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Sammanfattning

Om rapporten 

n Året runt delar Posten ut post till alla Sveriges hushåll 
och företag. Varje vardag hanteras omkring 8 miljoner 
brev. Brevbäraren är en viktig förmedlare av brev men 
också av allt fler e-handlade varor. 
n Posten delas ut med hög kvalitet. Andelen 1:a-klass-
brev som nådde rätt mottagare i rätt tid under 2013 var 
94,9 procent. Kravet enligt postlagen är att 85 procent ska 
nå rätt mottagare i rätt tid. 
n Det är nu 20 år sedan postmarknaden omreglerades. 
Dessa år har präglats av många förändringar, inte minst 

till följd av digitaliseringen. För många privatpersoner har 
brevbäringen förändrats, det är dock tydligt att föränd-
ringarna fungerar. Över 80 procent är mycket eller ganska 
nöjda med kvaliteten på brevbäringen.
n Under 2013 har Postens brevvolymer fortsatt att minska 
med cirka 3 procent. På tio år har volymerna minskat med
nästan 23 procent.
n Kundsynpunkterna är en viktig källa till information och 
driver på förbättringsarbetet. Antalet kundsynpunkter per 
10 000 hushåll och företag var 112 stycken under 2013.

n Brevvolymer 
I rapporten redovisas antalet 1:a-klassbrev och ekonomi- 
brev som postats i någon av Postens brevlådor, lämnats 
in på något av Posten serviceställen eller lämnats direkt 
till någon av våra terminaler.

n Kvalitetsmätning
TNS Sifo genomför löpande oberoende kvalitetstester 
genom att skicka ut testbrev. Dessa testbrev följer TNS 
Sifo från avsändare till mottagare för att se hur stor andel 
som når rätt mottagare i rätt tid. Undersökningen sker 
enligt en internationell standard och Posten känner inte 
till vilka adresser som ingår i undersökningen. Under 2013 
skickades drygt 220 000 testbrev ut. Denna kvalitets- 
mätning presenteras i rapporten. 

n Kundsynpunkter 
De kundsynpunkter som redovisas i rapporten kommer 
framförallt från Postens kundtjänst via telefon, e-post och 
posten.se.  Även de kundärenden som sänds över från 
Post- och telestyrelsen (PTS) ingår i denna rapport.

n Svenska folket om brevbäringen 
Statistiken i rapporten bygger på en undersökning som  
Posten låtit TNS Sifo göra. De har i sin webbpanel frågat 
1235 invånare i tätort och 1018 invånare på landsbygd om 
deras syn på brevbäringen och andra samhällsservice-
funktioner. Undersökningen genomfördes i maj 2013.
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Posten ingår i PostNord. PostNord 
erbjuder kommunikations- och logistik- 
lösningar till, från och inom Norden. 
Koncernen hade 2012 en omsättning 
på 39 miljarder SEK och cirka 40 000 
medarbetare. Vi möter våra kunder 
under varumärkena Posten, Post Dan-
mark, PostNord Logistics och Strålfors. 
Moderbolaget är ett svenskt publikt 
bolag med koncernkontor i Solna.

Om Posten
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I år tittar vi närmare på postmarknaden som har varit omreglerad i tjugo år. Det är tjugo 
år av ständig förändring för Posten, en förändring som på intet sätt har avstannat. Bara 
under de senaste tio åren har Postens brevvolymer minskat med 23 procent och brev- 
bärarens roll har förändrats. Brevbäraren är i dag lika mycket en efterlängtad leverantör 
av mindre paket med e-handlade varor som en förmedlare av brev.

”Konkurrens gör oss bättre,  
mer lyhörda och mer effektiva”

Kommentar från Andreas Falkenmark

För andra året i rad ger vi ut rapporten Postens service 
och kvalitet där vi redovisar brevvolymer, utdelnings-
kvalitet och kundsynpunkter. 

Vi inom Posten har alltid varit positiva till omregle-
ring och konkurrens. Det är bra då den gör oss bättre, 
mer lyhörda för kundernas behov och mer effektiva. 
Det främsta skälet till att Posten har mött ökad  
konkurrens är dock inte omregleringen utan digitali- 
seringen. I takt med att allt fler meddelanden  
skickas digitalt minskar brevvolymerna. För att 
möta utvecklingen har Posten successivt anpassat 
verksamheten. Men detta är i sig inte nog; för att även 
fortsättningsvis kunna hålla en hög service och en god 
kvalitet på postutdelningen i hela landet krävs nya 
regulatoriska villkor. 

Under 2013 fortsatte brevvolymerna att falla, till 
följd av digitaliseringen. Vår bedömning är att utveck-
lingen kommer att fortsätta under kommande år. För 
att möta de minskande brevvolymerna har Posten 
anpassat sin verksamhet till nya förutsättningar.  
Varje del har setts över och varje moment i hur breven 
hanteras har förändrats. Det är ett mycket stort 
omställningsarbete som har gjorts och som fortsätter 
framöver. För att möta de minskande brevvolymerna 
har även stora strategiska investeringar gjorts i en ny 
terminalstruktur.

Som en del i den nya terminalstrukturen har den nya 
brevterminalen i Hallsberg tagits i bruk under 2013. 
Terminalen i Hallsberg och den som håller på att byg-
gas i Rosersberg norr om Stockholm är toppmoderna  
anläggningar som stärker Postens konkurrenskraft och 
ger ökad flexibilitet i produktionen inför framtiden. 

Utdelningskvaliteten var god även under 2013. 
94,9 procent av alla 1:a-klassbrev delades ut till rätt 
mottagare i rätt tid, resterande brev delades ut någon 
dag senare. Detta är fortsatt en nivå som tillhör de 
högsta i världen. Arbetet med att upprätthålla den 
höga utdelningskvaliteten pågår ständigt. 

De brevbäringsrelaterade kundsynpunkterna har 
ökat under året. Antalet kundsynpunkter på postut-
delningen var 54 672 stycken under 2013. Den största 
anledningen till att de ökar är att kundsynpunkter som 
förut togs emot lokalt nu registreras centralt. 

Att starta upp en helt ny brevterminal, som den i 
Hallsberg, med ny lokal, nya maskiner, nya processer 
och många nya medarbetare är en utmaning som kan 
påverka kvaliteten. Alla har arbetat intensivt och vi är 
nu på god väg att komma tillrätta med de inkörnings-
problem som uppstod.

Vi har under året förstärkt samarbetet mellan kund- 
service och våra brevbärarkontor för att komma till rätta 
med de problem som våra kunder lämnar synpunkter 
på. Kundsynpunkterna är en viktig källa till information 
och driver på vårt arbete. Det är bara genom att lyssna 
till kunderna som vi kan bli bättre. 

Andreas Falkenmark,  
chef affärsområde PostNord Mail & Communication
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Tjugo år på en  
omreglerad marknad

Det har nu gått tjugo år sedan den svenska postmarknaden om-
reglerades. Posten AB har mött konkurrens sedan tidigt 90-tal 
och marknaden öppnades helt för konkurrens den 1 april 1994. 
Sverige var först i Europa med att omreglera postmarknaden. 
Först år 2013 blev samtliga EU:s postmarknader helt öppna för 
konkurrens, då EU:s tredje postdirektiv implementerats i med-
lemsländerna. Posten är av Post- och telestyrelsen utsedd att 
tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. 

På de 20 år som har gått sedan omregleringen har Postens 
brevvolymer minskat med en miljard försändelser. En tredjedel 
av dessa försändelser distribueras i dag av de konkurrenter  
som har etablerat sig på den svenska postmarknaden, men 
det stora volymtappet har skett till digitala kanaler. Två 
tredjedelar, cirka 670 miljoner, av de försändelser som förut 
skickades med Posten skickas nu via digitala kanaler.

Omregleringen av postmarknaden och digitaliseringen 
har medfört en förändrad marknad, och Postens service och 
erbjudande har genomgått stora förändringar i takt med att 
kundernas behov har bytt karaktär och utvecklats. En stor och 
viktig förändring var övergången från de traditionella post- 
kontoren, där man även skötte penningtransaktioner, till 
dagens brev- och pakethantering hos postombud. 

Ett framgångsrikt rationaliserings- och effektiviseringsarbete 
är, och har varit, av stor betydelse för att Posten ska klara av 
att möta de förändrade marknadsförutsättningarna. Bland 
annat har den tekniska utvecklingen av brevsorteringen fått 
stor betydelse för att bedriva postutdelningen effektivare. Trots 
stora avstånd, låg befolkningstäthet och utbredd internet- 
användning fortsätter Posten att förmedla brev över natten i 
hela Sverige med en kvalitet i världsklass.

Tjugo år på en omreglerad marknad

Det har nu gått tjugo år sedan den svenska postmarknaden omreglerades.  
Posten AB har mött konkurrens sedan tidigt 90-tal och marknaden öppnades 
helt per den 1 april 1994. 

n Post- och telestyrelsen är tillstånds-
myndighet och enligt postlagen ansvarig 
för att utse tillståndshavare att bedriva 
postverksamhet med skyldighet att 
tillhandahålla en samhällsomfattande 
posttjänst. 
n Posten ska enligt postlagen varje 
arbetsdag och minst fem dagar i veckan, 
utom under omständigheter eller 
geografiska förhållanden som Post- och 
telestyrelsen bedömer utgör skäl för 
undantag, göra minst en insamling och 
en utdelning av försändelser. 
n Minst 85 procent av de brev som 
lämnats in för övernattbefordran före 
angiven senaste inlämningstid ska, oav-
sett var i landet de lämnats in, ha delats 
ut inom landet påföljande arbetsdag. 
Minst 97 procent av breven ska ha delats 
ut inom tre påföljande arbetsdagar. Den 
senaste inlämningstiden får inte ändras 
väsentligt utan Post- och telestyrelsens 
godkännande.

Postens uppdrag i  
sammanfattning
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Nya förutsättningar och behov

Nya förutsättningar och behov
Posten möter nya förutsättningar då kundernas efterfrågan har förändrats i takt med 
digitaliseringen. Svenskarna skickar fler sms, tar emot fler e-fakturor och e-handlar mer. 
Det förändrar förutsättningarna för att bedriva postverksamhet, något som blir  
tydligt i följande grafer.

n Brevvolymerna följer inte längre  
den ekonomiska utvecklingen
Historiskt har brevvolymerna nära följt den ekono-
miska utvecklingen. Fram till omkring år 2000 bestod 
meddelandemarknaden nästan uteslutande av 
fysiska försändelser. I takt med de digitala tjänsternas 
genomslag har sambandet mellan brevvolymer och 
ekonomisk tillväxt brutits.

Digital  
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Postens service och kvalitet 2013 7

Nya förutsättningar och behov

n 1 000 000 000 färre brev
Postens årliga brevvolym har minskat med en miljard 
försändelser på tjugo år. En tredjedel delas ut av  
konkurrerande aktörer och två tredjedelar har kon-
kurrerats ut av den digitala kommunikationen. Det 
betyder att av de brev som skickades år 1994 har  
cirka 2,6 miljoner brev dagligen ersatts av digitala 
meddelanden.

n 600 kr för post – 10 000 kr för telefoni
Hushåll lägger allt större belopp på telefonitjänster. 
Under 2011 spenderade ett hushåll i snitt 50 kronor 
per månad på posttjänster eller knappt 600 kronor per 
år, jämfört med över 10 000 kronor per år på telefoni.

n Digitaliseringen här för att stanna
Digitaliseringen är ett faktum och utvecklingen 
kommer att fortsätta. För Posten handlar det om att 
anpassa sig till de nya förutsättningarna. För att  
göra detta har Posten genomfört ett omfattande 
förändringsarbete, men det ensamt räcker inte. För 
att möta de nya marknadsförutsättningarna behöver 
Posten ett regelverk som utgår från de förändringar 
som har skett i kundernas behov.
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Hushållens konsumtionsutgifter

Källa: SCB; Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål, löpande priser.

Post Teletjänster

47 958

14 261

2 6121 572

n 1994
n 2011

Postens brevvolymer 1994–2012

Källa: Meddelande Ekonomi & Finans.

En miljard 
försänd- 

elser 
färre än  

1994

Digitalisering 
66 %

Konkurrenter 
34 %

Konkurrens på brevmarknaden uppstod strax 
innan 1994, men elektroniska medier har tagit 
dubbelt så stor brevvolym som konkurrenterna  

på fysiska försändelser.1994

3 355 mst

2013

2 191 mst
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Brevbärarna kommer med fler paket och färre brev

I dag är brevbäraren en uppskattad förmedlare av allt 
fler e-handlade varor. E-handeln växer kontinuerligt 
och under 2013 ökade e-handelns försäljning
med 17 procent och omsatte 37 miljarder kronor. 

Med e-handelns tillväxt och den ökande konkur-
rensen inom detaljhandeln blir det allt viktigare för 
företagen att sprida sina erbjudanden. Under de 
senaste tjugo åren har därför även direktreklamen 
blivit allt vanligare.

När svenskarna handlar på nätet vill 53 procent  
ha sina varor levererade direkt hem av brevbäraren.  
46 procent av dem som e-handlar anger också att 
de får hälften eller mer av sina varor i postlådan. När 
paketet inte ryms i postlådan föredrar svenskarna att 
hämta dem hos Postens ombud.

Brevbärarna kommer med  
fler paket och färre brev
Till följd av digitaliseringen delar Posten i dag ut allt fler e-handlade varor och färre 
fysiska brev. Såväl fönsterkuvert från företag och myndigheter som handskrivna brev 
från vänner och bekanta var vanligare för tjugo år sedan än de är i dag.

När du handlar på internet, hur vill du helst få varan levererad?

Källa: E-barometern Q1 2013.
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Det är mycket som krävs för att vardagen ska fungera 
och man ska kunna bo där man bor. Allra viktigast är 
goda kommunikationsmöjligheter i form av mobiltele-
foni, bredband och brevbäring. 80 procent av de bo-
ende på landsbygd anser att brevbäringen är mycket 
viktig för att de ska kunna bo där de bor. Motsvarande 
siffra för boende i tätort är 66 procent. 

Posten har genomgått stora förändringar i takt med 
att brevvolymerna har minskat. Varje moment i hur 
breven hanteras, från företag och privatpersoners in-
lämning, via brevterminalerna till brevbärarnas utdel-
ning av posten har förändrats. Det är många som i dag 
får breven vid en annan tidpunkt än tidigare och andra 
får posten i en lådsamling eller en fastighetsbox.  

Det är tydligt att dessa förändringar fungerar.  
87 procent av de boende på landsbygd är mycket eller 
ganska nöjda med servicen och kvaliteten på brev-
bäringen där de bor. Motsvarande siffra för boende i 
tätort är 84 procent.

Svenska folket om brevbäringen

Svenska folket om  
brevbäringen
Brevbäringen är en viktig och omtyckt samhällsservice. Det framgår 
av en undersökning som Posten låtit TNS Sifo göra om svenskarnas 
syn på Posten och annan samhällsservice.

n Mycket viktig  
n Ganska viktig

n Inte särskilt viktig    
n Inte alls viktig

n Ingen uppfattning/vet ej

Så viktig är brevbäringen

Andel som tycker att brevbäring är mycket viktig för att vardagen  
ska fungera och de ska kunna bo där de gör.

Så nöjda är svenskarna med kvaliteten och servicen

Andel som är nöjda med kvaliteten/servicen på brevbäringen där de bor.

Åtta av tio boende på 
landsbygd tycker att 
brevbäringen är mycket 
viktig för att kunna bo 
där de bor.

Landsbygd Tätort

n Mycket nöjd  
n Ganska nöjd

n Varken nöjd eller missnöjd
n Ganska missnöjd

n Mycket missnöjd
n Ingen uppfattning

Landsbygd Tätort
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Hela Sveriges post
Totalt har Posten cirka 11 000 brevbärare som varje vardag 
ser till att posten delas ut till knappt 4 800 000 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag. Av dessa ligger cirka 
875 000 utanför tätort och betjänas av brevbärarna på de 
knappt 2 100 så kallade lantbrevbärarturerna.

Hela Sveriges post
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Hela Sveriges post
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Under 2013 minskade mängden brev med cirka 114 
miljoner vilket innebär en minskning med 3 procent 
jämfört med 2012. Posten hanterar trots detta cirka  
8 miljoner brev varje vardag och det fysiska brevet 
fyller fortsatt en viktig funktion, framförallt viktig 
information vill många mottagare fortfarande få i 
brevlådan.  Regeringens digitaliseringsstrategi och 
myndigheternas satsning på den digitala brevlådan 
Mina meddelanden kommer dock att påverka brev- 
volymerna negativt framöver. 

Volymerna som redovisas i denna rapport avser 
utdelade volymer, det vill säga brev som skickats inom 
Sverige och brev som skickas till Sverige från utlandet.

Brevvolymerna fortsätter att  
minska till följd av digitaliseringen
2 191 miljoner brev delades ut av Postens brevbärare under 2013. Trenden med sjunkande 
brevvolymer fortsatte under 2013 i takt med att allt fler meddelanden skickas digitalt.

Digitaliseringen fortsätter att påverka brevvolymerna

2 191Antal miljoner  
utdelade brev av 
Posten under 2013

2 305Antal miljoner  
utdelade brev av 
Posten under 2012



Postens service och kvalitet 2013 13

Fortsatt god utdelningskvalitet  
under 2013
94,9 procent av alla brev nådde fram till rätt adress i rätt tid under 2013. Det är en liten minskning 
från föregående års leveranskvalitet på 95,4 procent, men en fortsatt väldigt hög kvalitet.

Kravet enligt postförordningen är att 85 procent ska nå 
rätt mottagare i rätt tid. 94,9 procents leveranskvalitet 
är även i ett internationellt perspektiv väldigt bra. I 
jämförelse höll posten Norge under 2013 en leverans- 
kvalitet på 86 procent vad gäller övernattbefordrade 
brev. Även i Norge är lagkravet 85 procent. 

För Posten är arbetet med att hålla en god kvalitet 
och en hög service prioriterat i hela landet. Förutsätt-
ningarna för att upprätthålla en hög kvalitet skiljer sig 
dock åt. Faktorer som till exempel befolkningstäthet, 
folkmängd, andelen flerfamiljshus med fastighets- 
boxar och andelen brevlådor i lådsamling påverkar. 

Extrema väderförhållanden och pågående organisa-
tionsförändringar kan också tillfälligt avspeglas i  
kvaliteten. Under 2013 kan vi till exempel se att flytten 
till den nya terminalen i Hallsberg påverkade kvali-
teten under andra halvåret. Att upprätthålla en hög 
service och kvalitet är ett ständigt pågående arbete 
som blir än viktigare i tider av förändring.

Fortsatt hög utdelningskvalitet

94,9 %Levaranskvalitet 
1:a-klassbrev 2013

95,4 %Levaranskvalitet 
1:a-klassbrev 2012
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En anledning till den fortsatta ökningen är att 
synpunkter som förr togs emot lokalt nu registreras 
centralt och därmed blir synliga i statistiken. Ökningen 
beror till viss del även på de problem vi haft vid en del 
brevbärarkontor.

En kundsynpunkt är en samlad benämning för 
förslag på förändring eller anmärkning på tjänster och 
service. Brevbäringen är det vanligaste området för 
kundsynpunkter och handlar framförallt om felutdelad 
post, att posten kommer någon dag för sent och att 
den kommer senare på dagen. 

Antalet kundsynpunkter ska sättas i relation till hur 
många hushåll och företag som får post, så kallade 
avlämningsställen. I snitt inkom 112 kundsynpunkter 
per 10 000 avlämningsställen under 2013. 

En reklamation är en anmärkning på en specifik 
försändelse eller sändning. Antalet reklamationer 
var under 2013 knappt 31 000, vilket är en minskning 
jämfört med 2012. Sedan 2011 har reklamationerna 
minskat med 15 procent.

För att komma till rätta med de problem som kunderna 
lämnar synpunkter på genomförs ett kontinuerligt 
förbättringsarbete. Samarbetet mellan kundservice 
och de lokala utdelningskontoren har också stärkts för 
en snabbare hantering .

Oadresserade eller ofullständigt adresserade  
brev hamnar hos Post- och telestyrelsens avdelning 
Obeställbara brev. Antalet obeställbara brev under 
2013 var drygt 387 000 vilket är en ökning från före-
gående år då antalet var drygt 350 000. De vanligaste 
orsakerna till obeställbarhet är att breven är feladres-
serade och saknar avsändare, eller att breven har för 
lite eller inget porto alls.

Ökande kundsynpunkter

Kundsynpunkter en  
väg till förbättring
Kundsynpunkterna har under året ökat något, dock i väsentligt 
minskad takt jämfört med förra året. Antalet brevbäringsrelaterade 
kundsynpunkter under 2013 var knappt 54 700, vilket motsvarar 
112,4 synpunkter per 10 000 avlämningsställen.

112,4Antalet kundsyn-
punkter per 10 000 
avlämningsställen

54 672Antalet  
brevbäringsrelaterade  
kundsynpunkter

Posten vill alltid att kunderna ska vara nöjda med sina tjänster. Det är också en självklarhet att ta tillvara på alla synpunkter som kommer 
in till Posten från kunderna. Synpunkterna hjälper oss på Posten att bli bättre. Goda föresatser till trots kan det ibland uppstå situationer 
då kunderna inte känner sig nöjda med Postens hantering och de svar de fått. Då är det Kundombudsmannens uppgift att samordna och 
opartiskt ompröva beskedet så att Posten förbättrar sina produkter, tjänster och sin service.

Postens kundombudsman
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Posten i Sverige
Postens 11 000 brevbärare delar varje vardag 
ut 8 miljoner försändelser till alla Sveriges 
hushåll och företag. För att göra detta möjligt 
arbetar 4 000 medarbetare på Postens tio 
brevterminaler där posten sorteras innan 
den levereras till brevbärarkontoren. 

Under 2013 har en ny toppmodern 
brevterminal tagits i bruk i Hallsberg och 
under 2014 startar verksamheten i en ny 
terminal i Rosersberg norr om Stockholm. 
De nya terminalerna är en del i en satsning 

på ny teknik och nya maskiner som ger ökad 
flexibilitet i produktionen och möjlighet 
att möta de fortsatt kraftiga förändringar i 
brevvolymerna som förutses. Terminalerna 
har byggts i direkt anslutning till järnvägens 
stambanor vilket gör att fler försändelser 
kan transporteras med tåg. 

Bygget av de nya terminalerna innebär 
att terminalerna i Västerås och Karlstad har 
stängt och verksamheten flyttat till Halls-
berg. All verksamhet vid terminalen i Upp-

sala och Tomteboda och delar av verksam-
heten i Årsta kommer att flytta till terminalen 
i Rosersberg. 

Till följd av det nya terminalnätet har Posten  
förändrat sin regionstruktur vid årsskiftet 
2013/2014. Posten delar upp Sverige i nio 
regioner utifrån postnummerområden. De 
siffror som redovisas i denna rapport per 
region är omräknade till den nu rådande 
regionindelningen för att öka jämförbarheten 
och transparensen över tid.

Posten i Sverige

Postens regionstruktur
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n Malmö
Posten har 1 360 brevbärare som varje var-
dag delar ut brev till 654 000 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag, i 
region Malmö. Regionen består av Skåne län 
samt kommunerna Sölvesborg, Olofström 
och Markaryd. I regionen ingår exempelvis 
städerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristian-
stad och Hässleholm. 

n Växjö
Posten har 750 brevbärare som varje vardag 
delar ut brev till 343 700 avlämningsställen, 
det vill säga hushåll och företag, i region 
Växjö. Regionen består av södra Hallands 
län, Kronobergs län, södra Kalmar län och 
Blekinge län. I regionen ingår exempelvis 
städerna Falkenberg, Halmstad, Växjö, Kal-
mar och Karlskrona. 

n Jönköping
Posten har 1 100 brevbärare som varje var-
dag delar ut brev till 460 500 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag, i 
region Jönköping. Regionen består av delar 
av Västra Götaland, Jönköpings län, norra 
Kalmar län samt delar av Östergötlands 
län. I regionen ingår exempelvis städerna 
Skövde, Jönköping, Västervik, Motala och 
Linköping. 

n Göteborg
Posten har 1 580 brevbärare som varje 
vardag delar ut brev till 714 500 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag, i 
region Göteborg. Regionen består av norra 
Halland, delar av Västergötlands län samt 
Bohuslän. I regionen ingår exempelvis  
städerna Varberg, Göteborg, Borås, Udde- 
valla, Trollhättan och Vänersborg. 

n Örebro
Posten har 1 500 brevbärare som varje var- 
dag delar ut brev till 670 300 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag,  
i region Örebro. Regionen består av Värm-
lands län, Örebro län, Västmanlands län, 
delar av Södermanlands län samt delar av 
Östergötlands län. I regionen ingår exem-
pelvis städerna Karlstad Örebro, Västerås, 
Eskilstuna, Nyköping och Norrköping. 

n Stockholm
Posten har 1 530 brevbärare som varje var-
dag delar ut brev till 646 500 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag, 
i region Stockholm. Regionen består av 
stora delar av Stockholms län samt delar 
av Södermanlands län. I regionen ingår 
exempelvis Stockholms innerstad, Södertälje 
och Stockholms södra skärgård. 

n Uppsala
Posten har 1 930 brevbärare som varje 
vardag delar ut brev till 841 100 avlämnings-
ställen, det vill säga hushåll och företag, i 
region Uppsala. Regionen består av delar 
av Uppsala län, Dalarnas län, delar av 
Gävleborgs län, norra Stockholms län samt 
Gotlands län. I regionen ingår exempelvis 
städerna Uppsala, Gävle, Borlänge, Falun, 
Norrtälje och Visby. 

n Sundsvall
Posten har 570 brevbärare som varje 
vardag delar ut brev till 236 300 avläm-
ningsställen, det vill säga hushåll och 
företag, i region Sundsvall. Regionen 
består av delar av Gävleborgs län, 
Jämtlands län och delar av Västernorr-
lands län. I regionen ingår exempelvis 
städerna Hudiksvall, Östersund, 
Sundsvall, Härnösand och Sollefteå. 

n Umeå 
Posten har 680 brevbärare som varje  
vardag delar ut brev till 296 600 
avlämningsställen, det vill säga 
hushåll och företag, i region Umeå. 
Regionen består av delar av  
Västernorrlands län, Västerbottens 
län samt Norrbottens län. I regi-
onen ingår exempelvis städerna 
Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, 
Luleå och Kiruna.
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Faktorer som folkmängd och befolkningstäthet påverkar 
postutdelningen men även väderförhållanden är viktiga. 
Hur postmottagarna tar emot sin post är också avgörande, 
andelen flerfamiljshus med fastighetsboxar och andelen 
brevlådor i så kallade lådsamlingar påverkar möjligheterna 
att hålla en god service och en hög kvalitet. 

Utifrån de olika regionala förhållandena genomför  
regionerna olika anpassningar av sina organisationer vid 
olika tidpunkter. Därför varierar kvaliteten något mellan 
regionerna och över tid. Nedan redovisas statistiken 
nedbruten per region med förklaringar till regionernas 
utmaningar och styrkor.

Regional service och kvalitet
Arbetet med att hålla en god kvalitet och en hög service är prioriterat för Posten 
i hela landet. Förutsättningarna för att upprätthålla en hög kvalitetsnivå skiljer 
sig dock åt i de olika regionerna.

Regional service och kvalitet
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Regional service och kvalitet

Under 2013 delade vi ut cirka 1 085 000 brev i snitt varje 
vardag. Kvaliteten i regionen är fortsatt hög och förbättrades 
ytterligare mellan 2012 och 2013. 96,7 procent av alla  
1:a klassbrev nådde sina mottagare i rätt tid jämfört med 
96,1 procent året innan. Detta är en följd av att arbetet med 
kvalitetsfrågorna alltid är i fokus. 

Det är en ständig utmaning att se över vårt arbetssätt 
och hur vi är organiserade på postterminalen i Malmö och 
på brevbärarkontoren utifrån fortsatt vikande brevvolymer. 
Fokus för anpassningarna är att leverera post till alla hushåll 
och företag med samma höga kvalitet som i dag. 

Kunderna ställer höga krav och hör av sig till Posten  
när vi inte sköter vårt uppdrag. Antalet kundsynpunkter på 
postutdelningen ökade från 5 353 till 7 091 från 2012 till 
2013. Vi tar till oss alla synpunkter och ser dem som en 
möjlighet att både förbättra oss och bli tydligare i vår  
kommunikation kring vilken service vi erbjuder. Kundsyn-
punkterna tas upp på respektive brevbärarkontor och gås 
igenom med brevbärarna. 

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Malmö

273,4

654 000

96,7 %

7 091

108

2013

291,5

644 900

96,1 %

5 353

83

2012

Region Malmö

I region Jönköping stärktes kvaliteten kraftigt under 2013 
vilket resulterat i att 96,3 procent av alla brev som ska fram 
över natt delas ut till rätt mottagare dagen därpå.

Alla brevbärarkontor i vår region har egna mål när det 
gäller utdelningskvalitet på brev och antal kundsynpunkter. 
På brevbärarkontoren följer vi upp felbehandlade försän-
delser och synpunkter från kunder. Vi sätter in åtgärder för 
att uppnå förbättringar och detta arbete har bidragit till att 
Jönköpings region nu har lägst antal kundsynpunkter per 
hushåll i landet.

Trots detta har antalet kundsynpunkter ökat. En anledning 
är att vi har fokuserat på att registrera alla lokalt mottagna 
kundsynpunkter i våra system, för att hitta fler möjligheter 
till förbättringar. En annan bidragande orsak är att brev- 
volymerna sjunker samtidigt som antalet avlämningsställen 
ökar. Detta är ett dilemma som gör att vi ständigt måste 
jobba med att anpassa vår organisation. Ändrade utdelnings-
slingor gör det än viktigare att medarbetare har rätt kompe-
tens och utrustning för att kunna göra ett korrekt arbete.

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Jönköping

231,5

460 500

96,3 %

3 230

70

2013

238

456 700

95,1 %

2 478

54

2012

Region Jönköping

Region Växjö hanterade 172,8 miljoner brev under 2013. 
Region Växjö har en leveranskvalitet på 96,9 procent, en 
hög kvalitetsnivå. Det är en ständig utmaning att se över 
brevhanteringen, förändra vårt arbetssätt och organisera 
vår verksamhet på terminaler och brevbärarkontor utifrån 
fortsatt vikande volymer. Fokus för anpassningarna är att 
leverera post till alla hushåll och företag med samma höga 
kvalitet som i dag.

Vi försöker alltid att ha kunden i fokus när vi gör föränd-
ringar. Genom tidig information till berörda postmottagare 
vill vi skapa förståelse för förändringarna. Mängden post 
som ska delas ut skiljer sig väldigt mycket åt olika dagar. 
Därför arbetar olika många brevbärare med postutdelning 
beroende på om det är mycket eller lite post. Tidpunkten  
då vi delar ut posten till varje hushåll kan därför variera.

Kundsynpunkter är en källa till ständiga förbättringar. 
På alla brevbärarkontor följer vi upp kundsynpunkterna, 
analyserar varför felen uppstår och sätter in åtgärder för att 
komma tillrätta med dem.

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Växjö

172,8

343 700

96,9 %

2 712

79

2013

174

340 700

97,4 %

1 836

54

2012

Region Växjö

Vi har även i år drabbats av problem med vandalise-
ring av brevbärarbilar, stölder av brevbärarnas post och 
ur brevlådor. Detta påverkar också utfallet för kvalitet och 
kundklagomål.

Våra medarbetare får dagligen information om de  
synpunkter som kommer från kunder och de brister 
som har varit, så att det går snabbt att göra rättelser. 
Uppföljning sker dessutom med närmaste chef varje 
månad och då förs en dialog om lösningar för att vi ska 
bli ännu bättre.
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Regional service och kvalitet

Under 2013 sjönk brevvolymen med cirka 5 procent i region 
Göteborg, samtidigt som antalet avlämningsställen ökade 
något. Vi har lyckats väl med att anpassa vår organisation till 
volymförändringen. Regionen har under året genomfört en 
organisatorisk förändring av brevbärarkontoren. En ny struk-
tur håller på att växa fram, med några större sorteringskon-
tor och mindre, kringliggande depåer för utdelning av post. 
Förändringen har bitvis påverkat kvaliteten, men under slutet 
av året har den förbättras och är återigen på en acceptabel 
nivå. Arbetet med att förbättra kvaliteten pågår ständigt. 

Under 2014 och 2015 kommer maskinparken på terminalen 
i Göteborg att moderniseras. Det handlar till största delen 
om ersättning av maskiner som är uttjänta och samtidigt får 
vi in maskiner med ny, effektivare teknologi.

Vi har också etablerat en ny anläggning i Uddevalla. Det 
är en sametablering mellan Posten Meddelande och Posten 
Logistik. Det har fallit mycket väl ut och vi kan tillsammans 
leverera bättre service till våra kunder med bättre effektivitet 
än tidigare.

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Göteborg

293,8

714 500

94,2 %

9 662

135

2013

309,8

705 600

94,7 %

6 178

88

2012

Region Göteborg

Varje vardag delar region Stockholms brevbärare ut adresse-
rade och oadresserade försändelser till 646 500 avlämnings-
ställen med brevinkast, postlådor och glädjande nog allt fler 
fastighetsboxar. Regionen sträcker sig från Stockholms inner-
stad till Södertälje och från Möja till Utö i vår vackra skärgård. 
I regionen finns landets största brevterminal, Årsta, som varje 
dygn hanterar cirka 20 procent av landets brevvolym. På termi-
nalen arbetar cirka 800 anställda under dygnets alla timmar.

Kundsynpunkter är viktiga för vårt kvalitetsarbete framåt. 
Alla våra lokala brevbärarkontor tar hand om ”sina” syn-
punkter och jobbar med ständiga förbättringar utifrån dem. 
Den vanligaste synpunkten är att vi delar ut ett brev till fel 
person. Vi ser hela tiden över våra interna rutiner, och rätt 
märkta fastighetsboxar, brevinkast och postlådor, rätt adres-
serade brev och är andra viktiga parametrar för att undvika 
att brev blir försenade. 

Under 2014 kommer vi att fortsätta jobba med att öka 
tillgängligheten till flerfamiljshus. Ibland händer det att  
portarnas kodlås tillfälligt är ur funktion och då kan brevbä-

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Stockholm

288,3

646 500

94,3 %

8 657

134

2013

310,8

638 100

93,6 %

7 565

119

2012

Region Stockholm

Varje vardag besöker Posten regionens 670 300 avläm-
ningsställen i 54 kommuner. Vi har höga mål för vår 
leveranskvalitet. Under året levererades 93,3 procent av 
alla brev som ska delas ut över natt i rätt tid och till rätt 
adress. Det är en minskning sedan föregående år  och vi 
arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra kvaliteten. 

Under 2013 har regionen arbetat med uppstarten av 
Hallsberg Postterminal som stegvis tar över hanteringen 
av brev och oadresserade försändelser från terminalerna i 
Västerås och Karlstad under 2013/2014.

Det är en utmaning att starta en helt ny arbetsplats 
med en ny maskinpark, nya processer och ett stort antal 
medarbetare som är nya i Posten. Genom riktade åtgärder 
är vi nu på god väg att komma tillrätta med de driftstör-
ningar som starten av terminalen innebar. Med stabila 
processer kan vi hålla våra produktvillkor och övriga 
kundlöften. 

En direkt återkoppling på vår utdelningskvalitet är  
kundernas synpunkter. Vi inriktar oss på fortsatt arbete 

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Örebro

285,6

670 300

93,3 %

5 658

84

2013

305,1

660 000

97,3 %

4 130

62

2012

Region Örebro

med att prioritera kundsynpunkterna genom snabb 
uppföljning på brevbärarkontoren, återkoppling 
till kund och förebyggande åtgärder där vi har 
kvalitetsbrister.

raren inte leverera posten. Här behöver vi hjälp från fastig-
hetsägarna i större utsträckning. Under 2014 kommer region 
Stockholm att införa Postens LEAN-koncept i organisationen. 
Det kommer bland annat innebära att vi förbättrar våra 
processer än mer. Allt för att optimera verksamheten och 
samtidigt höja leveranskvaliteten till våra kunder.
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Regional service och kvalitet

Region Uppsala kan se tillbaka på ett år då den tekniska 
kvaliteten förbättrats avsevärt jämfört med 2012. Den  
positiva kvalitetsutvecklingen är resultatet av förbättringar 
i Uppsalaterminalens sätt att arbeta. Det svagare utfallet 
under 2012 berodde till största delen på att terminalen 
gjorde stora organisatoriska förändringar. Under 2013 ”satte 
sig” den nya organisationen och arbetet fokuserades på 
finjusteringar, vilket ledde till stora förbättringar. Utöver det 
har vi arbetat strukturerat med våra interna processer och 
noggrant följt upp kundsynpunkter.

Det som främst har påverkat kvaliteten är vädret under 
senvintern, som gjorde att vi vid några tillfällen fick ställa in 
brevlådetömning, transporter och utdelningsturer.

Regionen sträcker sig sedan årsskiftet från Stockholm 
strax norr om Norrtull, inklusive norra skärgården, och vidare 
ända upp till fjällen vid norska gränsen. Regionen omfattar 
även Gotland, så det är ett geografiskt stort område med 
såväl stora städer och tätorter som fjällnära glesbygd. 

Inom regionen har vi under året följt utvecklingen av 

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Uppsala

354,6

841 100

95,8 %

9 437

112

2013

376,8

830 600

93,6 %

7 776

94

2012

Region Uppsala

Under 2013 fortsatte region Sundsvall att upprätthålla en 
mycket hög kvalitet genom fortsatt fokus på området. Våra 
duktiga medarbetare levererade till nöjda kunder. Under 
årets början flyttade vi ett kontor inom Sundsvallsområdet. 
Det arbetet flöt bra och vi är mycket stolta över att vi inte 
fick en enda kundsynpunkt om det.

Vädret har bjudit på olika utmaningar. Stora mängder regn 
förstörde under hösten vägar, vilket gjorde att våra brev- 
bärare bitvis hade svårt att nå fram till kunderna. I synnerhet 
var det områden kring Åre och Kramfors som drabbades.  
Region Sundsvall drabbades också hårt av stormen Ivar 
vilket påverkade utdelningsarbetet under en kort period. 

Nya rutiner med bland annat lokala mottagningsfunktioner 
för kundsynpunkter har gjort att vi fått en snabbare och säk-
rare hantering, uppskattat av både kunder och medarbetare. 
Ökningen av kundsynpunkter mellan åren 2012 och 2013 be-
ror delvis på att vi mäter de inkomna ärendena på ett annat 
sätt, men också att vi har många sommar- och vintergäster 
som har frågor om sin postutdelning under de korta perioder 

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Sundsvall

142,4

236 300

97,1 %

1 818

77

2013

147,6

234 200

95,6 %

1 377

59

2012

Region Sundsvall

Region Umeå omfattar 36 procent av Sveriges yta men bara 
6 procent av befolkningen. Under 2013 minskade brevvoly-
merna inom området med 2 procent. I siffror innebar det att 
vi delade ut 590 000 brev i snitt per dag till områdets totala 
296 600 avlämningsställen, vilket är 10 000 färre än året 
innan. Utvecklingen fortsätter, och påverkar Postens förutsätt-
ningar att hålla en hög servicenivå och kvalitet i brevbäring-
en. För att klara det till rimliga kostnader i våra mest glesbe-
folkade områden samarbetar vi med olika entreprenörer.

När det gäller leveranskvaliteten inom regionen ser vi för 2013 
ett något bättre resultat i våra mätningar än året innan. Men det 
viktigaste är den kundupplevda kvaliteten, som vi mäter genom 
de kundsynpunkter vi får. Här kan vi se att vi fortfarande har en 
utmaning, även om ökningen av kundsynpunkter har avtagit 
under 2013. För att den kundupplevda kvaliteten ska öka har vi 
under året arbetat med en rad olika åtgärder. 

Främst handlar synpunkterna om post som hamnar hos 
grannen. Att säkra att postlådor, fastighetsboxar och brev- 
inkast är rätt märkta är ett ständigt pågående arbete.  

Region Umeå

Brevvolymer (miljoner)

Avlämningsställen

Leveranskvalitet

Kundsynpunkter på postutdelningen

Kundsynpunkter i förhållande till avlämningsställen

Region Umeå

148,7

296 600

95,5 %*

2 823

95

2013

151,2

292 900

95,2 %*

1 975

67

2012

* Inomregionala flyg exkluderade

Vi har också tagit fram ett regionalt upplägg för introduk-
tion så att alla medarbetare får rätt grund att stå på. Alla 
brevbärarkontor följer upp kundsynpunkterna, analyserar 
varför felen uppstår och åtgärdar dem. Det är bara genom 
att lyssna på kunderna som vi kan bli bättre.

de bor inom området. Utfallet av volymnedgången var det 
väntade, vilket gjorde att vi låg rätt i planeringen. Mycket 
arbete läggs hela tiden på att försöka ligga steget före så 
att våra organisationer är stabila och i rätt nivå. Detta görs 
bland annat genom flexibel bemanning och planering av 
brevbärarnas utearbete.

kundsynpunkter extra noga för att kunna sätta in 
aktiviteter där det behövs. Trots detta har antalet 
synpunkter, framförallt på utdelningskvaliteten, ökat 
under året. Fortsatt fokus på processförbättringar ska 
leda till att vi lyckas bryta trenden och gå mot bättre 
kundnöjdhet.



Om Posten. Posten ingår i PostNord. PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och 
inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och cirka 40 000 medarbetare.  

Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors.   
Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. 

För mer information: Posten Medierelationer. Telefon: 010-436 10 10. E-post: press@posten.se


