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Post- och telestyrelsen

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00
Box 5398 Valhallavägen 117 A Telefax: 08-678 55 05
102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se

Beslut om avskrivning

Saken
Tillsyn av om postverksamheten hos Postnord Group AB (Postnord) uppfyller 
kraven i 4 kap. 10 § postlagen (2010:1045) om att tillståndshavare ska fastställa 
förfarande för handläggningen av användarnas klagomål som är öppna för 
insyn och ägnade att skapa rättvisa samt vara snabba och medföra rimliga 
handläggningskostnader; nu fråga om avskrivning.

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

Bakgrund
I mitten av januari 2018 fick Postnord instruktioner av Tullverket om att moms 
skulle tas ut på alla försändelser med varor från tredje land med ett värde på en 
krona eller mer. De förändrade riktlinjerna skulle träda i kraft den 1 mars 2018 
och krävde en stor omställning av Postnords hantering av denna typ av 
försändelser. Under perioden fram till den 1 mars vidtog Postnord därför ett 
antal åtgärder för att kunna leva upp till dessa riktlinjer. Bland annat driftsattes 
ett nytt IT-system, en ny stor lokal i Örebro anskaffades och anpassades för 
hanteringen, nya rutiner utformades och cirka 450 ytterligare medarbetare 
anställdes inom lagerhantering, momsdeklaration och kundservice. Tiden var 
dock för kort för att Postnord skulle hinna testköra alla system och rutiner och 
ge personalen tillräcklig introduktion. På grund av den korta tidsramen hann 
Postnord inte heller genomföra riskanalyser på det sätt som operatören bör 
göra vid större förändringar, utan det arbetet gjordes i en förenklad form. 

När den nya lösningen driftsattes den 1 mars 2018 gav det sedermera upphov 
till ett antal problem med distributionen av försändelser från länder utanför 
EU. Dessa problem ledde i sin tur till att Postnord och PTS tog emot en ökad 
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mängd frågor och klagomål gällande hanteringen av denna typ av försändelser. 
Klagomålen som inkom till PTS vittnade om problem med försenade och 
saknade leveranser. Klagomålen rörde också att mottagarna fick vänta länge på 
försändelser efter det att de hade betalat avgifter och moms samt att gåvor 
under ett värde av 500 kronor felaktigt momsbelades. Vidare rörde klagomålen i 
betydande omfattning Postnords klagomålshantering. 

Klagomålen till PTS bestod till en början mestadels av frågor och synpunkter 
om de nya rutinerna och avgiften avseende hantering, moms och tull. I slutet av 
mars 2018 förändrades dock klagomålens karaktär till att i högre utsträckning 
avse långa svarstider hos Postnords kundservice. Många användare vittnade 
också om att de inte fick svar via någon av Postnords kontaktkanaler som t.ex. 
telefon, chatt och e-post. Flera av de klagande som hade kontakt med Postnord 
var också missnöjda med det sätt operatören behandlade deras förfrågningar 
och klagomål.

Skäl
Tillämpliga bestämmelser
Av 4 kap. 13 § postlagen och 2 § postförordningen (2010:1049) följer att PTS
ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och
tillståndsvillkor som myndigheten har meddelat med stöd av lagen.

I 4 kap. 10 § postlagen framgår att tillståndshavare ska fastställa förfarande för 
handläggningen av användarnas klagomål som är öppna för insyn och ägnade 
att skapa rättvisa samt vara snabba och medföra rimliga 
handläggningskostnader.

PTS bedömning
Av Postnords svar till PTS (20/8-18 och 28/11-18) framgick att Postnord efter 
införandet av de nya rutinerna den 1 mars 2018 tog emot ett kraftigt ökat antal 
klagomål till kundservice vilket operatören inte hade kapacitet att hantera. 
Postnord har på begäran av PTS beskrivit den målbild som Postnord har för 
kundservice verksamhet samt angett de åtgärder som operatören vidtog för att 
nå dessa mål. Bland dessa åtgärder kan nämnas att bemanningen på kundservice 
utökades med cirka 60 medarbetare, vidareutbildning med fokus på tull- och 
momsfrågor genomfördes för medarbetarna samt att självservicefunktioner och 
en sida med frågor och svar om tull- och momsproblem skapades på Postnords 
webbplats för att avlasta kundservice. Postnord fördjupade också samarbetet 
med Tullverkets kundservicefunktion ”Tullsvar”. Vidare bidrog de åtgärder1 
som operatören genomförde i själva hanteringsprocessen av försändelser från 

1 Se beskrivning av dessa åtgärder i tillsynsärendet rörande tillförlitligheten i hanteringen tull- och 
momsförsändelser, dnr 18-6797.



3(4)

Post- och telestyrelsen 3

tredje land till att underlätta för kundservice att ge snabbare service. I svaret 
daterat den 28/11-18 har Postnord även beskrivit kundservice roll i förbättring- 
och utvecklingsarbetet gällande de tjänster och processer som rör tull- och 
momshanteringen. 

PTS kan genom Postnords svar i tillsynsärendet konstatera att Postnord under 
andra halvan av 2018 nådde upp till sina mål för kundservice avseende kötid för 
telefon och svarstid för e-post. Vad gäller de interna målen för kundnöjdhet 
mätt på ”bemötande” och ”lösning” ökade dessa mått och låg i oktober 2018 
närmare de interna målen än under första halvan av 2018. Antalet ”tappade 
samtal” minskade också kraftigt under augusti – oktober, jämfört med första 
halvan av 2018. PTS följde upp Kundservice måluppfyllelse även under 2019 
och kunde konstatera att Kundservice under 2019 återigen har haft problem 
med att nå sina mål, men att operatören under oktober och november 2019 
återigen uppnått eller legat mycket nära att uppnå sina interna mål beträffande 
svarstider och kundbemötande.

Vidare kan PTS konstatera att antalet klagomål till myndigheten gällande frågor 
om tull- och momshanteringen har minskat kraftigt sedan toppen under 
perioden mars – maj 2018. De klagomål som kommer till PTS i dag har också 
skiftat karaktär och en stor andel av de klagomål som rör försändelser från 
tredje land beskriver problem som inte är direkt kopplade till själva tull- och 
momshanteringen. De rör i många fall snarare tillförlitligheten i inrikes 
brevbefordran, till exempel att det tar lång tid för en försändelse att nå 
mottagaren eller att den inte kommer fram till mottagaren efter att avgifterna 
har betalats. Klagomålen rör också brister i Postnords aviseringssystem.

PTS inledde tillsynsärendet med avsikten att granska Postnords 
klagomålshantering under den initiala fasen då Postnord införde nya rutiner och 
byggde upp den förändrade tull- och momshanteringen. Mot bakgrund av det 
som beskrivits ovan bedömer PTS att de åtgärder Postnord vidtagit  under 
2018 och 2019 har givit avsedd effekt och att klagomålshanteringen, trots vissa 
bakslag, återigen kan anses leva upp till de krav som uppställs i postlagen. PTS 
ser därmed inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder inom ramen för detta 
tillsynsärende. Ärendet avskrivs därför från vidare handläggning.

Även om detta ärende nu avslutas är Postnords hantering av klagomål och 
synpunkter alltjämt en viktig fråga för PTS. Som ovan nämnts tar PTS 
fortfarande emot klagomål från postanvändare som rör såväl själva tull- och 
momshanteringen som den del av befordringsprocessen som tar vid efter själva 
tull- och momshanteringen. PTS noterar också att Postnord under stora delar 
av 2019 har haft problem med långa svarstider och bristande måluppfyllelse av 
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de interna målen. PTS kommer därför fortsätta att följa utvecklingen på 
området och vid behov vidta ytterligare tillsynsåtgärder.

_____________________

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin. I ärendets slutliga 
handläggning har även juristen Adrian Huddén deltagit.
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