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Sammanfattning 

På uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) har Analysys Mason genomfört en kvalitativ 

undersökning om behoven och förutsättningarna hos personer med funktionsnedsättning och andra 

grupper med särskilda behov när det gäller posttjänster. Undersökningen har inkluderat sju 

djupintervjuer med företrädarorganisationer, 14 djupintervjuer med privatpersoner och en digital 

enkät1 med 197 svarande. I djupintervjuerna har representanter för företrädarorganisationer och 

privatpersoner från olika målgrupper fått lämna sina synpunkter på hur de upplever dagens 

posttjänster. Genom enkäten har ytterligare synpunkter från de berörda målgrupperna samlats in.  

Resultatet av undersökningen visar att behovet av posttjänster varierar mellan målgrupper, men 

också mellan yngre och äldre personer. Ett digitalt aktivt liv minskar behovet av att använda 

posttjänster för skriftliga meddelanden. Generellt är behovet av brevtjänster större hos äldre personer 

än yngre, oavsett målgrupp. Även synnedsatta, dövblinda och personer med motorisk nedsättning 

har ett något större behov av brevtjänster än andra målgrupper. Många deltagare i studien, oavsett 

målgrupp, anger dock att det är viktigt att kunna få brev och varuförsändelser levererade till hemmet. 

Vissa målgrupper har specifika behov som måste kunna tillgodoses. Bland dövblinda och personer 

med synnedsättning uppger t.ex. både företrädarorganisationer och privatpersoner att behovet av 

punktskriftsförsändelser är stort. Flera privatpersoner säger också att de använder sig av Postnords 

tjänst Portofri befordran av blindskriftsförsändelser. Användarnas upplevelser av tjänsten varierar. 

Många menar att det är bra att tjänsten finns, men att det finns utrymme för förbättringar, t.ex. att 

försändelserna alltid ska delas ut vid dörren. På grund av att få deltagare anger att de använder sig 

av tjänsten Posttjänst i glesbygd, har denna tjänst inte utvärderats i rapporten. PTS kommer istället 

att göra en uppföljande studie undersökning där tjänsten utvärderas under 2021. 

Merparten av de som deltagit i studien uppger att varannandagsutdelning inte kommer att medföra 

några större förändringar eller problem. Många understryker dock behovet av att även 

fortsättningsvis kunna ta emot tidskritiska försändelser, såsom medicin eller vårdkallelser i rimlig 

tid. Vissa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller medfödd eller förvärvad 

hjärnskada anger att det kan bli problem att hantera större brevmängder vid färre utdelningsdagar.  

De flesta, oavsett var de bor, anger att de inte upplever några problem med sina postombud eller 

utlämningsställen. Av de som har synpunkter bor de flesta på landsbygden och anser att ombudet 

ligger för långt ifrån hemmet. Digitala hjälpmedel, till exempel postleverantörernas egna appar och 

sms-aviseringar, används av de flesta respondenter i enkätundersökningen. Majoriteten tycker dessa 

fungerar bra, men vissa lyfter fram områden där de kan förbättras. Exempelvis anger personer med 

hörselnedsättning att de gärna vill kunna kommunicera med bud på andra sätt än över telefon. Dessa 

personer menar att leverantörer kan bli bättre på att ge möjligheter till att lämna ett skriftligt 

                                                      
1 Enkäten var tillgänglig för skärmläsare och punktskriftsdisplay och följde standard WCAG 2.1 AA. 
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meddelande om hur man vill få paketet levererat. Personer som använder skärmläsare har också 

reagerat på att fält i postleverantörers appar ibland anges som icke redigerbara, trots att de är det. 

Paketskåp är ett uppskattat tillskott på postmarknaden. Flera personer ur olika riskgrupper lyfter 

fram fördelen med att kunna hämta paket när färre personer befinner sig i lokalen, för att minska 

risken att bli sjuk i Covid-19. Förslag på tillgänglighetsförbättringar gavs dock från personer med 

synnedsättning och motorisk nedsättning. Önskemålen var främst att möjliggöra skåp med fysiska 

knappar för personer med nedsatt syn eller blinda, och möjlighet att boka paketboxar i botten på 

skåpen för personer i rullstol. 
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1 Bakgrund 

Det inledande avsnittet beskriver syftet med undersökningen. Därefter ger vi en översikt av Post- och 

telestyrelsen (PTS) tidigare undersökningar om behov av posttjänster. Vi beskriver också vilka metoder 

som har använts för att samla in underlag till rapporten och vilka målgrupper som ingår i 

undersökningen.  

1.1 Syftet med undersökningen 

PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post 

finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. PTS ansvarar även bland annat för att följa 

upp och analysera utvecklingen på postmarknaden för att bevaka att den samhällsomfattande 

posttjänsten svarar mot samhällets behov.  

Syftet med den här undersökningen är att kartlägga vilka behov olika målgrupper med särskilda behov 

har av posttjänster, framför allt personer med olika typer av funktionsnedsättning. Målgrupperna för 

undersökningen är: 

 personer med synnedsättning och blinda personer 

 äldre över 80 år utan särskild påvisad funktionsnedsättning (fokus på personer med låg 

teknikvana) 

 personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada 

 personer med dövblindhet 

 personer med motorisk nedsättning 

 personer med hörselnedsättning och döva personer. 

Undersökningen är en del av PTS pågående arbete med att kartlägga hur krav på utdelning av 

postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten med hänsyn till de 

förändringar och den digitalisering som sker i samhället.  

1.2 PTS tidigare undersökningar om behov av posttjänster 

PTS har i flera undersökningar sedan 2016 kartlagt olika användares behov av posttjänster. Resultaten 

av undersökningarna pekar åt samma håll: samhällets behov av att ta emot och att skicka brev och paket 

fortsätter att förändras som ett resultat av digitaliseringen. I undersökningen Behov av posttjänster i 

lands- och glesbygd framkom att paketmarknaden kan upplevas som en djungel av användarna, med 

olika villkor för olika leverantörer. Det finns färre valalternativ mellan olika leverantörer på lands- och 

glesbygd och det kan vara längre leveranstider och avstånd till service. 

I undersökningen Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad (2018) frågade PTS 

privatpersoner och småföretagare som använder sig av en dator, smartphone eller annat digitalt 

hjälpmedel vilket behov de har av posttjänster för att skicka skriftliga meddelanden. Av studien 
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framgick att bara 5 procent av de tillfrågade privatpersonerna ansåg att det var nödvändigt att kunna ta 

emot skriftliga meddelanden i form av fysiska brev varje dag. Motsvarande siffra för företagen var 27 

procent. Studien visar även att det för den tillfrågade användargruppen är betydligt viktigare med 

förutsägbarhet och att breven kommer fram i rimlig tid, än att de delas ut fem dagar i veckan.2 2019 

genomförde PTS undersökningen Befolkningens användning av posttjänster där 37 procent av de 

tillfrågade svarade att de hade behov av postutdelning, det vill säga utdelning av brev och paket, fem 

dagar i veckan.3  

Under hösten 2019 genomförde PTS även en undersökning med fokus på myndigheters och större 

företags behov av posttjänster: Samhällets behov av posttjänster – en kvalitativ undersökning av 

konsekvenser för stora avsändare vid ändrad utdelningsfrekvens.4 De intervjuade organisationerna 

uppgav att de kommer att skicka och ta emot allt färre brev under de kommande åren. Trots det har de 

ett fortsatt behov av tillförlitliga posttjänster för att kommunicera skriftliga meddelanden, men inte 

nödvändigtvis med utdelning fem dagar i veckan. Företag uppger sig ha mindre problem än offentlig 

sektor när det gäller att ställa om till en lägre utdelningsfrekvens. Detta beror på att företag i högre 

utsträckning redan har digitaliserat sin posthantering av kostnadsskäl och inte har samma 

samhällsansvar som offentlig sektor. En lägre utdelningsfrekvens ställer krav på vidareutveckling av 

digitala tjänster, utformade med användarnas behov i centrum utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. De 

intervjuade myndigheterna framförde att det är viktigt att Postnord kommunicerar förändringar i god 

tid och på ett lättbegripligt sätt så att användarna vet hur lång tid det tar för en försändelse att komma 

fram. 

Utöver den här undersökningen med fokus på behov av posttjänster hos målgrupper med särskilda 

behov, genomförde PTS under 2020 även en undersökning om totalförsvarets behov av posttjänster vid 

höjd beredskap. Samma år undersökte PTS även konsekvenserna för mottagare av brev vid Postnords 

test av varannandagsutdelning i Lund och Kävlinge. Där framkom bl.a. att äldre tar emot fler brev och 

påverkas mer av varannandagsutdelning än yngre. 

1.3 Avgränsningar och definitioner 

Undersökningen fokuserar på att kartlägga olika användargruppers behov av brev och paket. För 

begreppet brev utgår Analysys Mason från postlagen (2010:1045) som definierar brev som: ”en 

                                                      
2  Målgruppen i undersökningen var användare som har ett mobiltelefonabonnemang och använder någon typ av 

internetplattform (t.ex. surfplatta, smartphone, dator, laptop etc.). Drygt hälften av de tillfrågade 

privatpersonerna och företagen svarade att det inte skulle innebära några problem för dem om postutdelningen 

endast skedde två dagar i veckan.  

 IMBR. Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad. 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/bilaga_pts-

er-2018-19_undersokningsrapport.pdf (Hämtad 2020-11-23). 

3  PTS. Befolkningens användning av posttjänster (PTS-ER-2019:9). 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-

dokument/rapporter/2019/post/befolknings-anvandning-av-posttjanster-2019-pts-er-2019_9.pdf (Hämtad 

2020-11-23). 

4  PTS. Samhällets behov av posttjänster – en kvalitativ undersökning av konsekvenser för stora avsändare vid 

ändrad utdelningsfrekvens (PTS-ER- 2019:25). 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/samhallets-

behov-av-posttjanster_pts-er-2019-25.pdf (Hämtad 2020-11-23). 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/bilaga_pts-er-2018-19_undersokningsrapport.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/bilaga_pts-er-2018-19_undersokningsrapport.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/befolknings-anvandning-av-posttjanster-2019-pts-er-2019_9.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/befolknings-anvandning-av-posttjanster-2019-pts-er-2019_9.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/samhallets-behov-av-posttjanster_pts-er-2019-25.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/samhallets-behov-av-posttjanster_pts-er-2019-25.pdf
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adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och som väger högst två kg samt 

vykort, brevkort och liknande försändelser”. Med varubrev avses varuförsändelser upp till två kg.  

Skriftliga meddelanden och paket med varuförsändelser uppfyller vanligen olika behov för användarna. 

De flesta privatpersoner som medverkat i studien har benämnt större varuförsändelser som paket. 

Eftersom begreppet paket saknar definition i postlagen, utgår Analysys Mason från den 

samhällsomfattande posttjänstens (SOT) definition om postförsändelser upp till 20 kg för sådana 

varuförsändelser. Med brevtjänster avses tjänster som berör brev upp till två kg. Posttjänster används 

som ett samlingsbegrepp för både brevtjänster och pakettjänster. Med postverksamhet avses 

regelbunden insamling, sortering, transport och utdelning av brev mot betalning. 

I rapporten gör vi också skillnad på gula eller blå brevlådor, där brev kan postas, och privatpersoners 

postlådor, där brev delas ut. 

En iakttagelse som gjorts under studien är att många intervjupersoner utan särskild kunskap om 

postlogistik eller posttjänster inte gör skillnad mellan brev och paket, eller diverse tilläggstjänster, utan 

ofta ser dessa försändelser som delar av samma postflöde. Ovissheten om olika postleverantörer och 

posttjänster kan försvåra möjligheten att åtgärda brister i tillgängligheten. Tillgängligheten kan skilja 

sig åt mellan olika ombud. Om en person inte vet vilka som levererar ett visst paket blir det även svårare 

att kontakta kundtjänst och liknande service.  

1.4 Metod 

Analysys Mason har använt två metoder för att samla in underlag till rapporten: djupintervjuer med 

representanter för företrädarorganisationer och med privatpersoner inom målgrupperna samt en 

enkätundersökning riktad till målgrupperna. Utformningen av undersökningen har skett i nära dialog 

med PTS genom löpande avstämningar.  

Inledningsvis genomfördes en förstudie som innefattade sju intervjuer med representanter för 

företrädarorganisationer för berörda målgrupper. Förstudien syftade till att hämta in synpunkter för hur 

intervjuerna och enkätundersökningen skulle utformas för att vara tillgängliga för målgrupperna. 

Representanterna för företrädarorganisationerna fick även svara på frågor om målgruppernas behov av 

brev och paket. Med utgångspunkt från de insikter som kommit fram genom förstudien tog vi fram 

intervju- och enkätfrågor riktade till målgrupperna.  

Rekryteringen till intervjuerna genomfördes dels via det breda kontaktnät som Analysys Mason 

upparbetat genom tidigare undersökningar, dels genom företrädarorganisationerna som vi varit i kontakt 

med i förstudien. I rekryteringen av intervjupersoner har vi i möjligaste mån tagit hänsyn till kön och 

ålder. Vi har även inkluderat personer från både tätort och glesbygd samt från olika delar av landet för 

att fånga upp eventuella geografiska skillnader. Totalt har 14 intervjuer genomförts med personer inom 

målgrupperna och 7 med företrädarorganisationer. Intervjuerna har genomförts antingen på telefon eller 

via videosamtal, beroende på intervjupersonens förutsättningar. Intervjuerna har genomförts under 

oktober till december 2020. 
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Eftersom många personer har rekryterats genom de företrädarorganisationer som deltagit i studien, kan 

det finnas en överrepresentation av deras medlemmar bland de som besvarat enkäten eller deltagit i 

intervjuerna. Enkätundersökningen har spridits via företrädarorganisationerna, till exempel via deras 

webbplatser och Facebookgrupper. När enkäten har delats i företrädarorganisationernas 

informationskanaler har även personer som inte tillhör de direkta målgrupperna besvarat enkäten. Totalt 

har 197 personer som tillhör någon av målgrupperna svarat på enkätundersökningen under oktober–

december 2020. Fördelningen på kön av de personer som svarat på enkätundersökningen är 133 

kvinnor, 59 män och 5 personer som angett ”annat” eller ”vill inte uppge”. Enkätsvaren har en 

överrepresentation av kvinnliga svarande. Av samtliga enkätdeltagare bor 85 personer i en tätort, 67 

personer i en storstad och 45 personer utanför tätort. 

En större grupp pensionärer (80 personer) i åldern 65–79 år, som inte tillhör någon av målgrupperna för 

undersökningen, har också deltagit genom att besvara enkäten. Eftersom yngre pensionärer inte är en 

av de huvudsakliga målgrupperna har inga intervjuer genomförts med dem. Gruppen skiljer sig från 

pensionärer över 80 år när det gäller behov och synpunkter på användandet av både posttjänster och 

digitala verktyg. Framför allt har yngre pensionärer ett större behov av att ta emot och skicka paket, 

samtidigt som de är mer bekväma med att använda digitala tjänster, som paketspårning. Enligt 

Svenskarna och Internet (2019) använder 93 procent av dem mellan 66 och 75 år internet, jämfört med 

69 procent av de som är äldre än 76 år. För att inte resultatet i studien ska bli missvisande har vi valt att 

inte inkludera den gruppen i grafer och diagram i rapporten. Vissa jämförelser görs mellan yngre 

pensionärer och andra målgrupper där det är relevant. Vi använder också fritextsvar från enkäterna från 

yngre pensionärer. På de ställen där yngre pensionärer ingår i resultatet framgår det i figurtexterna eller 

löptexten. 

Personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada samt personer med dövblindhet har inte besvarat 

enkäten i samma utsträckning som övriga målgrupper. Det kan bero på att personer från målgrupperna 

använder digitala kanaler i lägre utsträckning än andra målgrupper. Med hänsyn till de få enkätsvaren 

från dessa målgrupper har de inte analyserats på målgruppsnivå. I stället har synpunkter samlats in 

genom intervjuer och genom enkätens fritextsvarsalternativ. Även ett fåtal anhöriga och gode män har 

besvarat enkätundersökningen. När de har tydliggjort funktionsnedsättningen i svaren har vi bedömt att 

de är relevanta för att beskriva användarnas behov och inkluderat dem i resultatet. 

Det valda tillvägagångssättet, att genomföra kvalitativa intervjuer med företrädarorganisationerna och 

privatpersoner inom målgrupperna samt en enkät riktad till målgrupperna, bidrar till en helhetsbild av 

målgruppernas behov av posttjänster. Många av de synpunkter som framkommer i intervjuer med 

företrädarorganisationer och privatpersoner bekräftas även i enkäten. På samma sätt får resultatet av 

enkäten ett djup när det sätts i relation till vad som framkommer i intervjuerna. 
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Figur 1.1: Översikt över antalet intervjuer och enkätsvar för respektive målgrupp. Observera att man på 

frågan om målgruppstillhörighet har kunnat välja mer än ett alternativ. För enkätsvar är N=197. 

Målgrupp Antal djupintervjuer Antal enkätsvar per målgrupp 

Personer med synnedsättning 

och blinda personer 

2 44 

Äldre pensionärer, 80+ år 2 32 

Personer med 

neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning 

2 64 

Personer med medfödd eller 

förvärvad hjärnskada 

2 8 

Personer med dövblindhet 3 1 

Personer med motorisk 

nedsättning 

2 34 

Personer med 

hörselnedsättning och döva 

personer 

1 54 

Totalt 14 237 
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2 Användardialog 

Det här kapitlet presenterar de företrädarorganisationer som har deltagit i undersökningens förstudie. 

Vi presenterar också de privatpersoner som har deltagit i djupintervjuer. 

2.1 Organisationerna som deltagit i intervjuerna 

Innan intervjuer och enkätutskick till privatpersoner genomfördes, så gjorde Analysys Mason en 

förstudie bland företrädarorganisationer för de olika målgrupperna. Syftet var att kartlägga specifika 

behov av posttjänster och problemområden som medlemmarna upplever samt att inhämta synpunkter 

på hur intervjuerna och enkätundersökningen skulle utformas för att vara tillgänglig för målgrupperna. 

Organisationerna har valts ut av Analysys Mason i samråd med PTS.  

Figur 2.1: Översikt över de företrädarorganisationer som medverkat i förstudien. 

Företrädarorganisationer Målgrupp 

Autism- och Aspergerförbundet Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Delaktighet- Handlingskraft- Rörelsefrihet (DHR) Motorisk nedsättning 

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) Dövblindhet 

Hjärnkraft Förvärvad eller medfödd hjärnskada 

Hörselskadades Riksförbund (HRF) Hörselnedsättning/döva 

SPF Seniorerna Äldre, 80+ år 

Synskadades Riksförbund (SRF) Synnedsättning/blinda 

 

Företrädarorganisationerna har bidragit till undersökningen genom att ge allmän information om 

problem relaterade till posttjänster som medlemmar kan uppleva i vardagen. Merparten av 

organisationerna har ingen uttalad uppfattning om postfrågor, men alla understryker vikten av att 

samtliga invånare i Sverige ska kunna leva ett liv där man känner sig inkluderad i samhället. För att få 

en fördjupad förståelse för hur privatpersoner i de olika målgrupperna upplever situationen har 

Analysys Mason även genomfört intervjuer med privatpersoner.  
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2.2 Privatpersonerna som deltagit i intervjuerna 

De intervjupersoner som har deltagit i studien har rekryteras både genom Analysys Masons eget 

kontaktregister, och genom företrädarorganisationernas kommunikationskanaler. Vid rekryteringen har 

målgrupp och boendeort varit prioriterat. Boendeort har varit viktigt för att säkerställa en bred 

geografisk spridning och att mindre orter och ett landsbygdsperspektiv finns med i undersökningen. 

Figur 2.2: Översikt över de privatpersoner som medverkat i studien. 

Privatpersoner Målgrupp 

Kvinna, 66 år. Tätort Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Kvinna, 49 år. Landsbygd Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Kvinna, 50 år. Landsbygd  Motorisk nedsättning 

Man, 59 år. Storstad Motorisk nedsättning 

Kvinna, 46 år. Tätort Dövblindhet 

Kvinna, 50 år. Tätort Dövblindhet 

Kvinna, 50 år. Tätort Dövblindhet 

Kvinna, 68 år. Storstad Förvärvad eller medfödd hjärnskada 

Man, 59 år. Tätort Förvärvad eller medfödd hjärnskada 

Kvinna, 27 år. Storstad Hörselnedsättning/döv 

Man, 82 år. Landsbygd Äldre, 80+ år 

Kvinna, 84 år. Landsbygd Äldre, 80+ år 

Kvinna, 50 år. Storstad Synnedsättning/blind 

Kvinna, 31 år. Storstad Synnedsättning/blind 
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3 Behov av brev 

3.1 Behovet av fysiska brev minskar för de flesta 

Behovet av att skicka och ta emot brev har minskat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Även den 

här studien visar att många personer har ett minskande behov av brevförsändelser. Det finns dock en 

skillnad mellan att skicka och ta emot brev. Många svarar att de har ett mycket stort eller ganska stort 

behov av att ta emot brev (70 procent) medan färre uppger att de har ett stort eller ganska stort behov 

av att skicka brev (37 procent). 

Figur 3.1: En mindre grupp (5 procent) anger att de har mycket litet behov av att ta emot brev. På frågan 

om behovet av att skicka brev säger 20 procent att de har ett mycket litet behov. [Källa: Analysys Mason, 

2020] 

 

Målgruppernas åsikter om behovet av att skicka brev skiljer sig åt till viss del, men även inom grupperna 

går åsikterna isär. SPF-seniorerna menar att äldre är ett exempel på en sådan splittrad målgrupp i frågan 

om behovet av traditionell post. Flera äldre pensionärer har inte möjlighet eller vill inte använda internet 

för att komma åt information digitalt. Det gör att deras behov av fysisk post är större än många andras. 

Enligt Svenskarna och internet från 2019 använder 39 procent av personer mellan 66 och 75 år en digital 

brevlåda och endast 19 procent av de som är äldre än 76 år. Behovet av fysisk post är välkänt hos många 

av de intervjuade företrädarorganisationerna. SPF nämner exempelvis att de fick Pensionärsrådet5 att 

backa från införandet av endast elektroniska fakturor på grund av äldres svårighet att följa med i den 

digitala utvecklingen, och menar att valfriheten är viktig för målgruppen. 

Intervjuerna med företrädarorganisationer och personer inom målgrupperna pekar på att behovet av 

traditionella brevtjänster är större hos äldre än hos yngre personer inom alla målgrupper. Slutsatsen 

                                                      
5 Råd som stödjer regionerna med informationsutbyte, dialog och samverkan med andra pensionärsorganisationer. 
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stärks också av enkätsvaren. Av de äldre (80+) som svarat på enkäten uppger 81 procent att de har ett 

ganska stort eller mycket stort behov av att ta emot brev, medan 53 procent uppger att de har ett ganska 

stort eller mycket stort behov av skicka brev. Om man jämför med samtliga svarande i enkäten är det 

cirka 10–15 procentenheter fler av de äldre pensionärerna som anger att de har ett stort eller mycket 

stort behov av att ta emot och skicka brev.  

Figur 3.2: Totalt uppger 81 procent av äldre pensionärer att de har ett mycket stort eller ganska stort 

behov av att ta emot brev. Bland yngre pensionärer anger 72 procent detsamma. [Källa: Analysys Mason, 

2020]  

 

  

Figur 3.3: Totalt uppger 53 procent av äldre pensionärer att de har ett mycket stort eller ganska stort 

behov av att skicka brev. Bland yngre pensionärer anger 46 procent detsamma. [Källa: Analysys Mason, 

2020] 

 

Även Hörselskadades riksförbund (HRF) poängterar att många med hörselnedsättning finns i den äldre 

målgruppen, där en större andel har svårt att använda digitala verktyg. Om de inte kan ta del av 

information via digitala hjälpmedel eller radio på grund av sin hörselnedsättning, blir de väldigt 

beroende av att få skriftliga meddelanden i form av fysiska brev.  

Samtidigt finns flera exempel där äldre deltagare i djupintervjuerna och enkäten berättar att de använder 

digitala hjälpmedel. Många visar överlag en positiv inställning till sådana hjälpmedel, men kan uppleva 

att de är svåra att använda. En äldre intervjuperson upplever att det har blivit dyrare att skicka mindre 

brev och använder därför mer digitala alternativ, som e-post, för den typen av kommunikation. Hen 

tycker även att det är positivt och mer effektivt att få exempelvis avier på sms än i pappersformat. Flera 

äldre har i enkätens fritextsvar angett att de använder sig av digitala hjälpmedel. 
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Personer med motorisk nedsättning anger i både intervjuer och enkätsvar att de har ett stort behov av 

att kunna ta emot fysisk post. Många upplever att möjligheten att få mindre varuförsändelser (brev upp 

till två kg) levererade till hemmet är mycket viktig och bidrar till att förenkla vardagen. Att kunna ta 

emot myndighetspost och vårdkallelser i god tid inför exempelvis läkarbesök är också mycket viktigt 

för personer i den målgruppen. Delaktighet-Handlingskraft-Rörelsefrihet (DHR) menar att deras 

medlemmar generellt är nöjda med de posttjänster som erbjuds. Däremot ser de negativt på trenden det 

senaste decenniet att mer post levereras till fastighetsboxar i lägenhetshus i stället för till dörren. För 

dem med en motorisk funktionsnedsättning som har svårt att ta sig till bottenplan anser DHR att det är 

bättre att få post direkt till lägenhetsdörren. Även SPF belyser behovet av att få brev till dörren för 

medlemmar som bor i flerfamiljshus, snarare än att behöva ta sig till en fastighetsbox eller lådsamling.  

Figur 3.4: En betydligt större andel av personer med motorisk nedsättning anger att de har ett mycket 

stort behov av att ta emot brev (21 procentenheter mer än samtliga målgrupper).[Källa: Analysys Mason, 

2020] 

 

En majoritet av de svarande med motorisk nedsättning anger att de tycker att det fungerar bra att skicka 

och ta emot brev. Om de upplever problem med utdelning av post rör det sig om liknande 

kvalitetsproblem som andra målgrupper har berört. Det kan handla om att de får brev som egentligen 

ska till någon annan, att brev som de väntar på inte kommer fram eller att det tar mer än två dagar för 

breven att komma fram. Personer med motorisk nedsättning som upplever att det fungerar dåligt att 

skicka brev tycker oftast att problemen är kopplade till brevlådornas placering och tömningstider. En 

person anger att om tömning sker på förmiddagen behöver hen planera i förväg eftersom det tar tid att 

själv ta sig till brevlådan. 

”Här där jag bor töms den brevlådan som ligger närmst klockan tio på morgonen och på 

förmiddagen på helger. Det får inte vara bråttom att skicka i så fall. Närmaste brevlådan som 

finns på rimligt köravstånd töms klockan 17.”6 (person med motorisk funktionsnedsättning)   

  

                                                      
6 Sedan juli 2019 tömmer Postnord inte längre brevlådor på söndagar. Det finns en eftersläpning i denna insikt, vilket 

framgår av att personen utgår ifrån att helgtömning fortfarande sker.  
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3.2 Särskilda posttjänster kan vara ett viktigt hjälpmedel  

Bland personer med synnedsättning finns ett stort behov av fysisk post. Flera personer uppger både i 

intervjuer och enkätsvar att de behöver ha tillgång till fysiska brev eller tidningar, eftersom de har svårt 

att använda skärmar.  

Figur 3.5: En mycket stor andel av personer med synnedsättning (82 procent) anger att de har ett mycket 

stort eller ganska stort behov av att ta emot brev. Ingen anger att de har ett mycket litet behov av att ta 

emot brev. [Källa: Analysys Mason, 2020] 

 

Särskilda posttjänster är posttjänster som Postnord erbjuder efter upphandling av PTS. Detta görs enligt 

8 § förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen där det klargörs att PTS genom 

upphandling ska tillgodose de behov som personer med funktionsnedsättning har av särskilda 

posttjänster. En särskild upphandling av tjänsterna görs eftersom det annars finns risk att tjänsterna inte 

skulle bli utförda, på grund av låg lönsamhet. De två särskilda posttjänsterna som upphandlas av PTS 

är: 

 Portofri befordran av blindskriftsförsändelser 

o Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och 

personer med andra läshinder har rätt att skicka blindskrift och t.ex. taltidningar och 

talböcker kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har rätt att 

kostnadsfritt skicka blindskrift till målgruppen. 

 

 Posttjänst i glesbygd 

o Tjänsten erbjuds till personer över 80 år och personer med funktionsnedsättning som 

inte har möjlighet att hämta sin post i postlåda enligt ordinarie lantbrevbärarservice. 

Posttjänsten innebär att posten delas ut till personens tomtgräns eller i undantagsfall 

vid boningshuset. Enbart en svarande, och ingen av de intervjuade, har angett att de 

använder sig av utsträckt posttjänst i glesbygd. På grund av bristen på underlag gör vi 

därför ingen analys av tjänsten i den här studien. PTS kommer att följa upp användarnas 

upplevelser av tjänsten i en separat undersökning under 2021. 
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3.2.1 Flera använder portofri befordran av blindskriftsförsändelser 

Elva svarande angav att de använder sig av portofri befordran av blindskriftsförsändelser. Ytterligare 

tre personer med dövblindhet och en person med synnedsättning har i intervjuer sagt att de använder 

sig av tjänsten.  

Figur 3.6: Enkätrespondenternas upplevelse av tjänsten portofri befordran av blindskrift. [Källa: Analysys 

Mason, 2020] 

 

Ett behov kopplat till blindskriftsförsändelser är leverans till dörren. De paket eller kuvert som 

innehåller blindskrift ska, enligt PTS7, levereras till personens dörr eller lämnas utanför dörren och inte 

läggas i en postlåda eller postfack. Tjänsten verkar inte alltid fungera som den ska. Alla personer med 

dövblindhet som deltagit i intervjuerna har upplevt problem med leverans, och tycker att rutinerna för 

utdelning är inkonsekventa. I vissa fall, när blindskriftsförsändelsen inte har fått plats i postlådan eller 

postfacket, har deltagarna i stället fått avier och blivit tvungna att hämta ut försändelsen via postombud. 

Detta innebär ett antal utmaningar för målgruppen. Att ta sig till ett ombud är en utmaning som kan 

vara både svår och tidskrävande, vilket inte alla med synnedsättning eller dövblindhet kan göra på egen 

hand.  

Ytterligare en anledning till frustration för personer med dövblindhet är att böcker eller tidningar som 

är översatta till blindskrift delas upp i olika försändelser. En tidning kan delas upp i flera försändelser 

på grund av platsbrist i kuvert eller emballage och skickas i flera delar. Flera deltagare nämner att de 

brukar komma fram vid olika tillfällen, vilket gör det svårt att läsa kronologiskt. En person kan alltså 

                                                      
7 PTS. Portofri befordran av blindskriftsförsändelser. 

https://www.pts.se/sv/privat/post/tjanster-for-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning/portofri-befordran-

av-blindskriftsforsandelser/ (Hämtad 2020-12-16) 

https://www.pts.se/sv/privat/post/tjanster-for-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning/portofri-befordran-av-blindskriftsforsandelser/
https://www.pts.se/sv/privat/post/tjanster-for-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning/portofri-befordran-av-blindskriftsforsandelser/
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få en halv tidning åt gången även om kuverten skickas samtidigt. Att få försändelserna tillsammans vore 

bättre för läsaren. 

”En annan sak är att när blindskrift skickas i vanliga kuvert, alltså inte som paket, då får man 

ofta flera brev. Till exempel MTM:s tidning Månadsbladet är två häften, cirka 80 sidor per häfte, 

varje häfte skickas i ett eget kuvert. Då händer det att de två häftena, som tillsammans är en 

tidning, inte kommer samtidigt trots att de är skickade samtidigt.” (person med dövblindhet)  

Alla deltagare som läser blindskrift är medvetna om att försändelserna är portofria och använder själva 

tjänsten. Flera personer reagerar på att det inte finns något specifikt frimärke för personer som nyttjar 

tjänsten. I stället ska användare märka kuvertet med ”blindskrift”. En person menar att det borde finnas 

bättre tillvägagångssätt och att försändelser riskerar att försvinna annars. 

”Om jag väljer att skicka ett eller två papper i ett vanligt kuvert och skriver punktskrift där 

frimärket ska stå, då är det 50/50 om det skickas eller inte. Skriver man i punktskrift, kommer det 

alltid fram – men vem gör det? Jag skriver inte någon avsändare heller, så om det försvinner så 

försvinner det helt.” (person med synnedsättning) 

Den samlade uppfattningen bland deltagarna är att få anställda hos Postnord verkar känna till villkoren 

för tjänsten portofri befordran av blindskrift. Det gör att man kan behöva prata med flera personer för 

att anmäla att man ska få sina blindskriftsförsändelser kostnadsfritt. Trots det blir det ofta fel när 

timanställd personal eller annan vikarie ska hantera blindskriftsförsändelser. En direkt konsekvens kan 

bli att ett brev eller paket som ska levereras hem till mottagaren i stället skickas till ett postombud. Att 

blindskriftsförsändelsen kommer till ett postombud kan leda till stora komplikationer för personer med 

dövblindhet och personer med synnedsättning. Man kan behöva boka färdtjänst eller ta hjälp av en 

ledsagare för att ta sig till ombudet där posten har hamnat. Det är därför nödvändigt att Postnord 

kommunicerar vilka villkor som gäller för olika typer av försändelser till sina anställda.  

Ett vidare förbättringsförslag från intervjuerna är att leverera blindskriftsförsändelser samtidigt. På 

grund av dess omfattning delas blindskrifter ofta upp i flera försändelser som kan levereras olika dagar. 

Detta kan i vissa fall ställa till besvär för läsaren, exempelvis om endast en fjärdedels tidning levereras 

samtidigt.  

3.3 Villkor och avstånd till brevlåda avgör vid inlämning av post 

Flera målgrupper uppger att de inte vet exakt vilka villkor som Postnord har och vilken rätt de själva 

har. Frågan om blindskriftsförsändelser måste levereras till individens dörr eller om det ska läggas i 

postlådan, alternativt levereras via ombud, kommer upp i samtliga intervjuer med personer med 

dövblindhet. En person med dövblindhet nämner att hen kontaktat Postnord flera gånger och frågat hur 

rutinerna faktiskt ser ut, men fått höra olika svar, ofta kopplade till att det är brevbärarens ansvar. 

Även DHR, som företräder personer med motorisk funktionsnedsättning, tar upp frågan om leverans 

till dörren eller till postlådan, och poängterar att utvecklingen går mer mot det sistnämnda. DHR har 
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tidigare haft ett samråd med dåvarande Posten och kunnat ta upp problem som medlemmarna upplever, 

men det försvann vid övergången till Postnord.  

”Vi hade tidigare ett samråd med dåvarande Posten, där vi diskuterade saker [hur brevlådor och 

postkontor skulle se ut]. Sådant tas inte upp längre. Då hade vi till exempel dialog kring nya 

brevlådor, där höjden var ett problem för våra medlemmar. Det infördes ʼhandikappslådorʼ, 

vilket kanske inte var någon bra lösning, men våra synpunkter lyftes trots allt. Posten har inget 

tillgänglighetsråd längre, det slutade när de blev Postnord. Med PTS finns det ett 

tillgänglighetsråd, [DHR som organisation är inte med där]. De frågor som behandlas där har 

mest tyngd på den digitala kommunikationen, vilket inte är vårt primära bekymmer.” (DHR) 

En aspekt kopplad till att skicka brev är tillgången till postombud och brevlådor. De flesta 

målgrupperna anger i intervjuer att de upplever att serviceställen ofta är jobbiga att besöka, eftersom 

de är trånga och ofta har köer. Endast en deltagare från målgruppen med synnedsättning föredrar 

mindre postombud jämfört med större, eftersom det är lättare att navigera i lokalen och prata med 

personalen. Personer med synnedsättning menar även att det är svårt att besöka postombud eller 

brevlådor de tider när det är mörkt utomhus.  

”Jag påverkas mycket om det är mörkt, gillar därför att få och hämta post på dagen. Svårare att 

hitta till paketutlämning då, eftersom det brukar vara olika ställen jag måste hämta paket på. I 

vissa fall måste man be folk visa vägen.” (person med synnedsättning) 

Deltagarna som bor i glesbygden är överlag nöjda med brevtjänsterna. En person nämner att det tidigare 

fanns brevlådor för att skicka brev i närheten, men att de har flyttats till butiker i ett större samhälle.  

”Gula lådan för att skicka post togs bort för tio år sedan, men jag kan kalla in brevbäraren om 

det behövs. Det finns fem brevlådor hos oss, så det behövs inte en gul låda utanför. Vi använder 

lantbrevbäring i stället.” (pensionär, 80 år +) 

Personerna i glesbygden ser inga större problem med varannandagsutdelning, men en person belyser 

att det kan påverka tidskritiska brev. Om brevbäraren inte kommer varje dag måste de åka bil till en 

gul brevlåda eller ett postombud, vilket kan vara långt bort.  

”Får man posten varannan dag så kan man leva med det, det kommer att fungera. Möjligheten 

att ”panik-skicka” skulle kunna behövas.” (pensionär, 80 år +) 

Överlag anser alla målgrupper att de har bra tillgång till brevlådor. De som bor i glesbygden 

använder även andra alternativ om de inte kan ta sig till ett insamlingsställe, som lantbrevbäring. 

3.4 Mindre varuförsändelser skapar möjligheter men ibland också irritation 

Att kunna få brev med varuförsändelser hem i postlådan upplever många intervjupersoner som en viktig 

posttjänst. Personer i alla målgrupper anger att de beställer mindre föremål (mediciner, böcker, och 

liknande) på så sätt, och att det underlättar deras vardag. De flesta tycker att tjänsten fungerar bra, men 

vissa personer har i intervjuer eller som fritextsvar i enkäten angett att det finns problem med den. De 
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som har synpunkter på tjänsten anser framförallt att det blir problem när brevet som ska levereras hem 

i stället skickas till ett postombud. I dessa situationer har de blivit informerade om att breven inte kunnat 

levereras till deras adress, på grund av att brevet varit för stort för att få in i postlådan, brevinkastet eller 

motsvarande.  

Sådana besked skapar irritation hos användarna av tjänsten. På frågan om vilken leverantör de använder 

för sådana beställningar kan merparten av intervjudeltagarna inte svara, men vissa anger att de haft 

sådana problem med Postnords varubrevsförsändelser. Ett par personer har även angett att de brev som 

de har hämtat ut hos ombudet visst går in i deras postlådor, och att de inte förstår varför brevet inte har 

delats ut.  

”Det är olika. Ibland kan varubreven ställas bredvid postlådan om de inte går ned och ibland 

åker de direkt till postombudet. Jag upplever att brevbäraren inte alltid har ansträngt sig för att 

leverera.” (person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

När leveranser som ska ske till hemmet i stället sker till ombud skapar det irritation hos vissa 

intervjuade. Hos personer med dövblindhet, personer med synnedsättning eller de som tillhör annan 

målgrupp och är i behov av personlig assistent kan det skapa ytterligare problem. Personer från dessa 

målgrupper anger att de ibland behövt ordna med färdtjänst för att hämta brev som egentligen skulle 

kommit direkt till deras hem.  

”Prenumererar på Allers (med punktskrift). Får då tre eller fyra kuvert med två häften i varje, 

det går att få in i boxen. Ibland får jag det i dörren, men ofta i postfacket. Svårt att få ut då. Rädd 

för att annat trillar ut då.” (person med dövblindhet) 

3.5 En del har svårt med stora volymer post samtidigt 

De flesta intervjupersoner, oavsett målgrupp, har inget emot idén med varannandagsutdelning förutsatt 

att tidskritiska meddelanden (som vårdkallelser eller viktig myndighetspost) kan förmedlas snabbt. De 

som motsätter sig förändringen ser bland annat problem i att få stora volymer post på samma gång. En 

person med grav synnedsättning säger att hen behöver gå igenom varje papper med förstoringsglas för 

att läsa innehållet. Att få större mängder post samtidigt och inte dela upp på flera dagar skulle innebära 

att hen behöver lägga mer tid vid ett tillfälle. Personen menar även att det vore svårare att hålla ordning 

på breven när de kommer samtidigt. 

En oro som personer inom målgrupperna personer med motorisk funktionsnedsättning och personer 

med hjärnskada uttrycker gäller kontakt med vården och beställning av läkemedel. Brev från vården 

kopplas framför allt till behovet av att planera sin tid och inte missa läkartider. En person med 

hjärnskada menar att hen, som en följd av sin funktionsnedsättning, behöver planera sina veckor i förväg 

och har svårt med snabba beslut. Vidare menar hen att kallelser även kan ställa krav på ytterligare 

planering, som exempelvis en strikt kost innan besöket. Försening i leveranser av läkemedel lyfts också 

av målgrupperna som en oönskad risk, speciellt om de har svårt att ta sig till ett apotek på egen hand.  
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Även om de flesta anser att de skulle klara en övergång till utdelning varannan dag, finns det flera som 

uttrycker missnöje med en sådan övergång. Att få brev dagligen ses som ett behov för att känna sig 

delaktig i samhället. Många äldre personer, oavsett målgrupp, menar att de känner en svagare 

samhörighetskänsla när antalet digitala lösningar ökar i vardagen. Upplevelsen är också starkt kopplad 

till var i Sverige man bor. En person med autismspektrumtillstånd som bor i glesbygd menar att fler 

offentliga organisationer försvinner från orten, vilket minskar hens kontakt med samhället. Att få mer 

post vid färre tillfällen skulle innebära en ytterligare distansering.  

”Varannandagsutdelning skulle påverka mig negativt ur ett känslomässigt perspektiv. Det 

handlar om att känna att samhället finns närvarande. Staten blir mindre närvarande där jag bor 

[Dalarna och norrut] och här har det dragit sig undan allt eftersom. Arbetsförmedlingen har 

dragit sig tillbaka härifrån. Försäkringskassan och Polisen också. Samhörighetsvärde i att 

behålla posten där den är idag. Postnord-kontor fanns här i närområdet, men det försvann för 

ett antal år sedan. Nu är det cirka två mil bort.” (person med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning) 

3.6 Information vid förändring av den samhällsomfattande posttjänsten 

Under intervjuerna lyfte flera frågan om hur olika målgrupper skulle vilja bli informerade om ändringar 

i den samhällsomfattande posttjänsten. Tre av fyra deltagare som läser blindskrift nämner ett 

blindskriftsregister hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), som på senare tid bland annat 

skickat ut krisinformation om coronapandemin. Detta ses som en positiv förändring bland 

blindskriftsläsarna, framför allt dövblinda, som tidigare upplevt att de vid flera tillfällen varit beroende 

av andra personer för att få reda på viktig information. Att få myndigheter att förmedla viktig 

samhällsinformation genom MTM i framtiden vore därför en förbättring, enligt de blindskriftsläsare 

som deltagit i denna undersökning.  

”Ett annat sätt just när det gäller punktskrift är att använda MTM. De har ju ett register över 

punktskriftsläsare, inte heltäckande […]. De kan på uppdrag från andra skicka ut information 

just i punktskrift som de gör nu med samhällsinformation gällande corona eller i samband med 

riksdagsval och så vidare.” (person med dövblindhet) 

En annan person som läser blindskrift lyfter också fram MTM:s register, och menar att det kan vara bra 

att tänka på variationen av kommunikationskanaler. Att exempelvis använda ljudbaserade kanaler, som 

radio, är ett bra sätt att nå de målgrupper som bara tar del av media som inte kräver syn.   

”Public service. Sveriges Radio, lokala kanaler – det lyssnar de som inte ser på. MTM har 

samhällsinformation om corona, som de skickar till alla punktskriftläsare en gång i veckan, även 

om man inte vill. Så det finns ett generellt punktregister någonstans.” (person med 

synnedsättning) 
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Att vara tydlig med förändringar är även ett område som Autism- och Aspergerförbundet menar är 

viktigt.8 Eftersom målgruppen personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är väldigt 

heterogen skiljer sig behovet åt mellan deras medlemmar. För en del av medlemmarna är rutiner en 

viktig aspekt. Förändringar i leveranstider är en typ av ändring som behöver förmedlas till målgruppen. 

”Vi har inte haft någon egen undersökning om det, men har genom egna erfarenheter upplevt att 

det finns vissa bekymmer. Man tolkar världen på lite annorlunda vis och har svårt för 

förändringar. Finns otroligt många sidor av autism, vissa kan läsa teknisk fysik på universitet 

medan andra behöver hjälp dygnet runt. Viktigt med rutiner så att man vet att posten kommer 

vid samma tid varje dag för att minska risken för förändringar. Svårt för vissa när posten inte 

kommer vid konsekventa tider. Vet man inte så kan det bli att man tvingas ta sig ut många gånger 

för att få tag på posten.” (Autism- och Aspergerförbundet) 

                                                      
8 Denna synpunkt tas även upp i rapporten Samhällets behov av posttjänster, där flera intervjuade myndigheter lyfter 

fram behovet av att förändringar av postutdelning kommuniceras till användarna i god tid och på ett 

lättbegripligt sätt. 
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4 Behov av paket 

4.1 Att kunna ta emot paket är ofta viktigare än att skicka dem 

Resultaten av enkätundersökningen visar att det finns ett större behov av att kunna ta emot paket än att 

skicka paket, vilket stämmer överens med resultaten i PTS tidigare undersökningar. Drygt 70 procent 

svarar att de har ett ganska eller mycket stort behov av att kunna ta emot paket. Däremot uppger bara 

30 procent att de har ett ganska eller mycket stort behov av att skicka paket. På dessa frågor är det ingen 

av målgrupperna som markant skiljer sig från övriga, utan alla grupper har liknande behov.  

Det går att urskilja vissa skillnader sett till ålder bland de svarande som helhet. Det är till exempel en 

större andel personer i åldersgruppen 18–64 år som anger att de har ett mycket stort behov av att kunna 

ta emot paket (39 procent), jämfört med motsvarande andel i åldersgruppen 65 år eller äldre (24 

procent). Den skillnaden skulle kunna bero på att yngre personer i större utsträckning e-handlar, jämfört 

med äldre personer.  

Figur 4.1: Drygt 70 procent har ett ganska eller mycket stort behov av att kunna ta emot paket, medan 

bara 30 procent har ett stort eller ganska stort behov av att skicka paket. [Källa: Analysys Mason, 2020] 
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Figur 4.2: Det är en större andel i åldersgruppen 18–64 år som anger att de har ett mycket stort behov av 

att ta emot paket, jämfört med i åldersgruppen som är 65 år eller äldre.9 [Källa: Analysys Mason, 2020] 

 

 

”Första månaderna under pandemin köpte jag allt på nätet – alkohol, kläder, mat osv. Fick 

paketleveranser minst varje vecka till villan, det gick mycket bra.” (Person med motorisk 

nedsättning, 18–64 år) 

Uppgifterna om att det finns ett större behov av att ta emot paket än att skicka dem återspeglas i hur 

ofta de svarande tar emot respektive skickar paket via en posttjänst. 83 procent uppskattar att de tar 

emot paket varannan månad eller oftare, medan endast 47 procent skickar paket inom samma 

tidsintervall.  

Även de personer som har intervjuats beskriver att de tar emot paket oftare än de skickar. 

Intervjupersonerna som skickar paket beskriver till exempel att de gör det i samband med att de säljer 

saker eller returnerar sådant som de köpt på nätet.  

”Jag skickar ganska mycket saker eftersom jag säljer saker på Tradera. Förut var det mycket 

skrymmande, nu är det mest att jag skickar varubrev. Jag måste åka till postombudet för att 

ordna med det. Jag bor på landet och har en bit till närmsta ombud där Schenker och Postnord 

finns. DHL finns vid en närmare butik, men jag använder inte deras tjänster.” (person med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)  

”Jag skickar sällan paket. Tar emot en del via näthandel, cirka ett paket i månaden.” (äldre 

person över 80 år) 

  

                                                      
9 En av de svarande har inte angett ålder, varför antalet svarande som jämförs sett till ålder summerar till N=196.  
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4.2 Tillväxten på paketmarknaden kan leda till förvirring 

Många som deltagit i denna undersökning tycker att det är positivt att paketmarknaden är under kraftig 

utveckling. Lägre priser och kortare leveranstider lyfts fram som positiva effekter. Däremot framgår det 

även av intervjuerna att den snabba tillväxten av antalet aktörer som erbjuder leverans av paket riskerar 

att försvåra och skapa förvirring bland vissa personer inom målgrupperna. På grund av den kraftiga 

ökningen som sker inom e-handeln10, kan användare uppleva en förvirring kopplad till tillkomsten av 

nya aktörer, tjänster och villkor. 

En representant för Autism- och Aspergerförbundet beskriver att de stora förändringar som skett på kort 

tid kan göra att personer inom denna målgrupp har svårt att följa med i vilka leverantörer som kommer 

med vilken post. Några personer med hjärnskada respektive autismspektrumtillstånd beskriver även att 

mängden aktörer på marknaden gör det svårt att förstå vilka villkor som gäller för olika aktörer, och att 

välja bland de många leveransalternativen.   

”Det finns många alternativ och det är inte självklart vilka villkor som gäller och när det är 

försäkrat och vad det kostar egentligen och så vidare.” (person med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning) 

”Att skicka paket upplever jag som okej på det stora hela. Dock jobbigt att marknaden är 

splittrad, eftersom det gör det svårt att förstå olika villkor mellan aktörerna. Utländska aktörer 

som bedriver verksamhet i Sverige har olika villkor jämfört med Postnord till exempel.” (person 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)  

Det framgår också av enkätundersökningen att flera yngre pensionärer (65–79 år) tycker att 

utvecklingen med flera paketleverantörer skapar problematik, eftersom det leder till en osäkerhet om 

vilken leverantör som levererar till vilket ombud. 

4.3 Närheten till ombud är viktig 

Det framgår av enkätundersökningen att närheten till ombud eller utlämningsställe är viktig, men att 

det i flera fall är något som de svarande upplever som ett problem. På frågan om de upplever att det 

finns problem med upphämtning eller avlämning av paket till ombud eller utlämningsställe svarar 41 

procent att avståndet är ett problem. Det finns också en stor grupp som inte upplever några problem (42 

procent). Resultatet stämmer överens med hur de svarande inom respektive målgrupp svarat, och det är 

ingen målgrupp som sticker ut.  

På frågan om närheten till ombud eller utlämningsställe har flera även angett egna svar. Exempel på 

problem som lyfts fram är att det är mycket människor på utlämningsställena, att miljön är stressig, att 

det är svårt att hitta i lokalerna, att personalen upplevs som okunnig och att paket inte levereras till de 

närmaste ombuden. 

                                                      
10 Under perioden juli–september 2020 ökade e-handeln med 39 procent jämfört med samma period 2019, enligt 

Postnords rapport E-barometern Q3 2020. 
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Figur 4.3: Många respondenter upplever att avståndet till ombudet/utlämningsstället är ett problem, men 

det finns också en stor grupp som inte upplever några problem. [Källa: Analysys Mason, 2020] 

 

De svarande har även berättat hur långt de har till närmaste ombud/utlämningsställe där de kan hämta 

ut och skicka paket. Knappt 90 procent uppger att de har fem kilometer eller kortare till sitt närmaste 

ombud, men flera av dem upplever samtidigt avståndet som ett problem. En möjlig förklaring som lyfts 

fram i intervjuerna är att alla ombud inte tar emot alla typer av paket, och att man i vissa fall behöver 

ta sig betydligt längre än till sitt närmaste ombud för att hämta ut paket. Vilket avstånd som upplevs 

som problematiskt kan också skilja sig mycket åt, beroende på individens förutsättningar och tillgången 

till transportmedel. 

”I samhället där jag bor finns en ICA som har ett postombud med paketutlämning, men i vissa 

fall har jag behövt åka för att hämta ett paket två och en halv mil bort. Det utlämningsstället 

ligger långt bort i ett industriområde och är svårt att hitta och har ofta låst ytterdörr.” (person 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)  

En person med synnedsättning lyfter även fram att det inte alltid är kortast avstånd som är det bästa 

alternativet för hen. Att gå till ett ombud själv kan ta lång tid, även om det inte är en lång sträcka. Att 

själv kunna välja ombud och planera därefter upplevs därför som viktigt.    

”Ibland är det problematiskt att hämta ut paket. Där jag bor är det gångavstånd till närmsta 

ombudet, men det är inte gångavstånd för en blind person. Det tar lång tid att hitta rätt och gå 

mellan byggnader. Det är inte heller bilavstånd, så det går inte att beställa en taxi för att hämta. 

Jag brukar därför välja ombud som ligger längre bort eller i anslutning till tunnelbana.” (person 

med synnedsättning) 
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Geografiska förutsättningar och avstånd till ombud skiljer sig något åt mellan storstäder, tätorter och 

landsbygd. Den stora merparten (81 procent) av de som besvarat enkäten anger dock att det inte finns 

problem med posttjänsten som är kopplade till deras boendesituation. De som upplever att deras 

boendesituation påverkar förmågan att ta emot post negativt gav ett antal förklaringar, framför allt 

kopplat till dåliga erfarenheter av leveranser och post som försvunnit. Det är en större andel boende 

utanför tätort som upplever specifika problem kopplade till olika posttjänster (se figur 4.4) jämfört med 

boende i en storstad eller tätort. Två specifika problem som lyfts av flera som bor utanför tätort är 

oregelbunden utdelning (sett till tidsangivelse på dagen) samt långt avstånd till ombud och brevlåda. 

Figur 4.4: En högre andel av personer som bor utanför tätort upplever att det finns problem kopplade till 

deras boendesituation, jämfört med de som bor i en storstad eller tätort. 

 

4.4 Brister i tillgängligheten hos ombud 

Intervjuerna och fritextsvaren i enkätundersökningen visar att vissa målgrupper upplever brister i 

tillgängligheten hos ombud. Ett antal personer uttrycker att de upplever dagens utlämningsställen i form 

av matbutiker och liknande som stressiga och röriga. Detta lyfts fram av personer inom målgruppen 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som beskriver att de är känsliga för mycket intryck.   

”Ombudet som automatiskt väljs för mitt postnummer är en dålig miljö för en intryckskänslig 

person. Önskar få välja ett närmare och bättre ombud i stället för att postnummer är 

ʼtvingandeʼ.” (person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

Ytterligare en aspekt som lyfts fram är tillgängligheten i den fysiska miljön hos ombud. En representant 

för DHR, som företräder personer med nedsatt rörelseförmåga, beskriver att många mindre ombud 

brister i tillgängligheten. Till exempel kan det vara svårt att ta sig in i butiken med rullstol och andra 

hjälpmedel. Även intervjupersonerna med motorisk nedsättning beskriver liknande hinder. 
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”Särskilt i början av reformen av postväsendet visade det sig att de som blev ombud inte var 

tillgängliga, svårt att komma in i. Många mindre kiosker och liknande hade helt enkelt inte plats 

för en rullstol.” (representant för DHR) 

”Om de skickar ut paket vill jag veta att det går ned i postlådan – annars kör de till ombud, det 

är värdelöst för mig i rullstol. Utlämningsställena är oftast små butiker. De har satt dit ramp och 

så vidare, men det är ju fortfarande extra arbete för mig.” (person med motorisk nedsättning) 

Några intervjupersoner nämner att de upplever tillgängligheten som något bättre hos Postnords ombud, 

eftersom de ofta är placerade i mer rymliga lokaler, t.ex. matbutiker. De intervjupersoner som reagerat 

på ombudens storlek upplever däremot att andra leverantörer, som DHL och UPS, ofta har avtal med 

mindre ombud, som t.ex. tobakskiosker. Det framgår även av undersökningen Svensk postmarknad 

2020 att Postnord har det största antalet ombud i Sverige.11 Postnord erbjuder även en kompletterande 

service i lands- och glesbygdsområden, inom ramen för lantbrevbäringen. Det innebär att mottagaren 

under vissa dagar i veckan kan få paket som har levererats till ett ombud hemkörda till bostaden i 

stället.12 Tjänsten används idag i begränsad omfattning, men skulle kunna bidra till att öka 

tillgängligheten för personer som bor i lands- och glesbygd.  

4.5 Upplevelser av hemleveranser skiljer sig åt 

Resultatet av enkätundersökningen visar att upplevelserna av hemleverans av paket skiljer sig åt bland 

de svarande. Även intervjupersonerna lyfter fram både positiva och negativa erfarenheter av 

paketleveranser till hemmet.  

Bland de svarande svarar 36 procent att de inte upplever några problem med upphämtning eller 

avlämning av paket till hemmet i dagsläget. Samtidigt är det flera som upplever problem kopplat till 

obekväma upphämtnings- eller avlämningstider (12 procent), avvikande upphämtnings- eller 

avlämningstider sett till angiven tid (11 procent) och oregelbunden upphämtning eller avlämning (14 

procent). 19 procent uppger även att de upplevt problem i form av utebliven upphämtning eller 

avlämning. De svarande har haft möjlighet att välja mer än ett svar på frågan. På den frågan har inga 

markanta skillnader kunnat urskiljas på målgruppsnivå. 

De som angett egna svar (annat) upplever exempelvis problem med långa tidsfönster för leverans, att 

paket har levererats till ombud även fast de önskat hemleverans samt att paket lämnats i trapphuset och 

inte vid deras dörr. 

                                                      
11 Post- och telestyrelsen. Svensk postmarknad 2020. PTS-ER-2020:10. 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/svensk-

postmarknad-2020.pdf (Hämtad 2021-01-11). 

12 I undantagsfall sker leveransen vid mottagarens postlåda.  

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/svensk-postmarknad-2020.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/svensk-postmarknad-2020.pdf
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Figur 4.5: Respondenternas upplevelser av hemleverans av paket skiljer sig åt. En del upplever inga 

problem, medan andra svarar att de upplever problem med exempelvis obekväma eller avvikande tider 

eller utebliven upphämtning/avlämning. [Källa: Analysys Mason, 2020] 

 

Bland intervjupersonerna har några positiva upplevelser av hemleverans. En person med motorisk 

nedsättning beskriver till exempel att det är bra att kunna få paket levererade hem och att inte själv 

behöva ta sig till ett utlämningsställe eller behöva bära paketet långa sträckor.  

”Sista åren har jag haft bekymmer med axlar, och då har jag jobbat hemifrån. Har fått mycket 

paket hem, även nu under corona. Första månaderna under pandemin köpte jag allt på nätet – 

alkohol, kläder, mat och så vidare. Fick paketleveranser minst varje vecka till villan, det gick 

mycket bra.” (person med motorisk nedsättning) 

Det finns samtidigt flera intervjupersoner som har negativa erfarenheter av hemleverans av paket. 

Intervjupersonerna beskriver till exempel att tidsfönstret inom vilket leveransen ska ske ofta är väldigt 

brett, eller att de inte fått information alls om vid vilken tidpunkt leveransen ska ske. För en person som 

behöver hjälp av en anhörig eller stödperson för att ta emot paket kan breda tidsfönster för när 

leveransen ska ske göra det svårt att planera. En intervjuperson med hjärnskada beskriver till exempel 

att hen föredrar att hens personliga assistent är med när paket levereras, men att det inte alltid är möjligt 

med de långa tidsfönstren för leveranser.   
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Några har även upplevt att paket inte har levererats med förklaringen att ingen varit hemma, trots att de 

varit det. Då har paketet inte placerats utanför deras ytterdörr, utan intervjupersonerna har själva behövt 

ta sig till ett utlämningsställe för att hämta paketet.  

”Jag tycker det är viktigt att kolla när man kryssar i leveransuppgifter så att man inte väljer 

hemleverans. Det har hänt att Postnord har misslyckats vid utlämning. De säger att de inte kan 

nå mig och då måste man åka till ett center där man måste hämta ut.” (person med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

”Om man kan välja tar jag alltid till ombud. Med ombud är det alltid lättare. Leveranser till 

huset har oftast fel tid, breda tidsfönster och så vidare. Det är bättre att ta leveranser till 

ombudet.” (person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 

Flera döva personer och personer med hörselnedsättning har upplevt att det saknas alternativ för att 

informera förare om att de inte kan ta emot samtal. Att bli uppringd flera gånger utan möjlighet att 

kunna svara, och inte få svar på sms upplevs då som mycket frustrerande. HRF lyfter under sin 

intervju att personer med hörselnedsättning måste få möjligheten att skriva information till buden 

som ska leverera. Man ser också gärna att tidsfönstret för leverans blir kortare, eller att ett sms kan 

skickas strax innan leverans för att personer med hörselnedsättning ska kunna vara extra 

uppmärksamma på bud. 

”Ibland har jag fått besked om att hemleveranser inte kunnat ske, och att paketet i stället finns 

att hämta ut på ett ombud. Skälet som har angetts är att jag inte är hemma, men jag har jobbat 

hemifrån sedan i våras, så jag förstår inte hur det är möjligt. Eftersom jag har nedsatt hörsel kan 

jag ibland missa telefonsamtal. Det är dumt att jag inte får information via sms när det ska 

levereras hem. Jag tycker att Postnord-appen borde kunna ta in information om att man har 

hörselnedsättning, för att de ska förstå att de bör kontakta [mig] på annan väg.” (person med 

hörselskada) 

Även personer utan hörselnedsättning uppger att de skulle vilja ange specifik leveransinformation 

till Postnord i deras app. Det kan röra sig om att de vill att paket ska levereras till en specifik plats 

på tomten, eller att de vill kunna ange portkoden till ett bud.  



 

Ref: 808448894-462 . 

5 Innovationer på postmarknaden 

5.1 Digitala tjänster både underlättar och stänger ute 

Majoriteten i enkätundersökningen uppger att de använder någon form av digitala hjälpmedel för att 

underlätta spårning eller upphämtning av brev eller paket. Det vanligaste hjälpmedlet är sms-avi, som 

61 procent använder. Många använder även någon typ av spårnings- och hämtningsapp (39 procent) 

och spårningsnummer via webbplats (40 procent). På den här frågan har inga markanta skillnader 

mellan målgrupperna kunnat urskiljas. 

Figur 5.1: De flesta respondenter använder digitala hjälpmedel för att underlätta spårning eller 

upphämtning av brev eller paket. [Källa: Analysys Mason, 2020] 

Intervjuerna med företrädarorganisationer och personer inom målgrupperna visar att digitala tjänster 

kan underlätta för flera målgrupper, men de kan också stänga ute vissa personer. En representant för 

DHR, som företräder personer med nedsatt rörelseförmåga, beskriver att digitala verktyg i många fall 

underlättar för deras målgrupp. Även representanter för organisationer som företräder personer med 

dövblindhet respektive personer med hörselnedsättning uppger att digitaliseringen inom postområdet är 

positiv för många inom deras målgrupper. Möjligheten att få avier som sms i stället för på papper 

innebär till exempel att fler personer med dövblindhet kan läsa dem. För personer med hörselnedsättning 

underlättar det att kunna använda appar, i stället för att exempelvis bli uppringd vid leverans av paket 

eller liknande. Däremot lyfter intervjupersonerna fram att det också finns personer inom målgrupperna 

som inte är digitala och därmed inte kan ta del av dessa tjänster.   
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”Det är bra med digitaliseringen. Förr när det kom en avi med posten kunde inte alla läsa den. 

Nu när den är digital så kan fler ta till sig informationen. Det krävs dock att man är digital, vilket 

några i vår grupp inte är. För de personerna har digitaliseringen gjort att de halkat efter mer 

och mer. Utbildning i digital teknik saknas tyvärr, då habilitering och dövblindteam ofta saknar 

kompetensen, speciellt i små regioner. Där skulle det behövas mer insatser.” (en representant för 

Föreningen Sveriges Dövblinda) 

”Enkelt att hämta ut då man får sms om att paketet är på plats. Appar kan vara svårt för en del 

medlemmar då de är äldre och har problem eller inte tillgång till mobiler och smartphone. 

Digitala hjälpmedel är bra för de som kan använda dem. Samtal är verkligen inte bra på grund 

av hörselskador.” (en representant för Hörselskadades Riksförbund) 

En representant för Autism- och Aspergerförbundet beskriver att det finns en stor variation inom 

målgruppen. En del tycker att det är bra med digitala avier, medan andra föredrar att få avier i 

pappersform och upplever digitala brev och avier som abstrakta. Det finns även personer i målgruppen 

som inte kan hantera e-legitimation, som BankID, och därför riskerar att stängas ute från vissa digitala 

tjänster. Intervjupersonen menar därför att det är viktigt att det går att välja, och att avier på papper inte 

tas bort.  

”Vissa kan tycka att det är bra med digitala avier, men andra föredrar papper. Så viktigt att det 

går att välja vilken form man ska få det i, så att det ena inte slopas.” (Autism- och 

Aspergerförbundet) 

Vikten av att kunna ta del av information även om man inte är digital lyfts också fram av några 

intervjupersoner inom målgrupperna. En person med hjärnskada beskriver till exempel att hen har svårt 

att lära sig nya saker och därmed svårt att använda digitala tjänster.  

De intervjupersoner som använder digitala tjänster för att exempelvis spåra paket är överlag positiva 

till tjänsterna, men de uttrycker också att det finns förbättringsmöjligheter. Intervjupersonerna beskriver 

bland annat att de har upplevt att informationen om deras brev eller paket inte varit uppdaterad och att 

tjänsterna innehållit mycket information, vilket gjort att de känts svåra att använda. Flera 

intervjudeltagare med synnedsättning uttrycker även svårigheter kopplat till att läsa 

leveransinformationen. Även att behöva klicka in på en länk och exempelvis välja leveransalternativ 

tycker flera är svårt.  

”Få sms och klicka länk – väldigt svårt att läsa det som står där. Jag har väldigt svårt att fylla i 

vilka leveransalternativ som passar mig bäst. Hade hellre velat kunna prata med chauffören 

direkt. Det ger mig ingenting att få en länk och kod att fylla i, jag kan oftast inte se vad de vill att 

jag ska fylla i. Det är svårt att sätta sig in i det, framförallt när man måste chatta med kundtjänst 

om det blir problem.” (person med synnedsättning) 

Flera som svarat på hur de upplever att det fungerar att använda digitala hjälpmedel som fritextsvar i 

enkätundersökningen menar att de digitala tjänsterna kan vara komplicerade. Majoriteten uppger att det 

fungerar bra, men liksom intervjupersonerna menar några att informationen om var deras brev eller 

paket befinner sig inte har uppdaterats. Några upplever också att apparna är svåra att använda, till 
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exempel på grund av låga kontraster som gör det svårt att se, eller för att talsyntes inte fungerar fullt ut. 

Även en person med synnedsättning som intervjuats menar att den grafiska utformningen av 

spårningstjänsten är viktig. Det är till exempel viktigt att tjänsten är kompatibel med hjälpmedel som 

kan läsa upp informationen. 

”Jag gör det väldigt sällan själv. Behöver jag göra det så är jag oftast lat och ringer och ber en 

kompis att kolla. Gjort det någon enstaka gång och upplevt att det är svårt. Speciellt är det 

problem när man får upp kartbilder, som funktionen att följa bilen i realtid till exempel. Det ger 

ingenting för mig.” (person med synnedsättning) 

5.2 Nya leveransalternativ bra men kan bli bättre 

Kopplat till nya tjänster på postmarknaden nämner några intervjupersoner de nya leveransalternativen 

för paket i form av paketskåp, där mottagaren själv hämtar ut sitt paket med hjälp av en kod. 

Intervjupersonerna upplever överlag att det är positivt att kunna hämta ut sitt paket på egen hand, utan 

att behöva stå i kö eller trängas med andra. Däremot beskriver en person med motorisk nedsättning att 

det är viktigt att det går att välja att få sitt paket till ett av de lägre skåpen för att tjänsten ska vara 

tillgänglig för en person i rullstol.   

”De har levererat en gång till Instabox. Då var problemet att det levererades till översta boxen. 

Men där borde man få kryssa i så att paketet kommer till ett skåp i bottenplan.” (person med 

motorisk nedsättning) 
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6 Slutsatser  

Utifrån de intervju- och enkätsvar som Analysys Mason bearbetat drar vi följande slutsatser: 

 Privatpersoners behov av post varierar mellan målgrupperna, men också mellan yngre 

och äldre personer. Personer med hörselnedsättning, personer med synnedsättning, personer 

med dövblindhet och personer med motorisk nedsättning uppger alla att de har större behov av 

posttjänster än övriga målgrupper. Personer boende på landsbygden uppger att de har större 

behov av postförsändelser än personer i större samhällen eller städer. 

 

 Många intervjupersoner och enkätdeltagare upplever att det är viktigt att kunna få brev 

med varuförsändelser levererade till hemmet. Flera uttrycker att det skapar problem i 

vardagen när de i stället behöver hämta försändelser hos ombud.  

 

 Att vara digitalt aktiv minskar behovet av att använda posttjänster för skriftliga 

meddelanden. För vissa målgrupper, som personer med dövblindhet, personer med 

synnedsättning och äldre med liten digital vana, är det svårare att ta del av det digitala samhället.  

 

 Behovet av punktskriftsförsändelser är stort bland personer med dövblindhet och 

synnedsättning, uppger både företrädarorganisationer och privatpersoner. Flera 

privatpersoner uppger att de använder sig av Postnords tjänst Portofri befordran av 

blindskriftsförsändelser. Användarnas upplevelser av tjänsten varierar. Många menar att det är 

bra att tjänsten finns men att det finns utrymme för förbättringar. Förslag på förbättringar som 

lyfts fram är till exempel att försändelserna alltid borde delas ut vid dörren och att försändelser 

som hör ihop som t.ex. tidningar borde levereras samtidigt, även om de behöver delas upp i 

flera olika brev. 

 

 Varannandagsutdelning uppges inte vara ett problem enligt de flesta deltagare, så länge 

man kan skicka och ta emot tidskritiska försändelser. Särskilt personer bosatta på 

landsbygden anger att t.ex. vårdkallelser, mediciner eller paket till det egna företaget måste 

kunna komma fram snabbt. 

 

 Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller medfödd eller förvärvad 

hjärnskada upplever ofta stora mängder information vid ett tillfälle som ett problem. Att 

få tydlig och överskådlig information om posttjänster, samlade på ett och samma ställe, upplevs 

som viktigt för personer i dessa målgrupper. 

 

 De flesta anger att de inte upplever några problem relaterade till sina postombud eller 

utlämningsställen. De problem som kommer fram handlar oftast om avstånden till ombuden. 

Det är viktigt att det finns tillgänglig kommunikation till ombuden och att de är placerade på 

geografiska platser där användarna ändå rör sig. 
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 Digitala hjälpmedel, till exempel postleverantörernas egna appar och sms-aviseringar, 

används av de flesta i enkätundersökningen. De flesta är positiva till dem och har inga 

synpunkter på utformningen eller funktionaliteten. Några problem relaterade till 

informationslämning och tillgänglighet lyfter flera fram. Det kan röra sig om möjligheten att 

läsa av appar genom skärmläsare eller att appen upplevs som långsam, och att 

leveransinformation om försändelser kommer sent, när paket redan hämtats ut eller befinner sig 

på uthämtningsstället. 

 

 Flera personer med hörselnedsättning berättar att de ibland missar paketleveranser när 

buden ringer för att meddela leveranstid. De vill i stället få leveransinformation i sms eller 

skrift, för att slippa att paketet levereras till ombud. 

 

 Paketskåp är ett uppskattat tillskott på postmarknaden. Flera målgrupper lyfter fram 

fördelen med att slippa gå till ombud där det vistas mycket folk samtidigt. Förslag på 

tillgänglighetsförbättringar gavs från personer med synnedsättning och motorisk nedsättning, 

t.ex. tillgång till fysiska knappar för personer med nedsatt syn eller blinda, och möjlighet att 

boka paketboxar i botten på skåpen för personer i rullstol. 

 


