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Remissyttrande om promemorian Befordringskravet i 
postförordningen 

 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den rubricerade promemorian. Här 
följer våra synpunkter. 

I promemorian föreslås att kravet på befordringstid ska sänkas till att minst 85 procent av de inrikes 
brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar samt att minst 97 
procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar. Dagens regelverk säger att minst 
95 procent av inrikes brev med tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar. 

Företagarna avstyrker promemorians förslag. 

Bakgrund 

För att företag och företagare ska kunna verka i hela landet med bibehållen konkurrenskraft är det helt 
avgörande med en grundläggande fungerande infrastruktur i form av internetuppkoppling, telefoni 
och post. Företag har ett stort behov av att kunna svara mot kunders behov och efterfrågan. Detta 
ställer i sin tur höga krav på snabb kommunikation, såväl digitalt som med fysiska brev. Att inte ha 
tillgång till postservice kan vara frågor som stoppar entreprenören från företagsetablering eller fortsatt 
verksamhet, inte minst på landsbygden. Företag är beroende av att kunna skicka och ta emot brev 
snabbt och med hög tillförlitlighet eftersom det finns en förväntan hos myndigheter, kunder och 
leverantörer att företagen ska kunna kommunicera skyndsamt. 

I Postlagen (2010:1045) framgår i 3 kap 1 § att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla 
kraven att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan, utom under omständigheter eller 
geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag, ska göras 
minst en insamling och minst en utdelning av postförsändelser. 2018 ändrades befordringskravet för 
brev med normalporto från övernattsbefordran till tvådagarsbefordran och att minst 95 procent av de 
inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar. Företagarna 
avstyrkte denna förändring, bland annat mot bakgrund av att utredningen (SOU 2016:27) inte hade 
tagit tillräcklig hänsyn till den bristfälliga internetuppkopplingen i landet utan snarare byggde sina 
förslag på ett i framtiden digitaliserat land med lika förutsättningar i hela landet.1 

Under rubriken Hela landet ska växa i Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna framgår det enligt punkt 23 att målet för den digitala 
infrastrukturen ska vara att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s år 2020, samt att alla företag bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god 
kvalitet senast år 2023. Post- och Telestyrelsen (PTS) slår i sin uppföljningsrapport i oktober 2020 fast 

 
1 Remissyttrande Företagarna 2016-08-31: Som ett brev på posten, Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 
2016:27): https://www.foretagarna.se/globalassets/media/opinion/remissvar/som-ett-brev-pa-posten-sou-201627-
remissyttrande.pdf 
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att varken målet om 95 procents tillgång till 100 Mbit/s år 2020 eller målet om 100 procent tillgång till 
stabila tjänster 2023 kommer att uppnås.2  

Regeringen beslutade den 1 oktober 2020 att tillsätta en utredning med direktiv att se över den 
framtida finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten (dir. 2020:101). 

Företagarnas synpunkter på rubricerat förslag 

Företagarna avstyrker promemorians förslag då vi anser att en förändring i befordringskraven från 95 
procent till 85 procents omfattning av tvådagarsbefordran skulle innebära en kraftig försämring av 
den landsomfattande posttjänsten. För de företag som dessutom kommer omfattas av promemorians 
förslag om fyradagarsbefordran – och de tre procent som står helt utanför någon form av 
befordringskrav - kommer försämringarna bli än mer negativt kännbara. Enligt Företagarna är det 
även många av dessa företag som inte omfattas av regeringens bredbandsstrategi.  

En övergång till fyradagarsbefordran för en stor andel av inrikes brev kommer de facto innebära att 
samtliga företag behöver räkna med en veckas leveranstid för att vara säker på att försändelsen når 
fram till mottagaren. Att promemorian dessutom beskriver förändringarna som en återgång till det 
regelverk som gällde innan 2018 är enligt Företagarna anmärkningsvärt.  

Ytterligare skäl till att promemorians förslag inte bör genomföras är enligt Företagarna följande: 

• De mål för bredbandsutbyggnad i Sverige som har motiverat tidigare försämringar av 
befordringskraven har ej uppfyllts. 

• Det har endast hunnit gå tre år sedan befordringskraven övergick från övernattsbefordran till 
tvådagarsbefordran vilket är för kort tid för att hinna utvärdera förändringarnas resultat och 
att föreslå ytterligare försämringar. 

• Det pågår en befintlig utredning med direktiv att föreslå former för den framtida 
finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten. 

Till detta anser Företagarna att den konsekvensanalys som promemorian beskriver framför allt tar sin 
utgångspunkt i behoven för Postnord, när det i själva verket borde vara behoven för företag och 
privatpersoner som står i fokus. Promemorian skriver att boende och företagare på landsbygden har 
speciella utmaningar och förutsättningar, bland annat en gles servicestruktur, som bör beaktas särskilt 
vid förändringar. Det framgår dock inte i promemorian hur de föreslagna förändringarna kommer 
göra det enklare att leva och verka på landsbygden.  

Med detta som bakgrund anser Företagarna slutligen att eventuella försämringar i befordringskraven 
ej bör genomföras innan utredningen som har till uppgift att föreslå en framtida finansiering av den 
samhällsomfattande posttjänsten har lämnat sitt slutbetänkande.  

 

Pontus Lindström 
Näringspolitisk expert 
Företagarna

 
2 Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 – Slutrapport, Post- och Telestyrelsen: 
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/internet/uppfoljning-av-
regeringens-bredbandsstrategi-2020-slutrapport.pdf  
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