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Föreläggande att upprätta en riskanalys med 
handlingsplan med anledning av 
utdelningsproblem 

Part
Postnord Group AB
Org. nr: 556128-6559

Saken
Föreläggande enligt 4 kap. 16 § (2010:1045) postlagen 

Post- och telestyrelsens avgörande
Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Postnord AB (Postnord) att senast den 20 januari 
2023, genomföra och inkomma med en riskanalys med anledning av Postnords 
utdelningsproblem under perioden juni – oktober 2022. Postnord ska också utifrån 
riskanalysen ta fram en handlingsplan med åtgärder i syfte att säkerställa att 
postverksamheten bedrivs så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet. Riskanalysen 
ska genomföras i enlighet med kraven i punkten 2.1 i Postnords gällande tillståndsvillkor. 

Bakgrund
Under sommaren 2022 har PTS tagit emot kundklagomål/anmälningar från postmottagare i 
hela landet om att post varit försenad eller inte har delats ut. 

PTS beslutade därför den 18 augusti 2022 att inleda tillsyn för att undersöka hur Postnord har 
levt upp till kraven om tillförlitlighet enligt 2 kap. 6 § postlagen och 2.1 tillståndsvillkoren.

Postnord har anfört bland annat följande. 
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Utdelningsproblem 

Postnord har inte lyckats bemanna upp sin organisation inom terminal, distribution och 
transporter. Störningarna i operatörens verksamhet är en konsekvens av covid-19, kriget i 
Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Postnords personal har haft en högre sjukfrånvaro i 
covid-19 än vad operatören har planerat inför och som dagligen har påverkat inhämtnings- 
och utdelningsslingor. 

Konsekvensen har varit att det skett förseningar i leveranserna till kunderna. Postnord har 
haft fler störningar i verksamheten under sommaren bland annat för det har funnits 
svårigheter med att rekrytera och behålla sommarvikarier samt att rekrytera förare med C 
och CE-behörigheter. 

Inför framtida planering kommer Postnord ta i beaktande att en överrekrytering av personal 
kommer att behöva göras. Det är första sommaren som den nya produktionsmodellen är 
igång i hela landet och Postnord har dragit lärdomar kring hur operatören i framtiden ska 
arbeta med utbildning, övning och stöd. 

Vad gäller om utdelningsproblemen är åtgärdade per sista september 2022 anser Postnord 
att rimliga krav bör ställas på tillförlitligheten i perspektivet av covid-19, den ryska invasionen 
av Ukraina och det säkerhetspolitiska läget. Vidare framför operatören att det sker en ökad 
smittspridning i Europa, kriget i Ukraina fortskrider och med anledning av det kan Postnord 
inte lova eller bekräfta att operatörens problem är åtgärdade till den sista september 2022. 
Postnord hänvisar till en undersökning som Kantar Sifo genomför på uppdrag av Postnord 
som är en kvalitetsmätning för brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran, det vill säga 
tjänsten frimärkta brev som säljs direkt till direktbetalande kunder. Kvalitetsmätningen för 
oktober månad visade på en siffra om 94,47 % för hela riket. 

Riskanalyser 

Postnord upprättar inga särskilda riskanalyser eller andra interna rutiner inför sommaren, 
julen eller peak-perioder. Postnord gör en genomgång av ordinarie riskanalyser för att 
identifiera de risker som kan uppstå och kommer därigenom fram till om fler insatser 
behöver göras. Vid större organisations- eller produktionsförändringar genomför Postnord 
separata riskanalyser. 
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Skäl

Tillämpliga bestämmelser

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

Av 6 § första stycket postförordningen (2010:1049) framgår det att minst 95 procent av de 
inrikes brev som har lämnats in för tvådagarsbefordran före angiven senaste inlämningstid 
ska ha delats ut inom två påföljande arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. 
Av 4 kap. 13 § postlagen (2010:1045) och 2 § postförordningen (2010:1049) framgår att PTS 
ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som 
har meddelats med stöd av lagen.

Av 4 kap. 14 § postlagen (2010:1045) framgår det att PTS har rätt på begäran få de 
upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

Av 4 kap. 16 § postlagen (2010:1045) framgår det att PTS får meddela de förelägganden som 
behövs för att denna lag eller föreskrifter eller tillståndsvillkor som har meddelats med stöd 
av lagen ska följas.

Enligt tillståndsvillkor som PTS har beslutat ska gälla för Postnord under perioden den 1 april 
2022 till och med den 31 mars 2023 (dnr 21–12544) ska rimliga krav på tillförlitlighet 
säkerställas genom att postverksamheten bland annat bedrivs utan avbrott och att brev 
kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords kunderbjudande. 
Postnord, som är utsedd till tillhandahållare av hela den samhällsomfattande posttjänsten, 
ska årligen och vid behov genomföra riskanalyser som utgår från etablerade standarder och 
metoder (punkterna 1.1 och 2.1 i tillståndsvillkoren).

PTS bedömning

Utdelningsrelaterade problem 

Av vad Postnord har anfört framgår att operatören under sommaren vidtagit olika åtgärder 
för att komma tillrätta med sina utdelningsproblem men ändå inte lyckats med att varje dag 
bemanna upp alla inhämtnings- och utdelningsslingor. Konsekvenserna har, enligt Postnord, 
blivit att postmottagare har fått sin post utdelad vid senare tillfällen, något som också alla 
klagomål som kommit in till PTS visar. Under augusti 2022 kom det in 181 klagomål på 
Postnord från olika postmottagare. Jämförelsevis kom det in 54 klagomål under samma 
period 2021. Den största orsaken till detta är enligt Postnord att operatören haft svårigheter 
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med att bemanna organisationen med vikarier. PTS har vid två tillfällen tillfrågat Postnord om 
status eller data som bekräftar att utdelningsproblemen är avhjälpta men operatören har inte 
kunnat lova eller bekräfta att problemen skulle vara avhjälpta till sista september. Postnord 
har dessutom angett i sitt yttrande från oktober att operatören de senaste fyra månaderna 
har haft stora utmaningar i verksamheten och därför har leveranskvalitén knappt legat på 94 
%. PTS konstaterar att det i postförordningen finns ett krav om att 95 % av de brev som 
lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, något som 
Postnord, enligt egna uppgifter, inte lyckats med att uppfylla. Mot bakgrund av de uppgifter 
som Postnord har lämnat, inklusive kvalitetsmätningen för oktober månad, anser PTS att det 
framstår som att Postnords utdelningsrelaterade problem kvarstått under oktober månad. 

Riskanalyser

Postnord är utsedd av PTS att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten och ska 
enligt postlagen och tillståndsvillkoren bedriva postverksamhet så att den tillgodoser rimliga 
krav på tillförlitlighet. Det innebär bland annat att postverksamhet ska bedriva utan avbrott 
och att brev kommer fram till adressaten inom den tid som angetts i Postnords 
kunderbjudande. I punkten 2.1 i Postnords tillståndsvillkor ställer PTS krav på att operatören 
ska upprätta riskanalyser vid behov. Av skälen till villkoret anges att ”vid behov” exempelvis 
kan vara när händelser som orsakat större avsteg från kravet om att Postnord ska tillgodose 
rimliga krav på postverksamhetens tillförlitlighet har inträffat. Enligt PTS mening visar den 
markanta ökningen av kundklagomål under den aktuella perioden i kombination med 
Postnords egna uppgifter om bristande kvalitetsmätningar, bemannings- och 
utdelningsproblem att det är fråga om händelser som har orsakat större avsteg från kravet 
om att tillgodose rimliga krav på postverksamhetens tillförlitlighet. PTS anser därmed att en 
riskanalys ska genomföras med anledning av de aktuella utdelningsproblemen.   

Postnord har en viktig samhällsfunktion och därför är det viktigt att operatören arbetar 
förebyggande med riskanalyser för att minimera händelser som kan påverka tillförlitligheten. 
Postnord har uppgett att separata riskanalyser endast genomförs vid större organisations- 
eller produktionsförändringar. Någon riskanalys med anledning av sommarens och höstens 
utdelningsproblem har av vad som framkommit inte gjorts. 

Mot denna bakgrund anser PTS att Postnord inte lever upp till skyldigheten enligt punkten 
2.1 i tillståndsvillkoren att vid behov upprätta en riskanalys. Postnord ska därför föreläggas 
att upprätta en riskanalys och utifrån den ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur 
operatören avser att komma tillrätta med sina utdelningsrelaterade problem, i syfte att 
säkerställa att postverksamheten bedrivs så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet
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Underrättelse om överklagande
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Stockholm. Brevet ska 
dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 6101, 102 32 Stockholm, alternativt till 
pts@pts.se.

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange beslutets nummer. Tala också om 
vilken ändring av beslutet ni vill ha.

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, postadress, e-
postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till 
er arbetsplats ska också anges samt eventuell annan adress där ni kan nås för delgivning. Om 
ni anlitar ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges.

PTS måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått del av beslutet. 
Annars kan överklagandet inte prövas. 

PTS sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning.

Om något är oklart kan ni vända er till PTS.

Beslutet har fattats av enhetschefen Emma Maraschin. Föredragande har varit juristen 
Isabelle von Gertten. I ärendets slutliga handläggning har även juristen Emma Edsjö och 
chefsjuristen Katarina Holmqvist deltagit.
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