen. Det kan exempelvis orsakas av att brev är felsorterade av 
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sorteringsmaskinerna eller på grund av den mänskliga faktorn hos utdelaren. Kundklagomålen kan ge 

en viss indikation på dessa andra typer av fel, men någon tillförlitlig statistik finns inte. 

Kundsynpunkter 

I samband med sammanslagningen av de tidigare affärsområdena Meddelande och Logistik till 

Postnord Sverige reducerades resurserna i Kundtjänst. Under en period var det svårt för mottagare 

och kunder att komma fram. Det slarvades också med återkopplingen på många brevbärarkontor. 

Det straffade sig genom missnöje hos kunder och mottagare, ärenden återkom och arbetsmängden 

ackumulerades. 

Enligt många respondenter spädde mediauppmärksamheten på mängden kundklagomål och den 

medförde också en hårdare ton i kundklagomålen, vilket påverkade personalens trivsel negativt. 

Utöver att åter ha fokuserat på brevkvaliteten har Postnord också vidtagit andra åtgärder för att öka 

kundnöjdheten sedan den förra rapporten publicerades. Man har ändrat rutin för hantering av 

kundklagomål och man har infört ”Postnord lyssnar” där kunder och mottagare via olika media kan 

framföra synpunkter. Det finns ingen publicerad statistik över ”Postnord lyssnar”, men materialet 

används till strukturerad uppföljning på ledningsnivå, med åtgärder där sådana krävs. Det går inte att 

utröna i vilken utsträckning synpunkterna till ”Postnord lyssnar” bidragit till minskningen av ärenden 

till kundtjänsten. Postnord har också börjat skicka ut brev som ställer servicefrågor. Breven har haft 

relativt hög svarsfrekvens. 

Den nya rutinen för kundsynpunkter innebär att både svarsinhämtning och återkoppling hanteras av 

den centrala kundtjänsten. Inom 24 timmar ska berört brevbärarkontor ha lämnat svar på klagomål. 

Om inte detta görs eskaleras ärendet upp till produktionsområdeschefen. Är ärendet ännu inte 

besvarat inom ytterligare 24 timmar eskaleras det till regionchefen osv. När ärendet är besvarat är 

det Kundtjänst som återkopplar till kunden eller mottagaren. Den nya rutinen medför att man har 

kontroll på att man verkligen svarar och på hur man svarar. Respondenterna intygar att man har 

blivit betydligt bättre på att svara och att man dessutom slipper en del återkommande synpunkter 

som tidigare kunde orsakas av sena eller otydliga svar. 

Kvaliteten är på rätt väg men att återbygga förtroende tar tid 

 

Trots att kvalitetsläget har förbättrats så finns uppfattningen kvar hos många i postmottagare att 

Postnords kvalitet och tillförlitlighet brister.  I den nyligen publicerade Förtroendebarometern (som 

ger en bild av svenska folkets inställning till olika myndigheter, företag, medier och politiska partier i 

Sverige) stod Postnord för den största minskningen under 2016, då man gick från 37 procents 

förtroende till 16 procents förtroende, en minskning med hela 21 procent-enheter. Även Postnords 

egen mätning av kundvärdeindex (KVI) visar en nedgång från 67 till 59 för hela koncernen för 2016. 

Man har också en mätning som kallas TRIM och som enligt Postnords årsredovisning mäter 

”corporate image”. Den visar en nedgång från 40 till 24 för hela koncernen. 

 

Mätningarna illustrerar hur lång tid och hur mycket arbete som krävs för att återfå ett förlorat 

förtroende. Ett högt förtroende för distributionen kan vara betydelsefullt i konkurrensen mot den 

elektroniska kommunikationen. 

 

Operatörsbeteckning 
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En stor andel av de postförsändelser som distribueras i Sverige har inte någon operatörsmarkering, 

som visar vilken operatör som distribuerat försändelsen. Det kan rendera i att postmottagare 

hänvisas mellan olika operatörer när man har ett klagomål, alternativt att man inte kan få en snabb 

hantering av ärendet. Postnord menar att man av 5011 mottagna kundsynpunkter i mars 2017 

endast har kunnat verifiera att 528 hör till den egna verksamheten och att det för 4 300 klagomål är 

oklart vem som utfört dem. Uppgiften påvisar problemet med att inte kunna identifiera vilken 

postoperatör som har delat ut vilket brev.  

PTS har tagit initiativ till att låta postoperatörerna utforma ett sätt att lösa detta problem på. Sedan 

förra rapporten har Postnord infört operatörsbeteckning på den volym som sorteras i maskinerna. 

Fortfarande är det dock en utmaning för mottagarna att förstå vem som delar ut vilken post. Det 

finns en överenskommelse mellan Bring, Postnord och Fria Postoperatörers Förening, FPF, om 

märkning maskinellt, men det kommer att ta tid att genomföra detta, inte minst därför att andelen 

maskinsorterad post varierar kraftigt mellan de olika operatörerna.  

Kontaktvägar mellan operatörerna 

Förutom att kunna klargöra vem som distribuerat en viss försändelse underlättas också en smidig 

hantering av klagomål från postmottagare om operatörerna inom ett område har upparbetade 

rutiner för hur man sköter kontakterna med varandra.  Sådana rutiner fanns tidigare etablerade 

mellan Postnord och Bring Citymail på lokal nivå i de områden där båda fanns närvarande. Av olika 

skäl verkar dessa kontaktvägar emellanåt brutits. På vissa ställen finns fortfarande etablerade och bra 

fungerande kontakter, men dessa verkar ha uttunnats. I stället månar man om att upplysa klagande 

mottagare om att de bör vara medvetna om det finns andra operatörer i området också. En tydlig 

operatörsbeteckning och en strukturerad kommunikationskanal mellan operatörerna skulle på sikt 

underlätta för kunderna att ställa krav åt rätt håll. Detta är inte minst viktigt eftersom fler och fler 

orter i Sverige får mer än en postoperatör som delar ut post. 

 

5. Ledarskap och Organisation  
 

Två kulturer möttes 

I sammanslagningen av brevverksamheten och logistikdelen till Postnord Sverige 2014 möttes två 

olika företagskulturer och sätt att styra verksamheten på. Eftersom strategin var att Postnord skulle 

gå från att vara ett postföretag som distribuerade paket till att bli ett logistikbolag som också delade 

ut brev, blev det i stor utsträckning chefer från logistiksidan som på central nivå blev chefer i den nya 

organisationen. Flera respondenter beskriver att det saknades kunskap om skillnaden i komplexitet 

mellan brevdistribution och paketdistribution och att det bidrog till de beslut som ledde till 

kvalitetsstörningarna. 

I förra rapporten framgick att en del chefer uppfattade att brevverksamheten prioriterades ner i 

förhållande till logistikdelen. Detta förhållande har förändrats markant. Från ledningens sida är man 

numera tydlig med att poängtera brevverksamhetens betydelse för företaget och vikten av att 

kvaliteten upprätthålls. Därtill har kvalitetsstyrningen ställts om så att den i högre utsträckning utgår 

från den mer komplexa verksamheten. 
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Många chefer som kom från brevsidan uppfattade också att verksamheten blev mera topp- och 

detaljstyrd efter sammanslagningen. Stödfunktionerna övergick till att bli mera av kontrollfunktioner. 

De flesta beskriver att en omsvängning har skett på detta område. Det har getts mer utrymme för 

lokalt inflytande, till exempel vad gäller Koncept Utdelning, och det tas mera hänsyn till lokala 

omständigheter. Detta uppfattas som positivt och viktigt för att höja förtroendet för ledningen bland 

personalen. Vissa lokalt svårkommunicerade beslut påverkade förtroendet hos personalen negativt, 

till exempel att informera och övertyga personalen om att arbeta enligt Koncept Utdelning i samtliga 

flerfamiljshus trots att alla visste att det var tveksamt om det skulle fungera. 

En ökad konsekvenskultur har införts, vilket många tycker har behövts. Andra pekar på risken att om 

det drivs för långt kan delarna bli viktigare än helheten och man riskerar att chefer inte vågar ta egna 

initiativ. Man vågar inte testa något på grund av risken att misslyckas. 

Matrisorganisation och behov av stöd 

En annan sak som utgjort en stor omställning är införandet av en matrisorganisation. En risk med en 

sådan organisation är att det blir svårare med kommunikation och samarbete mellan olika delar av 

företaget, så kallat ”stuprörstänkande”. Där utvecklade samarbetsformer finns orsakar detta inget 

problem, medan man på andra håll tycker sig ha svårare att få stöd i vissa frågor, som HR eller 

processutveckling.  Man menar också att det stöd som finns till stor del går åt till IPM-projekten, 

vilket är prioriterat. Däremot kan de som inte är inne i ett IPM-projekt uppleva att det kan vara svårt 

att få stöd till andra saker som den lokala chefen kan behöva. 

En osäkerhet som finns är vad den aviserade neddragningen av personal på Postnords huvudkontor 

kommer att innebära för det stöd och den utvecklingskraft som verksamheten behöver. Man undrar 

över vilket stöd man kommer att ha råd med i framtiden. 

Större tryck på lokal nivå 

Antalet regioner och antalet produktionsområden blir succesivt färre. Därmed blir ansvarsområdena 

större och cheferna riskerar att hamna ”längre” från verksamheten. Produktionsområdescheferna får 

fler produktionschefer under sig. Pressen på linjecheferna ökar i en sådan utveckling och det finns en 

oro ute på fältet för vad detta ska betyda för chefstödet som man kan få och för den framtida 

chefsförsörjningen. ”Hur många utvecklingssamtal kan man hålla?”, undrade någon.  

Som nämnts ovan är de som har pågående IPM-projekt nöjda med hur deras projekt stöds från 

central och regional nivå i nuläget. Det går inte i dagsläget att förutse om kommande neddragningar 

kommer att påverka detta förhållande eftersom det inte finns några konkreta planer presenterade. 

Omsättningen bland chefer på Produktionschefs- och Produktionsområdeschefsnivån kan vara ett 

kommande problem. I vissa fall har det varit en möjlighet att få in nytt friskt blod, men 

chefsförsörjningen är troligen en kommande stor utmaning. Det lokala ledarskapet är satt under 

press och särskilt stort tryck ligger på produktionsledare och produktionschefer. Produktionsledarna 

ska dessutom arbeta en del i driften själva. En del gör avkall på sin ledartid för mycket i tider av 

personalbrist och det straffar sig senare. 

Ledningen för Postnord Sverige har fattat beslut om ett kompetensutvecklingsprogram med 

anledning av att cheferna får utökade ansvarsområden. 

Vissa anser att det saknas förståelse för den lokala organisationens betydelse och svårigheter på 

central nivå, medan man på central nivå vill understryka vikten av det lokala ledarskapet. 
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En annan organisatorisk utmaning för framtiden är att de nya hubbarna i många fall blir stora 

arbetsplatser. Man måste lyckas forma ett bra teamarbete för att undvika ”anonymitet” och främja 

delaktighet. Samtidigt måste man kunna utnyttja flexibiliteten och flytta resurser efter de kortsiktiga 

behov som uppstår. 

 

6. Medarbetare och bemanning 
 

I den förra rapporten beskrevs hur den lokala styrningen av tillåten mängd och typ av resurser 

bedrevs. Det fanns en centralt fastlagd ram med grundbemanning och mängd extra anställda. Om 

man ansåg sig ha behov av att anställa utanför ramen fick man ansöka om dispens från den centrala 

HR-enheten. I de intervjuer som hållits nu under våren 2017 framkommer att man på många håll har 

förändrat grundbemanningen. De ursprungliga planerna upplevdes av vissa som att de kom som 

direktiv, men att det var tveksamt om de skulle hålla. De förändringar som nu skett är både att man i 

vissa fall höjt grundbemanningen, men också att man ändrat på sammansättningen mellan olika 

anställningsformer. 

Genom inrättandet av ”Extraanställda” med begränsat antal arbetstimmar per kvartal skall 

volymfluktuationer och hastigt uppkommen frånvaro lösas. Dock upplever vissa ledare att det är 

komplicerat att matcha extraanställda mot behovet, inte minst genom arbetstidsbegränsningen. Det 

har enligt många funnits en övertro på hur mycket man kunde lösa med extra anställda. Därför har 

man nu minskat gapet mellan vad det troliga behovet är och grundbemanningen. Man har också en 

något förändrad inställning till att använda övertid enligt vissa respondenter. Man kan helt enkelt ta 

till övertid i akuta situationer om man bedömer det som nödvändigt. 

Synpunkterna på dispenssystemet är fortfarande blandade. Vissa tycker att det fungerar bra sedan 

hanteringen snabbats upp, medan andra fortfarande menar att det är alltför trögt i förhållande till 

behovet i en föränderlig värld med sjukfrånvaro etc. 

Rekryteringssituationen varierar mellan områdena. Problem med rekrytering gäller både för fast 

personal och extra anställda, men i det senare fallet nämns det mest i Storstockholmsområdet. 

Brevbärarjobbet mindre attraktivt 

Den generella bilden är att brevbärarjobbet succesivt har blivit mera fysiskt krävande och mindre 

attraktivt, vilket har gjort det trögare att rekrytera och svårare att behålla rätt personer som klarar av 

jobbet och som trivs med det. Den pågående högkonjunkturen spelar naturligtvis också en roll. 

Samtidigt som jobbet blir mera fysiskt krävande måste man ändå ställa vissa krav på annan 

kompetens exempelvis genom att man introducerar smartphones som ska användas för att kunna 

scanna av utlevererade varubrev ute på turen. 

På vissa håll, bland annat i Stockholmsområdet, är rekryteringssvårigheterna ett konkret problem för 

kapaciteten att få ut all post i tid. Det finns enskilda områden där man haft i oerhört stor 

personalomsättning, i princip tvingats förnya hela kadern. Det innebär på kort sikt att man får 

utmaningar avseende såväl kapacitet som kvalitet. När det gäller extraanställda är det ett problem 

att det finns väldigt gott om extrajobb att välja på i storstadsområdena. 

På andra håll ute i landet har man, åtminstone för tillfället, en stabilare situation, men man får jobba 

hårdare med rekrytering för att få resultat även där. Göteborg har infört ett system där man låter 

personer enbart jobba med rekrytering och göra det för flera utdelningskontor. Systemet avlastar de 
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lokala cheferna i det grundläggande urvalsarbetet och har fallit väl ut. Därför verkar samtliga ställen 

som intervjuats överväga att införa ett motsvarande arbetssätt. 

Många poängterar vikten av att lägga tid på introduktion av nya medarbetare även om 

kapacitetsläget gör att man skulle vilja prioritera annorlunda. En annan lärdom är att man måste vara 

noggrann med profilen på de man rekryterar även om situationen är akut. Felrekryteringar blir ofta 

väldigt kostsamt. Det diskuteras också om inriktningen på rekryteringen. Om många slutar efter kort 

tid, trots introduktion, måste man kanske ändra profilen på vad man söker. Det blir också vanligare 

att de som söker jobbet inte klarar av det fysiskt. 

På en del kontor menar man att IPM-sammanslagningen ska kunna ge möjlighet till större variation 

av arbetsuppgifter till de medarbetare som har önskemål eller behov. 

På vissa lågvolymsområden finns det utmaningar när det gäller att säkerställa kompetensen i 

organisationen. På grund av de stora volymfluktuationerna har man behov av ökad andel 

deltidsarbetande i förhållande till heltidsarbetande, men samtidigt minskar detta 

”genomsnittskompetensen” på utdelningskontoret. Om kontoret är litet och skillnaden mellan 

lågvolyms- och högvolymsdagar är stor kan det vara svårt att upprätthålla en kritisk massa av 

heltidsanställda. 

 

7. Slutsatser 
Mycket positivt har hänt i Postnord sedan 2016 års utredning vad gäller kvalitetsstyrning. Det har 

också gett ytterligare förbättringar av den tekniska kvaliteten, men fortfarande har man en bit kvar 

till den nivå som rådde innan problemen började. Lokala chefer vittnar om att brevverksamheten har 

fått ett nytt fokus och betydelse i Postnords verksamhet. Självkänslan hos lokala chefer kan sägas ha 

ökat. 

Det sammantagna intrycket är att Postnord nu har bättre kontroll på sin svenska verksamhet jämfört 

med situationen då störningarna uppstod. Det kan särskilt nämnas att man har 

• förbättrat och ökat fokus på kvalitetsstyrningen av brevverksamheten 

• anpassat förändringstrycket till lokala förhållanden och organisationens förmåga 

• gett lokala chefer ökat inflytande över förändringar 

• gett lokala chefer ökat mandat i att hantera bemanning 

• kvalitetssäkrat dialogen med kunder i samband med kundsynpunkter. 

Situationen innebär inte att kvalitetsutvecklingen i Postnords brevdistribution är tryggad framåt. I 

rapporten har ett antal riskfaktorer beskrivits, till exempel 

• Den fysiska och elektroniska konkurrensen samt förändringen av postflödets 

sammansättning utgör förändringstryck som måste hanteras på ett säkert sätt och som 

kommer att påverka sätten att distribuera post i framtiden 

• Det ekonomiska trycket på och i koncernen kommer att framtvinga fortsatta omställningar 

av organisation och processer, vilket utgör risker för framtida kvalitetsstörningar 

• Brevbärarens arbete har genomgått stora förändringar som har minskat jobbets 

attraktivitet, och svårigheten att rekrytera rätt medarbetare har ökat. 

• Rationaliseringar har inneburit större ansvarsområden och ökad press för lokala chefer, 

samtidigt som stödet har minskat, vilket kan försvåra chefsförsörjning framöver.  

Med tanke på dessa utmaningar kommer troligen styrning och hantering av förändringsarbetet att 

vara avgörande för Postnords möjlighet att nå sina mål framöver, liksom kontinuitet i 
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kvalitetsstyrningen. Därtill blir förmågan att rekrytera chefer och medarbetare avgörande för att 

lyckas med uppdraget. 

Att döma av de senaste mätningarna kommer det att krävas en hel del arbete för att återfå 

allmänhetens förtroende. Medieuppmärksamheten kring 2015-16 års mindre lyckade förändringar 

har tvivelsutan bidragit till en allmän skepsis till Postnords förmåga att leverera rätt och i tid. Det 

kommer att ta tid att återvinna det tappade förtroendet.  
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    2017-05-09 

 

1. Bakgrund och sammanfattning 
 

PTS har begärt en uppföljning av den kvalitetsstudie som genomfördes under 2016 och omfattade Postnord 

och Bring Citymail, då som en följd av det kraftigt ökande antal klagomål som inkom till myndigheten från 

postkunder. Eftersom klagomålen snarare har ökat under 2016 i stället för att avta fanns anledning att följa 

upp de båda huvudaktörerna och se vilka förändringar som har skett. Uppdraget är utdelat till Campete AB, 

som i samarbete med Tripolium AB har genomfört arbetet.  

Bring Citymail har under 2016 vuxit kraftigt i volym genom geografisk expansion med hjälp av 

underentreprenörer och genom att vinna ett antal offentliga upphandlingar. Samtidigt bedriver man en 

transformation av verksamhetens processer, främst mot centralisering av sortering. Därmed har man också 

utsatt verksamheten för prövningar som har avspeglat sig i kvalitetsbrister.  

Bring har på ett par års sikt 

• utvecklat sina split centers mot sortering i gångordning 

• transformerat Eriksbergsterminalen till fullödig sorteringsterminal för maskinell sortering i 

gångordning (15 % av totalvolymen levereras så i maj 2017) 

• utvecklat sorteringskod för att helt kunna centralisera manuell finsortering i gångordning  

• lyft bort sortering från 9 CityMail Centers (CMC) och därigenom skapat rena utdelningskontor (UTK)  

• förvärvat 50 % av Premo (Pressens Morgontjänst) och påbörjat brevutdelning nattetid tillsammans 

med morgontidningar i Stockholm 

• infört distribution av A-post och spårbara brev 

• tecknat underavtal med en rad partners för att öka den geografiska täckningen. De viktigaste av 

dessa är NTM, Tidningsbärarna och Herenco. 

Under vintern 2015/2016 hade man en första kvalitetssvacka p g a centralisering av sorteringen till egna 

kontor. Genom att ta en paus i utrullningen förbättrades läget. Den hastiga expansionen via partners under 

2016 har dock gett oönskade effekter i form av kapacitetsbrist med åtföljande kvarligg av brev vid 

terminalen, samt kvalitetsproblem hos partners p g a rutinbrister och ovana vid utdelning av adresserade 

försändelser. Bring har inlett en stabiliseringsprocess men svårigheter att komma tillrätta med den manuella 

förädlingen parat med volymtillväxt är en fortsatt utmaning.   

 

 



Kvalitet i postbranschen 2017 – Bring Citymail 
 

  

 

CamPete AB / Tripolium AB  30 
 

 

2. Arbetsmetod 
 
Den här rapporten är utarbetad efter strukturerade intervjuer med 16 beslutsfattare på olika nivåer inom 

Bring Citymail, och med ledare för några underleverantörer/partners. Intervjuerna har tagit ca 1,5 timmar 

vardera. Med hjälp av ett samlat frågeformulär har vi sökt beskriva processens svagheter, var kvalitetsbrister 

uppstår och hur man arbetar för att minimera dessa. Fokus har legat på vilka åtgärder och förändringar som 

har gjorts under det senaste året i syfte att klargöra hur stabil verksamheten är inför framtiden.  

Intervjupersonerna framgår av bilaga.  

 

3. Processer 
 

Bring Citymail har under senare år förändrat sina processer på ett genomgripande sätt. Från att ha erbjudit 

utdelning av redan färdigsorterade sändningar från stora kunder – och endast grovsorterat dessa vid ”split 

centers” till respektive City Mail Center - har man gått mot byggande av terminaler för finsortering i 

gångordning, allt förberett för enbart utdelning vid utdelningskontor eller hos ett växande antal partners. 

Syftet har dels varit att minska kostnaderna för försortering och få ut mer utdelning från varje brevbärare, 

dels möjliggöra utdelning via partners, t ex tidningsutdelare nattetid, men även andra potentiella 

underleverantörer. Därigenom har man snabbt kunnat expandera sin affär geografiskt. Med partners har 

man också kunnat utöka affären till att omfatta utdelning nästa dag. 

Således har man gått från ett relativt enkelt och grundläggande koncept för sin affär till en komplex och 

flerdimensionell process med högre risker och fler fallgropar. Detta har avspeglat sig på kvaliteten.  
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Denna till synes enkla modell har medfört mängder av utmaningar för organisationen, vilket påverkat 

kvaliteten under omställningen. I ett par omgångar har man tvingats stoppa planerade förändringar och göra 

omtag, samtidigt som man successivt har ökat volymerna genom att lyckas vinna offentliga upphandlingar. I 

och med att underleverantörerna har befunnit sig på olika mognadsgrad vad gäller utdelning av adresserade 

försändelser har man också fått söka olika lösningar beroende på geografi, vilket inte har underlättat 

omställningen. 

Terminalverksamheten i fokus 

År 2015 togs beslut om att centralisera och effektivisera sorteringen, inledningsvis manuellt. Detta hade bl a 

som syfte att kunna ansluta entreprenörer och därigenom vidga verksamheten. De inledande försöken visade 

att det blev svårare än man tänkt sig, varför man slog stopp i utvecklingen. Därför beslöt man att investera i 

två sorteringsmaskiner med sekvensieringskapacitet till Eriksbergsterminalen. Nästa steg blev att ta över 

finsortering från ett antal City Mail Centers som därmed blev piloter som UTK – utdelningskontor. Samtidigt 

påbörjades utdelning av brev nattetid med Premo i Stockholm.  

Den nya processen krävde inte bara att ”maskinvänlig” post sorterades på terminalen, utan också att en 

modell för manuell sortering i gångordning måste utvecklas. Här fick man en mängd utmaningar i 

kommunikation mellan UTK och Terminal. Behovet av ett system för att underlätta manuell sortering och en 

väl uppdaterad adressdatabas i City Base blev avgörande för kvaliteten. Samtidigt förändrades brevbärarens 

arbetsmiljö radikalt i och med att turerna förlängdes. Denna omställning vid UTK skapade oönskade effekter, 

som en hög personalomsättning.   

Det är svårt att starta en ny terminal och undvika störningar. I efterhand säger man att man hade ”lite för 

bråttom”. Därför tvingades man också slå stopp i utrullningen mot nya UTK, något som gäller än idag. Därtill 

konstaterades svårigheter att nå den ekonomiska kostnadsbesparing som man hade förutsett. Idag har man 9 

UTK som får sin post från Eriksberg samt 2 som får sin från Örebro.  

I december 2016 startade man sortering till Tidningsbärarna i Skåne, och man drabbades inledningsvis av 

stora utmaningar i Kristianstad. Därför startade man av kvalitetsmässiga och ekonomiska skäl en ny terminal 

på Sturkögatan i Malmö, med uppgift att sortera åt Tidningsbärarna. Malmöterminalen har därefter fungerat 

mycket väl.  

Manuell sortering med brister 

För att kunna frigöra UTK från manuellt förarbete krävdes att all sortering flyttades till Terminal. Därför 

inrättades s.k. nummersortering, d v s varje försändelse försågs med hjälp av en databas med ett nummer för 

att en sorterare skulle kunna sortera i breven i rätt ordning. Nummersorteringen prövades i ett första skede 

mot NTM, där man konstaterade att man behövde en indexering för att få upp tempo i sorteringen. Modellen 

utvecklades i en betaversion, kallad POP.  

Den bristande effektiviteten i sorteringsmodellen har försvårat den förväntade kostnadsbesparingen som 

etableringen av UTK och partners skulle uppnå. Samtidigt var modellen nödvändig för att kunna knyta 

underleverantörer till sig, som inte hade möjlighet eller förmåga att sortera breven i gångordning själva. Vid 

volymtoppen i oktober 2016 brast nummersorteringen i Eriksberg, som var bemannad för ett visst antal 
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försändelser per dag. Den verkliga volymen var då nära fyra gånger större än kapaciteten var beräknad för. 

Främst drabbades Östergötland och Luleå av förseningar.  

Olika modeller prövas för att förbättra nummersorteringen, bl a arbetar man för att kunderna själva ska sätta 

på rätt nummer för manuell sortering (POP-projektet, steg 2). Den här modellen har testats på 4-5 större 

utskick, och man anser att den är klar att implementera.  

Många vittnar om att den centraliserade sorteringen inte fungerar för områden med besvärliga adresser. 

”Lantlinjer” nämns som sådana exempel, men också postadresser i Stockholm City. ”Idag skulle vi inte ha 

infört UTK i postnummerområde 111.” 

CityBase är den databas som alla adresser finns i och som styr sorteringen. CityBase kräver kontinuerlig 

uppdatering och två gånger per år genomförs en s.k. ”rekning”, d v s en total genomgång av alla adresser. 

Bring har inledningsvis haft svårt att få en del underleverantörer att förstå vikten av det senare. 

Tidningsbolagen underskattade komplexiteten i utdelning av adresserade försändelser, men en bra eller dålig 

uppdatering av adressregistret avslöjas direkt när man går över till POP.  

Terminal som förändringsmotor 

Processen har för UTK till stor del blivit beroende av Terminal. Tidigare kunde ett lokalt kontor ”lägga om” 

sina rutter om fördelningen visade sig inte hålla. Nu är man helt beroende av terminalens arbetssätt och 

måste invänta terminalens möjlighet att schemalägga förändringen i sorteringen. Tät kommunikation mellan 

Terminal och de lokala enheterna, liksom besök på varandras arbetsplatser för att förstå problematiken, har 

varit verktyg för att försöka lösa situationen.  

En av begränsningarna för fortsatt expansion mot UTK eller till underleverantörer ligger i lokalytorna i 

Eriksberg. Idag finns ingen plan för införandet av fler UTK. Däremot avser man att utöka maskinsorteringen 

och därmed underlätta sorteringen vid CMC, vilket kommer att kunna spara en ansenlig del av brevbärarens 

förarbete. Detta arbete påbörjas under 2017. 

Underleverantörer 

 

Partners i form av underleverantörer har snabbt fått en viktig roll i Bring Citymail och möjliggjort en kraftig 

geografisk expansion. Detta ger en komplex bild av Brings situation eftersom underleverantörerna befinner 

sig på olika mognadsgrad vad gäller postdistribution, allt ifrån BJ Distribution i Ljungby, som har distribuerat 

brev i 15 år, till stora tidningshus som aldrig har delat ut annat än oadresserade tidningar. Från ledningen är 

man dock mån om att betona att ny kunskap också kommer genom underleverantörerna.  

NTM (Norrköpings Tidningars Media) är själva i en expansionsfas och täcker idag Östergötland, Uppland, 

Gotland, Norrbotten och del av Småland. I början av 2016 förvärvade man Luleå Mail HB och i januari 2017 

övertog man Västerviks Lokalpost.  

I Luleå/Boden hade man inledningsvis stora förseningar i sin utdelning, orsakade av flera samverkande 

faktorer. Det var försenade leveranser från sorteringsterminalen i Eriksberg, centraliserad manuell sortering 

med brister och försenade transporter med MTD-bilen norrut. En orsak till felen fanns också i ett bristande 

förarbete i adressdatabasen. Läget i norr anser man nu vara stabiliserat.  
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NTM sorterar själva Östergötland, efter inköp av egen sorteringsmaskin, men volymtillväxten som en följd av 

samarbetsavtalet med Bring skapade oväntade problem. Man fick t ex fyrdubbla personalstyrkan i 

sorteringen på en vecka och sorterade i oktober 2016 mer än 300 000 brev. Hela tiden menar man att 

utdelningen har fungerat väl, något som man vill tillskriva ett tidigt kommunikations- och utbildningsprogram 

för alla utdelare och en i grund och botten positiv inställning till volymtillväxt när tidningsvolymerna sjunker.  

Tidningsbärarna delar ut A-post åt BCM i hela Skåne samt B-post i 14 kommuner. Posten anländer i Brings 

backar och man delar ut vad som kommer. Tidningsbärarna använder inte CityBase, utan har sitt eget 

adressystem. Returhanteringen sker hos Bring, eftersom Tidningsbärarna saknar system för ändamålet. Det 

senare innebär inga större problem så länge orsaken till returen är tydlig. Risken är annars att brev går fram 

och åter mellan Bring och underleverantören. 

Inledningsvis hade man dimensionerat för ett par hundra försändelser per dag och utdelare, men här och var 

visade det sig bli mycket mera. Det innebar också att när Bring misslyckades med den manuella sorteringen 

på sin tillfälliga terminal skapade man stora förseningar i Tidningsbärarnas distribution. Detta är nu åtgärdat 

med den nya terminalen på Sturkögatan i Malmö, men misslyckandet fick stor effekt på kunder och medialt 

uppmärksamhet. 

Tidningsbärarna räknar nu generellt med att utöka verksamheten med 20 %, räknat i antal nya distrikt. Vid de 

fall som tidningsbud inte har kunnat leverera till rätt mottagare nattetid försöker man rädda försändelsen 

dagen därpå med speciellt anställda dagsutdelare, som idag är 16 stycken. Detta har fungerat väl men är 

sannolikt en dyr lösning.   

Successivt inför man nu tre flöden vid sidan av tidningarna i allt fler kommuner. Nya lastbord och ny 

belysning i bilarna har installerats.  

Herenco Distribution AB är nästa partner att kopplas på, vilket nyligen har skett i Vetlanda och planen är att 

långsamt växa i Småland och mot Västra Götaland. Herenco hör till mediehuset Hallpressen och täcker ca en 

kvarts miljon hushåll med tidningsdistribution och brevförsändelser från MTD (sedan 2013). Så här långt 

löper processen väl och har följt en noggrann planering.  

 

 

4. Förändringar och riskhantering 
 

Vid förändringen mot centraliserad sortering fanns uppenbara brister i planeringen. Man skapade en dygnet-

runt-verksamhet med administrativa chefer som både skulle utveckla och implementera. Brådskan i 

förändringen gjorde att processerna blev bristfälliga. Samtidigt byggdes partnerverksamheten upp som en 

helt ny avdelning, med kapacitets- och effektivitetsproblem. Roller förändrades, ägandeskapet för 

förändringarna flyttades nedåt, allt för att säkra framdriften. Man slog stopp i förändringen för att försöka 

säkra kvaliteten.  
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Central och lokal ledning ägnade inledningsvis mycket tid åt att bygga samsyn över hela linjen. Förbättrad 

kommunikation nämns ofta som den viktigaste genomförda förbättringen. 

UTK som företeelse visade sig snabbt vara mycket svårare att införa än vad man trodde. Volymvariation, 

långa och mörka dagar vintertid och svårigheter att få vikarier som klarade de nya kraven har ställt till 

bekymmer.  

För att utöka det interna samarbetet i Bring skapades en administrativ indelning i ”areor”, baserat på 

funktion snarare än geografi, detta för att ledningen för UTK:er ska kunna prata med kollegor med likartade 

problem, utbyta vikarier mm. För att reducera riskerna undviker man nu att genomföra förändringar 

samtidigt vid olika kontor.  

Den största volymtillväxten sker där man redan har mycket post, i mitten av månaden. En oroskälla lokalt är 

hur maskinsorteringen ska klara volymtopparna, när man successivt minskar möjligheten att rädda sådana 

brister lokalt. Oron handlar om risken att inte ha tillräckligt resurser eller – om volymer blir kvar på 

terminalen – att ha för många resurser för den volym man får för dagen.  

Underleverantörer 

 

NTM, vars verksamhet växer, är noga med hur man långsiktigt planerar den interna logistiken och säkrar 

utdelningen. Det senare sker löpande genom att nya bud endast får dela ut tidningar från början, varpå man 

bygger på med brev. 

I NTM:s och Bring Citymails gemensamma expansionsplan ligger att i närtid växa postutdelningen med 

ytterligare 200 000 hushåll till nära 400 000 i början av 2018. För denna tillväxt har man enligt egen utsago en 

robust projektplan, där de största riskerna anges vara volymtillväxten, indexering av manuell post, 

internlogistik med avlastningspunkter och adressdatabasens kvalitet.   

 

 

5. Kvalitet och kundsynpunkter 
 

Centralt mäter Bring Citymail kvalitet genom 

• kundklagomål – styck av 100 000 försändelser 

• IPSOS - % rätt utdelade brev i tid. Senaste mätningarna uppvisar 92 % av A-breven nästa dag. 

Terminal använder sig av 

• Kund – och mottagarärenden  

• Driftstatus; Ej producerat / reject / felkamning (manuellt). Fångar upp flöden i varje skift 

• Stickprov i fack och vid utlastning för att säkerställa rätt leverans till UTK mm 

• ”Morgonkoll” – genomgång av störningar och brister i verksamheten 

Lokalt har man svårt att mäta den egna processens robusthet. CMC mäter dagligen på 
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• kund- och mottagarärenden (mätt i styck av 100 000 försändelser) 

• leveransstörningar / ej utdelade brev 

• City Base-kvalitet (datakvalitet) 

• Daglig besiktning (genomgång av ett antal fack varje dag) 

Det är idag svårare att följa processen vid UTK, eftersom all förberedelse sker vid terminalen och brevbäraren 

ser inte enskilda försändelser förrän vid utdelningsögonblicket. Rapport om leveransstörningar och ej 

utdelade brev blir den viktigaste kvallitetsparametern. 

Resultaten av kvalitetskontrollerna återrapporteras till Terminal, men det saknas system för att mäta andel 

kryssade brev. 

Volymfördelning mellan A- och B-brev har varit något osäker p g a vissa problem med att följa antalet från 

maskin relativt kundernas uppgifter. Än så länge är andelen A-brev dock relativt liten. 

Huvudsakligen används Qlik View för uppföljning av kvalitet. Därutöver följs en given mötesstruktur baserad 

på fakta och åtgärder. Mail används ännu som huvudsaklig kommunikationskanal med t ex Tidningsbärarna 

för avstämning av kvalitetsläget. Arbete pågår för att få in alla underentreprenörer under samma 

systemstruktur. 

Under 2016 ökade klagomålen markant, med tydlig övervikt för de kontor som förändrades till UTK. Stor del 

av klagomålen i Storstockholm har handlat om Karolinska och stadsdelsförvaltningar och deras utskick av A-

post, som till stor del utdelas nattetid av Premo. Tidningsbuden har haft svårt att hitta adressater, ibland att 

komma in i vissa portar o s v.  

Ledningen arbetar löpande med kundklagomål som bas för att kunna genomlysa hela flödet och därigenom 

åtgärda brister.  

På vissa håll vittnar man om många kundklagomål på försenad boxpost, post som inlämnas från Bring 

Citymail till Postnord men som man upplever inte blir utsorterad i tid. Man understryker från Bring att detta 

är lokala fenomen som ”är svåra att ta på”.   

Ett annat adressrelaterat problem finns bland privatpersoner, som ofta flyttar utan att begära eftersändning. 

Någon lokal chef menar att adresskvaliteten kan vara ”katastrofalt dålig” i vissa sändningar.  

Även IT-system och kapacitet på bredband nämns som kvalitetshinder. En så enkel sak som 

bredbandsuppkoppling kan vara en trång sektor för brevbärarna, när alla samtidigt ska göra eftersändningar.  

Underleverantörer 

 

Tidningsbärarna har månadsmöten för att stämma av kvaliteten, vilket sker i form av kundärenden, 

typkunder med återkommande klagomål, kvarställda brev etc. Ännu saknas systematiserat kvalitetssystem 

för samarbetet. Ärenden som gäller Tidningsbärarna går från Bring till respektive utdelningskontor via mail, 

varpå svar ska läggas in i systemet av Bring själva. Systemstöd är på gång, men IT är en trång resurs.  

Nya kvalitetsmål är satta för uppdatering i CityBase (adressregistret), vilket har föranlett Tidningsbärarna att 

börja tillsätta särskilda resurser som kan hantera uppdateringsrutinerna.  
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Tidningsbärarna har haft många avhopp bland utdelare vilket ofta har inneburit att man inte har hunnit få ut 

försändelserna inom fastställd tid.  

NTM menar att Bring har satt upp noggranna kvalitetsrutiner men få mätetal, vilket emellanåt gör 

kvalitetsarbetet ofokuserat. Gemensamt har man valt att inför varje förändring avisera mottagarna med ett 

brev för att berätta att man nu börjar med postdistribution. Detta ger en möjlighet till att ytterligare 

informera de kunder som eventuellt har synpunkter.  

 

 

6. Ledarskap och organisation 
 

Ledningen på alla nivåer fick ägna mycket tid åt uppföljning och åtgärder när problemen accelererade, men 

antalet uppföljningsmöten har minskat markant i takt med att läget har stabiliserats.  

”Den genomgripande förändringen drevs länge hårt från centralt håll. När man såg kostnaderna öka drog 

man i nödbromsen och tog paus i förändringen.” En orsak till förändringstrycket tror man lokalt är trycket 

från ägarna, och givetvis finns ett ekonomiskt incitament att snabbt växa och samtidigt öka effektivitet.  

Avstånd mellan central och lokal ledning anser man lokalt har ökat i och med den geografiska tillväxten. ”Vi 

förstår att man inte hinner ut så mycket längre, men vi måste få göra vår röst hörd!” 

Trots de problem som har varit vittnar lokala chefer om en öppenhet och tydlighet mellan nivåer och 

kollegor. På motsvarande sätt berömmer underleverantörerna samarbetet med Bring Citymail.  

Bring Citymail återkommer ofta till gränssnittet mot Postnord och menar att ”det gamla samarbetet” har 

försvunnit, vilket inte gagnar kunderna. En del lokala chefer beklagar att kollegan hos konkurrenten ”blev 

utbytt” och att det är svårt att få kontakt med ersättaren. Det finns mängder av frågor som måste lösas 

mellan parterna för att kunderna inte ska drabbas onödigt.  

Organisatoriskt har gränssnitten blivit fler och verksamheten mer komplex. Man har fastlagt noggranna 

rutiner för hur samarbetet mellan den egna verksamheten och underleverantör ska fungera samt hur den 

senares arbete ska bedrivas (Tjänstespecifikation, som bilaga till avtal). Dock har det visat sig att utbildning 

och styrning av tidningsbud, som ska börja dela ut adresserade försändelser, inte alltid är så enkelt.  

För att avlasta sig den operativa samordningen har Bring Citymail inrättat en Operativ Chefsroll i början av 

2017. Därtill har man fr o m den 1 april inrättat en ansvarig för extern utdelning, en samordningsroll mot alla 

underleverantörer. Eftersom den senare rollen är så ny har endast Tidningsbärarna omnämnt den som viktig, 

men med tanke på behovet av synkronisering av rutinerna mot partners kommer rollen att bli tung.  
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7. Medarbetare, kompetens och engagemang 
 

Rekrytering av nya medarbetare är svårare idag än tidigare, vittnar alla om. Dock är det särskilt accentuerat i 

storstadsområdena. Urvalsarbetet tar längre tid, tidiga avhopp är vanligare bland nyrekryterade, det krävs 

mer utbildning och träning för att få till fungerande brevbärare och på vissa håll har språket blivit en barriär. 

Därtill säger man att det är svårt att hitta vikarier som orkar med jobbet, inte minst vid UTK med långa turer.   

Omläggning till UTK kräver mycket kommunikation med medarbetarna, och förändringen har inte alltid varit 

populär. Personalomsättningen blir ofta stor när man tvingas förändra sina arbetstider och förlägga så stor 

del av sin arbetsdag utomhus på senare tid än tidigare.  

Vid terminalen nämner man främst kompetenskravet hos nya medarbetare som svårt att fylla, där t ex 

arbetet med returer kräver en del. Likaså tycker man att datauppdatering från brevbäraren har blivit sämre. 

”Någon annan sorterar”, vilket kan få till följd att brev ”åker fram och tillbaka”. Utan påteckning på brevet 

kan ett sådant brev vara svårt att hitta i processen.  

Underleverantörer 

 

Nya medarbetare i form av tidningsutdelare i Stockholm (Premo) har medfört nya utmaningar med speciella 

informationsmöten med nattpersonalen. Ofta måste dessa skötas i två omgångar, en på svenska och en på 

engelska, p g a alla nysvenskar. Ett annat problem är att ”betingskulturen” ännu lever kvar bland de 

medarbetare som kommer från Premo. Detta fenomen kan medföra att utdelaren ser breven som 

försenande faktor, vilket kan skapa missnöje.  

Utbildning för brevutdelning sker i pappersform och per webb, men uppföljning och coaching är svårare att 

vidmakthålla för medarbetare nattetid.  

Man vittnar generellt om rester av motvilja mot att hantera adresserad post under turen, eftersom det tar 

längre tid och man har svårt att hinna med. Dubbla flöden av B-post samt av A-post och tidningar ställer 

speciella krav på utdelaren.  

Tidningsbärarna vittnar om stora svårigheter att rekrytera tillräckligt bra bud i tillräcklig omfattning. Bitvis 

har läget varit kritiskt med många avhopp som emellanåt har inneburit 25 % olösta distrikt per natt. Med 

hjälp av tidningsägarna har fler rekryterare anställts och man arbetar för att lösa problemet långsiktigt. I 

nuläget torde dock detta vara bekymmersamt för kvaliteten. 

NTM ser det som lättare att rekrytera i t ex universitetsstäder som Linköping, och där få tag i ”bra 

medarbetare”. Man har successivt utökat den fast anställda kadern.  
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Bring Citymail har vuxit kraftigt i volym sedan 2016 års utredning, och en rad förbättringar har gjorts. Dock är 

kvaliteten under fortsatt press och den tidigare beskrivna processmodellen lider fortfarande av 

barnsjukdomar. Bring Citymail har ett gediget arbete för att få ordning på sina processer i alla dess 

dimensioner. Trots att registrerade kundklagomål innevarande år har minskat gentemot 2016 har de ännu ej 

stabiliserats på en god nivå.  

En rad åtgärder har genomförts för att komma tillrätta med kvalitetsstörningarna. Till exempel har man 

• skapat en ny terminal för sortering åt Tidningsbärarna i Skåne 

• stoppat utrullning av nya Utdelningskontor (UTK) för att komma tillrätta med kapacitets- och 

kvalitetsproblem 

• inrättat nya ansvarsområden och tillsatt nya chefer för att säkra operativ drift och samordning mot 

partners 

• utformat systemstöd för att komma tillrätta med den manuella sorteringen med hjälp av indexering 

• utformat kvalitetssystem mot partners och underleverantörer 

De två senare är dock inte implementerade fullt ut i skrivande stund, vilket torde utgöra kvalitetsrisker som 

behöver omhändertas.  

Därtill är utmaningarna i den nära framtiden stora för att skapa robusta processer över hela linjen.  

• Kapaciteten i terminalerna är i nuläget inte tillräcklig för fortsatt tillväxt, med åtföljande kvalitetsrisker 

• Utdelningsnätet hos underleverantörer är av skiftande kvalitet och utmaningen framöver kommer att vara 

att höja utdelningskompetens i och styrning av en deltidsorganisation nattetid 

• Adressdatabasen och dess underhåll i partnernätet måste säkerställas 

• Utvecklingen av kvalitetssystemen måste fortsätta och mätpunkter mot partnernätet inrättas. 

Detta är en lista av stora processmässiga utmaningar, och att snarast finna robusta lösningar på var och en av 

dem torde vara nödvändigt för Bring Citymail, inte minst med tanke på de expansionsplaner som finns 

tillsammans med underentreprenörer.  
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BILAGA 

 

Intervjuade personer, Bring Citymail 

 

Patrik Östberg, VD 

Fabian Norrby, Kvalitetschef 

Håkan Malmros, Operativ chef 

Kenny Lundberg, Produktionschef terminal 

Fredrik Ohlsson, Utdelningschef Partner 

Osvaldo Vergara, Regionchef 

David Crona, Enhetschef 

Johan Hagberg, Enhetschef 

Robert Nyman, Enhetschef 

Mirza Popara, Regionchef 

Andreas Nyström, Enhetschef 

Jörgen Röxner, Regionchef Tidningsbärarna 

Benny Lönn, VD BJ Distribution 

Jan Persson, VD NTM Distribution 

Anders Frölander, Kvalitetschef NTM Distribution 

Andreas Jansson, Sorteringschef NTM Distribution 

 

 

 


