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Statistikens kvalitet 

1 Relevans 

1.1 Ändamål och informationsbehov 

1.1.1 Statistikens ändamål 
Statistiken har som ändamål att beskriva postverksamheten över företag med tillstånd att 
bedriva postverksamhet, vilket i huvudsak avser posttjänster och tidningsdistribution.   

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 
Användare av statistiken är Trafikanalys, departement samt andra myndigheter, Europeiska 
kommissionen, företag inom sektorn, branschorganisationer, konsultföretag, media och olika 
aktörer inom e-handeln. Statistiken används för beskrivningar av sektorn och som underlag 
vid beslut i bl.a. kommunikationspolitiska frågor.  

1.2 Statistikens innehåll 

De statistiska målstorheterna utgörs i huvudsak av antal företag, antal servicepunkter och 
trafikvolym efter typ av försändelse samt indelningen i in- och utrikes. 

Företag som distribuerar paket och andra försändelser, men som inte har tillstånd att bedriva 
postverksamhet, ingår inte i denna statistik. 

1.2.1 Objekt och population 
Begreppen objekt och population i undersökningen beskrivs nedan i enlighet med direktiven i 
SCB FS 2016:17 om kvalitet för den officiella statistiken.1  

Populationen utgörs av alla operatörer som har tillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS) att 
bedriva postverksamhet, vilket inkluderar leverans av posttjänster och tidningsdistribution. 

1.2.2 Variabler 
1. Antal operatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet. 

a. Huvudsaklig verksamhet 

2. Antal servicepunkter. 

a. Typ av servicepunkt 

 
1 www.scb.se/Grupp/OmSCB/Verksamhet/Foreskrifter/Tillganglighet-SOS/SCB-FS-2016-17.pdf 

http://www.scb.se/Grupp/OmSCB/Verksamhet/Foreskrifter/Tillganglighet-SOS/SCB-FS-2016-17.pdf
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3. Antal postförsändelser. 

a. Typ av postförsändelse 

b. In- och utrikes 

1.2.3 Statistiska mått 
1. Antal operatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet. 

2. Antal servicepunkter. 

3. Antal postförsändelser. 

1.2.4 Redovisningsgrupper 
Ingen indelning i redovisningsgrupper görs.  

1.2.5 Referenstider 
De statistiska målstorheterna hänför sig till kalenderår.   
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2 Tillförlitlighet  

2.1 Tillförlitlighet totalt 

Undersökningen utgörs av fem enkätfrågor till operatörer med tillstånd att bedriva 
postverksamhet. Det är förhållandevis få uppgifter som samlas in, vilket talar för god 
tillförlitlighet. Samtidigt är det rimligt att anta att tillgängligheten till de begärda uppgifterna 
inom respektive organisation varierar, vilket kan påverka tillförlitligheten negativt.  

2.2 Osäkerhetskällor 

Det kan vara problem att tolka vad som avses med olika typer servicepunkter. Verksamheten 
hos de olika respondenterna kan vara organiserad på ett sådant sätt att det är oklart hur 
servicepunkter är fördelade över olika underkategorier.  

Det kan också vara svårt att skilja postförsändelser från andra typer av försändelser. Likaså 
kan det vara svårt att skilja mellan brev och varuförsändelse. 

2.2.1 Ramtäckning 
Ramtäckning är god.  

2.2.2 Mätning 
Mätning görs med fem frågor i en större enkät till alla operatörer med tillstånd att bedriva 
postverksamhet.  

2.2.3 Bortfall 
Enkäten har skickats till 28 företag, varav 25 har svarat. 

2.2.4 Bearbetning 
Enkel sammanställning har gjorts av svar i en Excel-fil.  

2.2.5 Modellantaganden 
Inga modellantaganden görs.  

2.3 Preliminär statistik jämförd med 
slutlig 

Endast slutgiltig statistik redovisas. 
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3 Aktualitet och punktlighet 

3.1 Framställningstid 

Framställningstiden för statistiken är normalt 6 månader efter undersökningens utgång.  

3.2 Frekvens 

Undersökningen genomförs och redovisas varje år.  

3.3 Punktlighet 

Publicering sker enligt publiceringsplanen (se www.trafa.se/kalendern). Statistik för år 2020 
publicerades 16 juni 2020 i enlighet med den fastställda publiceringsplanen.  

  

http://www.trafa.se/kalendern
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4 Tillgänglighet och tydlighet 

4.1 Tillgång till statistiken 

Statistiken publiceras på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se, tillsammans med ett 
sammanfattande blad och en kvalitetsdeklaration. Publicering sker enligt en publiceringsplan 
som fastställs i november året innan statistiken ska publiceras. Publikationer som utgavs av 
SIKA avseende åren 1999–2009 finns tillgängliga via webbplatsens sökfunktion.  

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 

Primärmaterialet förvaras hos PTS som också hanterar frågor om eventuellt utlämnande av 
uppgifter.  

4.3 Presentation 

Den statistiska informationen presenteras och åskådliggöras i tabeller och ett samman-
fattande statistikblad. 

4.5 Dokumentation 

Statistikens kvalitet beskrivs i innevarande dokument. Kvalitetsdeklarationen uppdateras vid 
varje ny publicering av statistik och finns på Trafikanalys webbplats. Före 2016 publicerades 
dokumentation med titeln Beskrivning av statistiken med ett liknande men mer detaljerat 
innehåll.  

  

http://www.trafa.se/


Trafikanalys 

Kvalitetsdeklaration 

Postverksamhet 2020 
 

12 
 

  



Trafikanalys 

Kvalitetsdeklaration 

Postverksamhet 2020 
 

13 
 

5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

5.1 Jämförbarhet över tid 

Undersökningen har genomförts sedan 1995, där det första året var en provundersökning och 
således inte fullt jämförbar med senare undersökningar fram till och med 2017.  

Från och med 2019 har det gjorts stora förändringar i undersökningen. Det är bara uppgifter 
om antal operatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet och antal utdelade brev i Sverige 
som bedöms vara jämförbara med tidigare publiceringar.   

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 

Sedan 2014 samlar Europeiska kommissionen in uppgifter om postverksamhet. Delar från 
föreliggande undersökning ingår i denna rapportering, som PTS ansvarar för att rapportera in. 
Publicering av dessa uppgifter sker på kommissionens webbplats.2  

5.4 Numerisk överensstämmelse 

  

 
2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/statistics_en 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/statistics_en
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6 Företag med tillstånd att bedriva 
postverksamhet 

Den som mot betalning bedriver regelbunden brevbefordran anses vara postoperatör. För att 
bedriva postverksamhet i Sverige krävs enligt postlagen SFS 2010:1045 1 kap. § 2 tillstånd av 
Post- och telestyrelsen (PTS).3  

Ett tillstånd omfattar inrikes brevbefordran i hela landet och gäller tills vidare. Någon skyldighet 
att bedriva verksamhet i hela riket finns dock inte. Postverksamhet är endast sådan 
verksamhet där befordringen sker med viss regelbundenhet, exempelvis att den i något 
avseende följer ett fastlagt utdelningsschema.  

  

 
3 https://pts.se/sv/bransch/post/postoperatorer/ 

https://pts.se/sv/bransch/post/postoperatorer/
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Allmänna uppgifter 

A Klassificeringen Sveriges officiella 
statistik 

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) under ämnesområdet Transporter och 
kommunikationer och statistikområdet Postverksamhet. De tabeller och figurer som inte tillhör 
den officiella statistiken saknar symbolen för Sveriges officiella statistik.  

Statistikens produktkod är TK0701. 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler för kvalitet och 
tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken 
samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:17) om kvalitet för den officiella 
statistiken. 

B Sekretess och personuppgifts-
behandling 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 
kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

C Bevarande och gallring 

Trafikanalys är registeransvarig myndighet och ansvarar för gallring och arkivering av 
materialet. 

På begäran av Trafikanalys överlämnar SCB grundmaterial för slutlig arkivering till Riksarkivet. 
SCB förvarar materialet under denna tid. Databaserat primärmaterial förvaras som SAS-
dataset hos Trafikanalys där de långtidsarkiveras. 

D Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt Lag (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-den-officiella-statistiken_sfs-2001-99
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
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E EU-reglering och internationell 
rapportering 

PTS ansvarar för att rapportera in uppgifter om postsektorn till Europeiska kommissionens 
”EU postal survey”.4 I denna rapportering ingår vissa uppgifter från undersökningen avseende 
postverksamhet.5 

F Historik 

Trafikanalys är sedan 2010 statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om 
postverksamhet. Ansvaret över statistiken övertogs från Statens institut för 
kommunikationsanalys, SIKA, som hade ansvaret för statistiken mellan åren 1995–2010. 
Dessförinnan producerades den officiella statistiken av Postverket.  

Årlig statistik tas fram i samråd med PTS och SCB:s avdelning för ekonomisk statistik. 
Diskussioner förs löpande med olika intressenter rörande innehåll, utformning, publicering 
m.m. 

Förändringen på den svenska postmarknaden startade den 1 januari 1993 då Postverkets 
monopol på att förmedla brev upphörde. Den första mars 1994 trädde postlagen i kraft och 
samtidigt ombildades Postverket till Posten AB. 

Som ett försök att utarbeta en sammanhållen statistik om postverksamhet genomförde SIKA 
undersökningen första gången avseende 1995, vilket hade saknats sedan slutet av åttiotalet. 
Undersökningen har sedan dess genomförts årligen. Syftet är att bland annat åskådliggöra 
tjänster, hanterade volymer, rörelsens intäkter och kostnader samt sysselsättning inom 
postverksamheten i Sverige.  

G Kontaktuppgifter  

Statistikansvarig myndighet: 

Myndighet/organisation: Trafikanalys 

Postadress:  Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm 

Besöksadress:  Akademigatan 2, Östersund 

Kontaktperson:  Mats Wiklund 

Telefon:  010-414 42 32 

E-post:  mats.wiklund@trafa.se 

 

 
4 Europeiska kommissionen, http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services_sv.  
5 Unit for Postal Statistics, enkäten: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/post_esms_an2.pdf  

mailto:sara.berntsson@trafa.se
http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services_sv
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/post_esms_an2.pdf


Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och 
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi 
ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunika-
tioner. Trafikanalys bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i 
Östersund.

Trafikanalys
Rosenlundsgatan 54

118 63 Stockholm

Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 20 
trafikanalys@trafa.se
www.trafa.se
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