
 

 

Rapport för Post- och telestyrelsen 

Kvalitativ undersökning av hur 

tjänsten posttjänst utanför tätort 

motsvarar användarnas behov 

 
Jenny Robertsson, Jan Nilsson,  

Jonas Asker, Ella Gaddefors 

25 november 2021 

Analysys Masons Ref: 808448992-414 

 



  

Analysys Masons Ref: 808448992-414 .  

Sammanfattning 

På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Analysys Mason genomfört en kvalitativ undersökning 

om hur tjänsten posttjänst utanför tätort motsvarar användarnas behov. Undersökningen har 

inkluderat både djupintervjuer och en enkätundersökning, som genomförts i form av korta 

telefonintervjuer. Totalt har 220 användare av tjänsten deltagit i undersökningen. Även 120 personer 

som är berättigade till tjänsten men som inte har den, så kallade icke-användare, har deltagit i 

undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att nästintill alla användare av tjänsten upplever att den är mycket 

viktig, och att många (80 procent) tycker att den fungerar mycket bra. Användarna använder främst 

tjänsten för att ta emot mindre paket samt skicka och ta emot brev, vilket är ett liknande 

användarmönster som hos befolkningen i stort. Få användare nyttjar dock möjligheten att ta emot 

paket som inte ryms i postlådan till hemmet, och det framgår av intervjuerna att många inte vet att 

det ingår i tjänsten.  

Icke-användarnas behov av posttjänster liknar behoven hos de som använder tjänsten. Få av icke-

användarna i undersökningen har hört talas om tjänsten posttjänst utanför tätort tidigare, och cirka 

en fjärdedel upplever att de skulle ha nytta av den.  

Utifrån resultatet av telefon- och djupintervjuerna drar Analysys Mason följande slutsatser: 

• De allra flesta användare av tjänsten värderar den högt och anser att den fungerar 

mycket bra. Anledningen till att man värderar tjänsten högt varierar, men många har angett 

att den bidrar till en ökad känsla av självständighet och gör vardagen enklare. 

 

• Vissa användare upplever att det finns brister i informationen om tjänsten, till exempel 

hur man gör för att ansöka, vem som ansvarar för tjänsten och att man kan ta emot paket 

hemma som inte ryms i postlådan. 

 

• Få användare har använt tjänsten för att ta emot större paket, eller skicka paket från 

hemmet. Vissa användare har inte förstått att de har möjlighet att skicka paket genom 

tjänsten, eller att de har möjlighet att få paket utkörda. Andra känner till den möjligheten, 

men uppger att de inte har de tekniska hjälpmedel eller det digitala kunnande som behövs 

för att anmäla att de har paket för utlämning eller upphämtning.  

 

• Många användare upplever tjänsten som sömlöst integrerad i Postnords ordinarie 

lantbrevbäring. Att tjänsten fungerar bra är positivt, och många användare uppger att de 

inte har några synpunkter på tjänsten. Det finns dock en risk att vissa användare går miste 

om tjänstetillägg (som beställda utkörningar av paket till fastigheten) på grund av att de inte 

vet att de har rätt till det.  
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• Vissa användare efterfrågar lösningar för att kunna ta emot dagstidningar varje 

vardag. Det rör sig främst om äldre personer som bor i glesbygd, och som inte är digitalt 

aktiva. Dessa personer är medvetna om att Postnords utdelningsfrekvens avgör villkoren för 

tjänstens leveranstider, men anser att många äldre är i större behov av fysiska tidningar och 

därför bör undantas bestämmelser om varannandagsutdelning.1 

 

• Mycket få av icke-användarna i undersökningen har hört talas om tjänsten, vilket 

pekar på att det skulle kunna informeras mer om den. Deltagarna föreslår bland annat 

att lantbrevbärare/brevbärarkontor och PTS skulle kunna informera om tjänsten. Även 

kommuner, vården samt pensionärs- och funktionshinderorganisationer lyfts fram som 

aktörer som skulle kunna informera om tjänsten.  

 

• Cirka en fjärdedel av icke-användarna i undersökningen har svarat att de skulle ha 

nytta av tjänsten om de fick möjlighet att använda den. Om detta skulle vara 

representativt för icke-användarna som helhet innebär det att det skulle finnas ett stort 

mörkertal av personer som inte har posttjänst utanför tätort i dag, men som skulle vilja 

använda tjänsten och som är berättigade till den.  

 

• Få av deltagarna i undersökningen, både bland användarna och icke-användarna, 

använder internet för att söka efter information. Bland både användare och icke-

användarna avspeglar sig detta bland annat i hur de skulle vilja få information om tjänsten, 

där flera uttrycker att de skulle vilja få information via brev eller telefon och inte via internet. 

 

• Det finns en klusterbildning av användare i vissa geografiska områden. En orsak kan 

vara informationssatsningar från lokala postkontor/lantbrevbärare eller 

civilsamhällesorganisationer som företräder pensionärer eller personer med 

funktionsnedsättning.  

  

                                                      
1 Regeringen har beslutat om ett nytt tidningsstöd för att kompensera för den merkostnad som uppkommer för att kunna 

fortsätta dela ut tidningen varje dag: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/stod-for-fortsatt-
utdelning-av-tidningar-varje-dag-i-hela-landet/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/stod-for-fortsatt-utdelning-av-tidningar-varje-dag-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/stod-for-fortsatt-utdelning-av-tidningar-varje-dag-i-hela-landet/
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1 Bakgrund 

I det inledande avsnittet beskrivs 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 hur urvalet har gjorts.  

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 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 undersöka hur PTS upphandlade tjänst Posttjänster för 

personer utanför tätort som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till ordinarie 

avlämningsställe (posttjänst utanför tätort) motsvarar användarnas behov. PTS vill få mer kunskap 

om:  

• hur målgruppens behov av posttjänster ser ut 

• hur tjänsten fungerar i dag 

• hur tjänsten kan utvecklas för att bättre motsvara användarnas behov 

• om det behöver informeras mer om tjänsten.  

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 (2019) framkom att paketmarknaden kan upplevas som en 

djungel av användarna, med olika villkor för olika leverantörer. Det finns färre 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.2 Av studien 

                                                      
2     PTS. Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad (PTS-ER-2018:19) 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/behov-av-
fysiska-brevtjanster-pa-en-digitaliserad-marknad-pts-er-2018-19.pdf (hämtad 2021-11-04). 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/behov-av-posttjanster-i-lands--och-glesbygd-2019-10-02.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2019/post/behov-av-posttjanster-i-lands--och-glesbygd-2019-10-02.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/behov-av-fysiska-brevtjanster-pa-en-digitaliserad-marknad-pts-er-2018-19.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2018/post/behov-av-fysiska-brevtjanster-pa-en-digitaliserad-marknad-pts-er-2018-19.pdf
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framgår att endast 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. 

Under 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 tillgänglighets-

perspektiv.  

Under 2020 undersökte PTS konsekvenserna för mottagare av brev vid Postnords test av 

varannandagsutdelning i Lund och Kävlinge. Där framkom bland annat att äldre tar emot fler brev 

och påverkas mer av varannandagsutdelning än yngre.5 

Hösten 2020 genomfördes även studien Särskilda behov av posttjänster av PTS. Studiens syfte var 

att undersöka behoven och förutsättningarna hos personer med funktionsnedsättning och andra 

grupper med särskilda behov när det gäller posttjänster. Resultatet visade att behovet av posttjänster 

varierar mellan målgrupper, men också mellan yngre och äldre personer, och att 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 personer med 

synnedsättning, dövblindhet 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. 

                                                      
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). 

5  PTS. Hur påverkas mottagarna av varannandagsutdelning? En kvantitativ undersökning av konsekvenser för 

mottagarna av brev vid test av ändrad utdelningsfrekvens. (PTS-ER-2020:29). 
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/rapporter/2020/post/hur-pavarkas-
mottagarna-av-varannandagsutdelning.pdf (hämtad 2021-11-15).  

 

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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1.3 Avgränsningar och definitioner 

Posttjänst utanför tätort är Postnords namn på den tjänst som upphandlas av PTS.6 Tjänsten är till 

för användare som bor längs med en lantbrevbärarlinje, är över 80 år eller har en 

funktionsnedsättning och därför inte själva kan ta sig till postlådan. Samtliga i hushållet måste 

uppfylla kriterierna för att kunna ha möjlighet att få tjänsten. Följande tjänster erbjuds användare, 

och levereras till tomtgräns eller dörr:  

• utlämning av brev och icke-aviserade postförsändelser 

• utlämning av brev och postförsändelser upp till 20 kg med tilläggstjänster (t.ex. 

rekommenderade försändelser eller expressförsändelser) 

• utlämning av aviserade postförsändelser upp till 20 kg på beställning av användaren 

• leverans av frimärken som beställts och betalats via Postnords webbutik eller kundservice. 

Tjänsten har cirka 1200 användare och är kostnadsfri för de användare som beviljas den. 

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

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. 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. När det i rapporten hänvisas till paket, är det alltså sådana försändelser som berörs. 

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 även skillnad på gula eller blå brevlådor, där brev kan postas, och privatpersoners 

postlådor, där brev delas ut. Merparten av användarna benämner konsekvent sina postlådor som 

”brevlådor”, och i de fall där citat förekommer i rapporten har Analysys Mason korrigerat för detta. 

1.4 Metod för undersökningen 

Analysys Mason har använt två metoder för att samla in underlag till rapporten: dels kvalitativa 

djupintervjuer, dels korta telefonintervjuer där respondenterna fått besvara en enkät. 

Intervjupersonerna har inkluderat både användare av tjänsten posttjänst utanför tätort och personer 

som är berättigade till tjänsten men som inte har den, så kallade icke-användare. Figur 1.1 ger en 

översikt över antalet deltagare per grupp och undersökningsmetod. Djupintervjuerna och 

enkätundersökningen har kompletterat varandra genom att enkäten fångat upp en stor bredd av 

användare och icke-användare, medan djupintervjuerna gjort det möjligt att gå på djupet i särskilda 

frågor. Utformningen av undersökningen och dess frågor har skett i nära dialog med PTS genom 

löpande avstämningar. 

                                                      
6  Postnord. Posttjänst utanför tätort. https://www.postnord.se/ta-emot/postutdelning/posttjanst-utanfor-tatort. 

https://www.postnord.se/ta-emot/postutdelning/posttjanst-utanfor-tatort
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Figur 1:1: Antal deltagare per grupp och undersökningsmetod.  

 Telefonintervju (enkät) Djupintervju 

Användare av tjänsten 200 20 

Icke-användare 100 20 

Totalt 300 40 

 

För att undvika att utesluta personer som inte har möjlighet att besvara en webbenkät via internet 

har enkätundersökningen genomförts i form av korta telefonintervjuer (cirka 6–8 minuter). Även 

djupintervjuerna har genomförts på telefon. Dessa har tagit i genomsnitt 20–30 minuter. 

Enkätundersökningen har inkluderat frågor som fångar både kvantitativ och kvalitativ information. 

Djupintervjuerna har gjort det möjligt för deltagarna att utveckla sina svar samtidigt som 

intervjuguiden säkerställt att alla frågor har berörts. För att säkerställa att frågorna har tolkats på 

samma sätt av deltagarna genomförde vi ett antal inledande pilotintervjuer. 

1.5 Urval av respondenter 

Som nämnts tidigare är tjänsten till för användare som bor längs med en lantbrevbärarlinje, är 80 år 

eller äldre eller har en funktionsnedsättning och därför inte själva kan ta sig till postlådan. Dessutom 

måste alla i hushållet uppfylla kriterierna för att tjänsten ska beviljas. Det saknas uppgifter om hur 

många personer med funktionsnedsättning under 80 år som motsvarar kriterierna, däremot går det 

att uppskatta antalet hushåll med personer som är 80 år eller äldre. 

Från informationsföretaget Bisnode Sverige AB får vi följande information om antalet hushåll med 

personer som är 80 år eller äldre. 

Figur 1:2: Antal hushåll med personer som är 80 år eller äldre.  

 Antal hushåll 

Antal hushåll i Sverige med personer som är 80 år 
eller äldre 

ca 380 000 

- varav hushåll utmed lantbrevbärarlinjer ca 38 650 

- varav ensamhushåll utmed lantbrevbärarlinjer  ca 29 000 

 

För att avgöra om hushållen är anslutna till lantbrevbärarlinjer har jämförelse skett av adressers 

postnummer utifrån standarden att nummer 9 i fjärde siffrans position i ett postnummer motsvarar 

lantbrevbärarlinjer. Denna standard överensstämmer enligt Postnord inte till 100 procent, utan har 

på senare år luckrats upp. I vissa områden kan felmarginalen uppskattas till omkring 5–10 procent. 

I urvalsdragningen av icke-användare kvalitetssäkrades detta av Postnord, vars matchning visade att 

lite drygt en procent av bruttourvalets poster gallrades bort på grund av att adressen inte tillhörde en 

lantbrevbärarlinje. Mer information om urvalsdragningen av icke-användare finns längre ner i detta 

avsnitt. 
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1.5.1 Urval av användare av tjänsten 

I urvalet av respondenter som är användare av tjänsten har vi utgått från Postnords användarregister. 

Registret har kompletterats med telefonnummer, kön, ålder och länstillhörighet. Med uppgift om län 

har sedan regiontillhörighet kunnat matchats fram i enlighet med NUTS, vilken är EU:s hierarkiska 

regionindelning.7 En urvalsanalys visar att registret innehåller 1 176 personer som har tjänsten, men 

efter matchning mot externa register återstod 979 personer, efter att avlidna och personer med 

avsaknad av registerträff rensats bort.8 Urvalet har sedan sorterats i slumpvis ordning.  

 Figur 1:3: Geografisk regionindelning av hushåll tillhörande användarregister (979 personer).  

Geografisk indelning Andel hushåll Antal hushåll 

NUTS1 – Indelning i landsdelar 

Östra Sverige 7 % 71 

Södra Sverige 44 % 428 

Norra Sverige 49 % 480 

Totalt 100 % 979 

NUTS2 – Indelning i riksområden 

Stockholm (Östra Sverige) 2 % 18 

Östra Mellansverige (Östra Sverige) 5 % 53 

Småland med öarna (Södra Sverige) 15 % 144 

Sydsverige (Södra Sverige)  6 % 63 

Västsverige (Södra Sverige) 23 % 221 

Norra Mellansverige (Norra Sverige) 22 % 207 

Mellersta Norrland (Norra Sverige) 11 % 112 

Övre Norrland (Norra Sverige) 16 % 161 

Totalt 100 % 979 

 

1.5.2 Urval av icke-användare av tjänsten 

I urvalet av icke-användare har vi använt två metoder för att fånga en bredd av personer inom 

målgruppen. Urvalet har införskaffats dels från Bisnode Sverige AB baserat på postnummer 

(lantbrevbärarlinjer) och med personer över 80 år i ensamhushåll, dels genom kontakt med 

funktionshinderorganisationer i olika delar av landet som hjälpt till att identifiera ett antal icke-

användare under 80 år med funktionsnedsättning. Urvalet från Bisnode har kvalitetssäkrats av 

                                                      
7 https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/nuts_1_2_3_20080101.pdf. 

8 Postnord har följt upp uppgift om avlidna och konstaterat att avvikelsen framför allt beror på att dödsboet enligt 

avtalet kan få post utdelad maximalt tre månader efter dödsfallet, innan tjänsten upphör. Finns det en annan 
person på avlämningsstället som uppfyller villkoren så kopplas denna person till tjänsten, i annat fall avslutas 
boendet för dödsboet och tjänsten upphör. De flesta hade avlidit inom tre månader, och av de som var kvar 
hade de flesta en sambo som också var över 80 år som också var berättigad och övertog tjänsten. 

https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/nuts_1_2_3_20080101.pdf
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Postnord för att säkerställa att alla poster tillhör lantbrevbärarlinjer utanför tätort. Dessutom har en 

jämförelse skett mot användarregistret. 

Figur 1:4. Geografisk regionindelning av hushåll tillhörande urval av icke-användare (2 000 poster).  

 Andel hushåll Antal hushåll 

NUTS1 – Indelning i landsdelar   

Östra Sverige 6 % 113 

Södra Sverige 8 % 167 

Norra Sverige 86 % 1 720 

   

NUTS2 – Indelning i riksområden   

Stockholm (Östra Sverige) 0 % 0 

Östra Mellansverige (Östra Sverige) 6 % 113 

Småland med öarna (Södra Sverige) 4 % 72 

Sydsverige (Södra Sverige)  0 % 0 

Västsverige (Södra Sverige) 5 % 95 

Norra Mellansverige (Norra Sverige) 31 % 621 

Mellersta Norrland (Norra Sverige) 27 % 531 

Övre Norrland (Norra Sverige) 28 % 568 

 

Tabellen visar att flest ensamhushåll med icke-användare finns i norra Sverige. Registret av 

användare av tjänsten visar däremot att en stor andel användare även finns i södra Sverige. 

1.5.3 Vilja att delta i undersökningen 

Viljan att besvara undersökningen har varit stor både hos användare av tjänsten och icke-användare. 

I enkäten är svarsfrekvensen 66 procent för användare och 53 procent för icke-användare. I en 

jämförelse med konsumentenkäter inom andra åldersgrupper kan denna undersökning anses ha en 

mycket hög svarsfrekvens. Bortfallsredovisningen presenteras i figur 1.5. Även bland de som 

tillfrågades att delta i djupintervjuerna fanns en stor vilja att delta i undersökningen. 

Figur 1:5: Bortfallsredovisning av enkätundersökning.  

 Urval Användare Urval icke-användare   

Bruttokontakter 388 216 

Sjuk/svårt att höra/förstår ej 39 24 

Fel nummer 41 5 

Har inte posttjänst 4 - 

Nettokontakter 304 187 

Avstod från att delta 32 37 

Ej svar/telefonsvarare (flera kontaktförsök) 72 50 

Antal intervjuer 200 100 

Svarsprocent 66 % 53 % 
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2 Resultat av telefon- och djupintervjuer med användare 

I kapitlet presenteras resultatet av telefon- och djupintervjuerna med användare av tjänsten posttjänst 

utanför tätort. Sammanfattningsvis kan det sägas att nästintill alla användare (99 procent) anger att 

tjänsten är mycket viktig, och att många (80 procent) tycker att den fungerar mycket bra. 

Användarna använder tjänsten främst för att ta emot mindre paket samt skicka och ta emot brev, 

vilket är liknande användarmönster som hos befolkningen i stort. Få användare nyttjar dock 

möjligheten att ta emot större paket (som inte ryms i postlådan) till hemmet, och det framgår i 

intervjuerna att många inte vet att det är en möjlighet. En del användare uttrycker frustration över 

att det krävs tillgång till dator för att beställa utkörning av paket eller ordna med fraktsedel för att 

kunna skicka paket från hemmet.  

2.1 Om användarna som deltagit i undersökningen  

Sammanlagt har 220 användare av tjänsten posttjänst utanför tätort deltagit i studien. 200 användare 

har medverkat i telefonintervjuer, och ytterligare 20 användare har medverkat i djupintervjuer.  

Av de 200 användare som deltagit i telefonintervjuerna är 67 procent kvinnor och 33 procent män. 

Majoriteten av användarna är 80 år eller äldre (88 procent). Resterande 12 procent (24 personer) 

tillhör målgruppen personer yngre än 80 år som har tjänsten på grund av funktionsnedsättning. Även 

i den gruppen är många äldre och medelåldern är 73 år. Endast en person i gruppen personer yngre 

än 80 år är yngre än 40 år. Användarna bor främst i norra (cirka 53 procent) och i södra (42 procent) 

Sverige. En mindre andel (tolv användare) har angett att de bor i östra Sverige. Av användarna som 

deltagit i telefonintervjuerna använder 24 procent internet för att söka information, och 76 procent 

gör inte det.  

Av användarna som deltagit i djupintervjuerna är tolv kvinnor och åtta män. Sex personer är yngre 

än 80 år, och resterande 14 är 80 år eller äldre. Samtliga djupintervjudeltagare anger att de är 

ålderspensionärer. Totalt anger tolv av deltagarna i djupintervjuerna att de använder internet för att 

söka efter information (60 procent). Gällande boendeort finns ett liknande mönster som hos 

deltagarna i telefonintervjuerna, med ungefär hälften av deltagarna i djupintervjuerna boendes i 

norra Sverige och ett flertal i södra Sverige, medan få deltagare är bosatta i östra Sverige. 

I det användarregister som rekryteringen av deltagare utgått ifrån (och som inkluderar samtliga 

användare av tjänsten) framgår en tydlig geografisk klusterbildning av användare. Totalt finns ett 

fyrtiotal postorter i landet där det finns fler än fem användare av tjänsten, och de står för en 

betydande del av det totala antalet användare. Det har inte varit studiens syfte att genomföra någon 

analys av bakomliggande anledningar till detta, men en orsak kan vara informationssatsningar från 

lokala postkontor/lantbrevbärare eller civilsamhällesorganisationer som företräder pensionärer eller 

personer med funktionsnedsättningar. Att sådana informationskampanjer tidigare gett liknande 

effekter har Analysys Mason också fått verifierad från personal hos Postnord, som också 

uppmärksammat klusterbildningen av användare. 
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Figur 2:1. Tjänsten är välutnyttjad av alla användare i undersökningen, och cirka 65 procent har haft den i 

mer än tre år. 

 

 

 

2.2 Många användare har behov av att kunna ta emot brev och paket 

En majoritet av användarna anger att de har använt tjänsten för att ta emot både brev och paket, och 

för att skicka brev. Samtliga användare har tagit emot ett brev från Postnord med hjälp av tjänsten. 

Relativt få användare har använt tjänsten för att skicka paket från hemmet, vilket kan bero på att få 

verkar ha kännedom om att detta är möjligt. Även möjligheten att få större paket utkörda till hemmet 

genom anmälan till Postnord, verkar få användare känna till (se även avsnitt 2.5). 
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Figur 2:2. Majoriteten av användarna har som deltagit i telefonintervjuer anger att de använt tjänsten för 

att ta emot brev och paket samt skicka brev. 

 

Jag får mest brev, nästan dagligen, och mindre paket ibland. Skickar brev någon gång i 

veckan. Jag skickar inte några paket och nyttjar inte andra tjänster. (deltagare i djupintervju, 

82 år) 

Jag tycker tjänsten fungerar fint idag, men jag skulle gärna få personlig leverans [till 

hemmet] av större paket som inte går ner i brevlådan [postlådan9]. Jag måste i dag hämta 

paketen cirka 15 kilometer bort i närmsta samhället, vilket är lite omständligt. (deltagare i 

djupintervju, 85 år). 

2.3 Nästan alla användare anser att tjänsten är mycket viktig  

En överväldigande majoritet (99 procent) av användarna anger att tjänsten är mycket viktig, både 

bland de som deltagit i telefon- och i djupintervjuerna. Anledningen till att man värderar tjänsten så 

högt varierar, men många anger att den bidrar till en ökad känsla av självständighet och gör vardagen 

enklare. Att inte behöva förlita sig på hemtjänst, släktingar eller vänner är en stor del i denna ökade 

självständighet för många äldre användare.  

De användare som har synpunkter på tjänsten beskriver ofta mer generella problem, som inte är 

unika för tjänsten posttjänst i glesbygd. Sådana kvalitetsproblem kan vara att man tycker att posten 

ofta är sen, att brevbärare som inte är bekanta med slingan levererar fel post till fel adress eller att 

den allmänna servicenivån på posttjänster är för dålig. 

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

brev delas ut till postmottagare. 
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Figur 2:3. Den stora majoriteten användare är mycket nöjda eller nöjda med tjänsten. Totalt var det  

0,5 procent vardera av användarna (2 personer) som angav att tjänsten fungerade dåligt eller inte ville svara 

på frågan. 

 

Jag är ju gammal och kan knappt gå längre, vill bara tillägga att jag är så glad för denna 

hjälp. (deltagare i telefonintervju, 95 år) 

Jag har hört ett rykte om att tjänsten eventuellt ska tas bort? Det skulle i så fall innebära 

katastrof för många, särskilt äldre och funktionsnedsatta, som bor här [glesbygd, norra 

Sverige]. (deltagare i telefonintervju, 84 år).  

Överlag upplever många användare tjänsten som mycket välfungerande och sömlös. Man har 

svårt att uppfatta var Postnords ordinarie utdelning av postförsändelser slutar, och tjänsten tar 

vid, med undantag av det faktum att man fått sin postlåda flyttad närmare huset. En stor andel 

av de användare som upplever så små skillnader mellan tjänsten och Postnords ordinarie 

lantbrevbäring är också omedvetna om vilka ytterligare tillägg som tjänsten innebär 

(möjlighet att få paket utkörda till dörren m.m.). 

2.4 Tjänsten bidrar med ökad trygghet i vardagen 

Av deltagarna i telefonintervjuerna har 86 procent leverans till tomtgränsen, och resterande till 

dörren. Av deltagarna i djupintervjuerna anger alla användare att posten kommer till tomtgränsen. 

Många användare anger att det förkortade avståndet till postlådan bidrar med ökad trygghet i 

vardagen. Avståndet till tomtgränsen varierar från ett par meter till några hundra meter, men upplevs 

inte av någon användare som ansträngande.10 Däremot anger många användare att de tidigare har 

upplevt avståndet till den ordinarie platsen för postlådan som långt och att resan till postlådan varit 

omständlig. Vissa har tidigare behövt köra bil till sin postlåda, och andra uppger att de har behövt 

                                                      
10 PTS har i tidigare studier kartlagt det genomsnittliga avståndet till postlådan för hushåll utanför tätort. Cirka 80 

procent av dessa hushåll har under 200 meter till postlådan utanför tätort, och en majoritet av dessa har under 
100 meter. 
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korsa landsvägar med mycket trafik, vilket har känts otryggt. Hos de som bor på landsbygden har 

denna ansträngning ökat på grund av längre avstånd till postlådesamlingar, och varit extra 

betungande under vinterhalvåret. Det gäller särskilt för användare som anger att de har ont i benen 

eller en annan funktionsnedsättning som påverkar deras rörelseförmåga. 

Av deltagarna i telefonintervjuerna har 43 procent angett att tjänsten innebär en stor hjälp, eftersom 

den minskar risken för att ramla eller halka när de ska hämta posten. 

Jag tycker det är mycket positivt med tjänsten. Tidigare har jag behövt gå över stora vägen 

som är hårt trafikerad för att hämta posten, vilket är svårt för mig [respondenten använder 

rullator när hen går]. Det var extra tungt på vintern med halka och dålig sikt, så jag är väldigt 

glad över att få posten till uppfarten i stället. (deltagare i djupintervju, 83 år)  

Det fungerar jättebra. Man är ju rädd för att halka på vintern, men nu behöver jag inte gå så 

långt. När jag skickar brev lägger jag bara det i en plastpåse i brevlådan [postlådan]. 

(deltagare i telefonintervju, 81 år) 

Jag är ju 92 år och har en ramp jag kan hålla i ända fram till postlådan. Vi skulle aldrig 

klara oss utan den här tjänsten. Det är jobbigt nog när det är snö och oväder. (deltagare i 

telefonintervju, 92 år). 

2.5 Vad användarna anser kan bli bättre med tjänsten 

Även om merparten av användarna anser att tjänsten fungerar mycket bra i dag, så har vissa kommit 

med förslag på förbättringar. Ett återkommande förslag är att användare av tjänsten borde få mer 

information om vilken service som ingår. Flera användare både i telefon- och djupintervjuerna 

nämner till exempel att de inte varit medvetna om att de kan få paket utkörda till sina hem. Sju 

procent av deltagarna i telefonintervjuerna anger också att de inte visste att de kan skicka brev via 

tjänsten. Användarnas syn på information om tjänsten diskuteras mer ingående i nästa avsnitt. 

Vi är besvikna på att inte lördagstidningen kommer längre, vi skulle vilja ha den tillbaka. Jag 

skulle också gärna vilja kunna beställa saker, men då måste man hämta paketen på Coop och 

det ligger långt bort. Jag skulle vilja kunna få mina paket hem där jag bor. (deltagare i 

telefonintervju, 89 år) 

En uppfattning som återkommer både i djupintervjuerna och telefonintervjuerna är att möjligheten 

att ta emot större paket och att skicka paket hemifrån borde göras mer tillgänglig för de som inte är 

digitalt aktiva. Vissa respondenter känner till att det går att skriva ut fraktsedlar och sedan be 

lantbrevbäraren hämta upp paketet, men upplever i realiteten inte att det är en möjlig lösning, 

eftersom de saknar tillgång till dator och skrivare. Samma problem möter de personer som vill 

beställa utkörning av aviserade paket, men inte anser sig kapabla eller ha möjlighet att göra detta 

digitalt. 
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Jag vill gärna få hem paket från apotek med mera. Men när jag försöker säger de att jag 

måste beställa på datorn eller telefon och det kan jag inte eftersom jag inte har någon dator. 

Jag vill kunna få hem paket på annat sätt. (deltagare i telefonintervju, 82 år) 

Jag har ju svårt att ta mig någonstans. Som tur är fick jag postlådan flyttad, men jag vill 

gärna få mina paket hem också. Jag skulle behöva hjälp genom att någon berättar för mig 

hur jag ska göra för att få det. (deltagare i telefonintervju, 91 år). 

Ett mindre antal användare anger också att man upplever att posten ibland hamnar i grannars 

ordinarie postlåda, vilket gör att man ändå blir tvungen att ta sig långt för att hämta sin post. Det är 

dock ingen användare som anger att detta är ett återkommande problem, och vissa tror att det rör sig 

om incidenter där personalen är ny eller att en vikarie skött postutdelningen den dagen. 

I anslutning till frågan om tjänstens kvaliteter och möjliga förbättringar, har många användare även 

uttryckt oro för hur tjänsten kan komma att påverkas av förändringar i den ordinarie postgången. 

Det man framför allt är orolig för är att tjänsten kommer att påverkas negativt av Postnords 

omställning till varannandagsutdelning i hela landet. För att motverka detta anser ett par användare 

att personer med tjänsten borde få fortsatt utdelning varje dag. Det finns även användare som 

efterfrågar lösningar för att kunna få dagstidningen levererad varje dag. De användarna som lyfter 

fram risken för kommande kvalitetsproblem eller kommer med förslag på lösningar har förståelse 

för att det inte är tjänsten i sig som påverkar utdelningsfrekvensen, men vill ändå poängtera att 

upplevelsen av tjänsten påverkas när utdelningsfrekvensen i postutdelningen förändras.  

2.6 Många användare har fått information om tjänsten genom anhöriga eller bekanta  

Det vanligaste sättet som information om tjänsten har spridits till användarna är genom en släkting 

eller bekant. Flera användare anger att det främst är nära familjemedlemmar som har informerat sig 

om hur tjänsten fungerat och sedan hjälpt intervjupersonen att ansöka om tjänsten. Det näst 

vanligaste sättet att få information om tjänsten har varit genom Postnords kontor eller lantbrevbärare, 

som informerat om hur tjänsten fungerar och i vissa fall hjälpt användaren att ansöka om tjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kvalitativ undersökning av hur tjänsten posttjänst utanför tätort motsvarar användarnas behov  |  13 

  

Figur 2:4. Flera användare har angett att de inte kommer ihåg hur de fick reda på att tjänsten fanns. Det kan 

bero på att de har haft tjänsten under lång tid (se figur 2:1). I gruppen som angett ”annat” som alternativ är 

det många som säger att de fått information om tjänsten genom någon civilsamhällesorganisation eller vid 

ett läkarbesök. 

 

Hos de användare som angett ”annat” är det vanligast svarsalternativet att en läkare/annan 

vårdpersonal eller en granne har informerat om tjänsten.  

Det var grannen som ringde och ordnade allt. Jag behövde inte göra något alls. Jag skrev 

inte under något avtal eller liknande heller. (deltagare i djupintervju, 92 år). 

2.7 Det är vanligt att användare har fått hjälp att ansöka om tjänsten  

Ett stort antal användare anger att de har fått hjälp att ansöka om tjänsten. I den gruppen användare 

som anger att de fått hjälp är det främst släktingar (64 procent) som har hjälpt till att ordna med 

tjänsten åt användarna, i flera fall deras barn. Flera användare uttrycker tacksamhet för detta, 

eftersom de anser att processen att anmäla sig till tjänsten har varit komplicerad, och att de ibland 

fått motstridig information om vem som ansvarar för tjänsten.  



 Kvalitativ undersökning av hur tjänsten posttjänst utanför tätort motsvarar användarnas behov  |  14 

  

Figur 2:5. Det stora bortfallet av användare som angett att de inte vet/inte vill svara på frågan kan bero på 

att många har haft tjänsten under mycket lång tid, och inte längre minns hur det gick till när de ansökte om 

den. 

 

Olika budskap har lett till att vissa användare har upplevt att det är svårt att veta vem de ska kontakta 

för att ansluta sig till tjänsten. Vissa anger att de vänt sig till kommunen för att få hjälp, andra att de 

pratat med PTS. De flesta vet eller antar att det är Postnord som ansvarar för tjänsten, men tycker 

ändå att de fått knapphändig information när de vänt sig till Postnords kundservice för att få hjälp. 

De upplever att Postnords kundservice ibland själv inte har särskilt bra kunskap om hur tjänsten 

fungerar. Kunskapsnivån verkar dock vara bättre på lokal lantbrevbärarnivå. Flera användare uppger 

att den lokala lantbrevbäraren eller postkontoret varit mycket hjälpsam och både informerat och 

hjälpt till med information om hur ansökan går till. 

Mina knän är slut. För ungefär åtta år sen såg brevbäraren mig komma utstapplande till 

brevlådan [postlådan]. Jag tog mig nästan inte dit. Så här kan du inte ha det sa hon och 

hjälpte mig ansöka att få lådan flyttad. Jag är väldigt tacksam för det. (deltagare i 

telefonintervju, 76 år). 

2.8 Flera användare efterfrågar mer information om tjänsten 

Flera av användarna anger att det finns ett behov av ytterligare information om tjänsten. Även om 

de själva har tjänsten, och är mycket nöjda med den, så upplever en stor andel användare att det 

saknas kunskap om tjänsten hos Postnord. Det har blivit tydligt när de själva ansökt om tjänsten, 

och då ibland upplevt att de fått motstridig eller felaktig information när de har ringt kundservice.  

Jag är gammal och trött och måste gå en kilometer för att lämna ett brev. Någon borde tala 

om att jag kanske får lämna direkt till brevbäraren. Jag orkar inte längre gå till brevlådan 
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[postlådan], så släkten får komma och hämta brev jag vill skicka. (deltagare i telefonintervju, 

94 år). 

Av de användare som haft problem att ansöka till tjänsten upplevs det som att tjänsten inte verkar 

vara särskilt välkänd hos Postnord. Användarna som deltagit i telefonintervjuer har själva fått ge 

förslag på hur de tror att man bäst kan nå ut med ytterligare information om tjänsten, för att fler ska 

få information om att den finns. Det vanligaste svaret var att PTS borde informera mer om tjänsten. 

Det fanns även flera användare som trodde att tjänsten skulle bli mer känd om lantbrevbäraren, eller 

det lokala postkontoret hade mer information om tjänsten. Få användare tyckte att Postnords 

telefonkundtjänst var en bra informationskanal för tjänsten. 

Figur 2:6: Flera användare anser att fysiska postkontor/brevbärare eller PTS är rätt kanaler för att 

informera mer ingående om tjänsten. Enbart två personer ansåg att Postnords telefonkundservice var en 

bra kanal för att informera om tjänsten. 

 

De flesta som angett alternativet ”annat” tycker att Postnord ska skicka ut brev med information om 

tjänsten till personer i rätt målgrupp. Bland de personer som deltagit i djupintervjuerna angav också 

flera att kommunen borde informera äldre om tjänsten, till exempel genom handläggare för 

hemtjänsten eller hemtjänstens personal. 
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3 Resultat av telefon- och djupintervjuer med icke-användare 

Det här kapitlet presenterar resultatet av telefon- och djupintervjuerna med icke-användare, det vill 

säga personer som inte använder tjänsten posttjänst utanför tätort i dag men som är berättigade att 

använda den. Sammanfattningsvis liknar icke-användarnas behov av posttjänster behoven hos de 

som använder tjänsten. Cirka en fjärdedel av deltagarna i undersökningen upplever att de skulle ha 

nytta av tjänsten och mycket få har hört talas om tjänsten tidigare. 

3.1 Om icke-användarna som deltagit i undersökningen  

Totalt har 120 icke-användare deltagit i studien, varav 100 personer har deltagit i telefonintervjuerna 

och 20 personer i djupintervjuerna. Av icke-användarna som deltagit i telefonintervjuerna är 61 

procent kvinnor och 39 procent män. Alla är pensionärer och 80 år eller äldre. En majoritet (61 

procent) är 80–84 år och den resterande andelen är 85 år eller äldre. De flesta (78 procent) bor i 

norra Sverige. Övriga deltagare bor i södra respektive östra Sverige, med en jämn fördelning 

däremellan. Av icke-användarna som deltagit i telefonintervjuerna använder 34 procent internet för 

att söka information, medan 66 procent inte gör det.  

Under intervjuerna har deltagarna fått svara på om de har några andra svårigheter än vanliga 

ålderskrämpor som gör det svårt för dem att hämta sin post. 16 procent av deltagarna i 

telefonintervjuerna svarar att de har det, till exempel stora svårigheter att gå eller en svår 

synnedsättning.  

Av icke-användarna som deltagit i djupintervjuerna är hälften kvinnor och hälften män. Alla 

deltagare är pensionärer, varav tre är sjukpensionärer. De flesta som deltagit i djupintervjuerna är 

80–84 år. Tre personer är yngre än 80 år och den yngsta personen är i 50-årsåldern. Bara en av 

deltagarna är äldre än 84 år. Liksom de som deltagit i telefonintervjuerna bor de flesta i norra 

Sverige. Ungefär hälften av deltagarna i djupintervjuerna använder internet.  

Även de som deltagit i djupintervjuerna har fått svara på om de har några andra svårigheter än 

vanliga ålderskrämpor som gör det svårt för dem att hämta sin post. Fyra deltagare uppger att de har 

det, till exempel en svår synnedsättning, blindhet eller en neurologisk sjukdom.  

3.2 Icke-användarnas behov av posttjänster liknar användarnas 

Icke-användarnas behov av posttjänster liknar behoven hos de som använder tjänsten. Alla deltagare 

i telefonintervjuerna har tagit emot brev under det senaste året (se figur 3.1). De flesta har även 

skickat brev (91 procent). Det är nästan lika vanligt bland deltagarna att de tagit emot paket via 

Postnord under det senaste året, 82 procent svarar att de gjort det. Däremot är det betydligt färre (11 

procent) som har skickat paket under det senaste året. Det är också få som tagit emot en 

rekommenderad försändelse eller expresspost (5 procent) och endast en person som skickat 
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rekommenderade försändelser eller expresspost. En majoritet av deltagarna i telefonintervjuerna har 

köpt frimärken det senaste året.  

Figur 3.1: Alla deltagarna har tagit emot brev under det senaste året. Många har även skickat brev och 

tagit emot paket. Däremot har få skickat paket.  

 

När det gäller hur ofta icke-användarna tar emot respektive skickar brev eller paket svarar knappt 

hälften (43 procent) av deltagarna i telefonintervjuerna att de tar emot brev eller paket en eller flera 

gånger varje vecka, medan 11 procent skickar brev eller paket varje vecka. De flesta deltagare (71 

procent) svarar att de skickar brev eller paket någon eller några gånger per månad. Figur 3.2 visar 

hur ofta deltagarna i telefonintervjuerna skickar respektive tar emot brev eller paket. 

Figur 3:2: Deltagarna i telefonintervjuerna tar emot brev och paket oftare än de skickar. 
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Även de flesta deltagarna i djupintervjuerna tar emot brev och paket oftare än de skickar. Alla 20 

deltagare beskriver att de tar emot brev regelbundet, till exempel kallelser från vården, räkningar, 

reklam samt brev från vänner och släktingar. De flesta skickar även brev då och då, till exempel för 

att betala räkningar eller kommunicera med vänner och släktingar. Det är något färre deltagare som 

beskriver att de tar emot eller skickar paket. Exempel på sådant som deltagarna tar emot i paket är 

böcker och material som hemtjänsten ska använda. De deltagare som skickar paket beskriver bland 

annat att de gör det i samband med jul och födelsedagar. 

Jag tar emot paket någon gång i månaden och skickar paket vid jul och födelsedagar. 

(deltagare i djupintervju, 83 år) 

Jag får brev och paket samt en del reklam. En del från vården, exempelvis kallelser. (deltagare 

i djupintervju, 80 år) 

Jag tar emot paket någon gång i månaden när jag beställt böcker. (deltagare i djupintervju, 

83 år). 

De flesta deltagare i telefonintervjuerna (69 procent) tar emot sin post i en lådsamling. Näst vanligast 

är att de tar emot post vid sin tomtgräns (18 procent). Det är även 2 procent som tar emot sin post 

vid dörren och 11 procent som svarat ”annat”. De som svarat ”annat” beskriver bland annat att deras 

postlåda står ensam (inte i en lådsamling) en bit från deras tomtgräns, i vissa ett 50-tal meter bort 

och i andra fall upp till en mil från hemmet. Även de flesta deltagarna i djupintervjuerna (17 

personer) tar emot sin post i en lådsamling. Några få (3 personer) tar emot post vid sin tomtgräns.  

3.3 Cirka en fjärdedel av icke-användarna skulle ha nytta av tjänsten 

Cirka en fjärdedel av deltagarna i telefonintervjuerna (26 procent) svarar att de skulle ha nytta av 

tjänsten, om de fick möjlighet att använda den. Om detta skulle vara representativt för icke-

användarna som helhet innebär det att det skulle finnas ett stort mörkertal av personer som inte har 

posttjänst utanför tätort i dag, men som skulle vilja använda tjänsten och som är berättigade till den 
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(se även avsnitt 1.5 där vi beskriver gruppen icke-användare i mer detalj). Några få (5 procent) svarar 

att de inte vet eller inte vill svara på frågan. De deltagare som svarar att de skulle ha nytta av tjänsten 

beskriver till exempel att de får hjälp att hämta sin post i dag, att de har svårt att röra sig eller att det 

skulle vara fördelaktigt för dem att slippa hämta paket hos ett ombud. 

Jag blir jätteglad när jag hör det här. Jag har inte tagit in min post på länge själv. Varför har 

ingen berättat om den här tjänsten för mig? Det är väl sant att den är gratis? Jag får och 

skickar inte så mycket post och så drar jag mig för att skicka efter något när jag måste besvära 

andra. (deltagare i telefonintervju, 88 år) 

Jag har ju postboxen nära som det är, men jag skulle gärna vilja ha mina paket hem. Det vore 

bra. Jag ska prata med brevbäraren. (deltagare i telefonintervju, 80 år). 

I samband med den avslutande frågan vid telefonintervjuerna, där deltagarna fått ta upp sådant som 

de upplever att intervjuaren inte har frågat dem om, beskriver cirka 20 procent av deltagarna att de 

upplever sig ha nära till sin postlåda eller att de uppskattar promenaden dit. Knappt 10 procent 

uttrycker att de bara får lite post och därför inte ser ett behov tjänsten. Några få (3 procent) svarar 

att de redan i dag får hjälp av sin brevbärare, även om de inte har tjänsten. 

Jag går med rullator, men jag vill hämta posten ändå. Men jag får ju knappt nån post. Men 

jag får en tur med rullatorn i alla fall. (deltagare i telefonintervju, 83 år) 

Jag kanske har den här tjänsten redan. Ska kolla när jag orkar. Men i så fall har jag den utan 

att veta att en sådan tjänst finns. (deltagare i telefonintervju, 88 år) 

Alla känner alla, får det inte plats i brevlådan kör brevbäraren fram det [paket] till mig. 

(deltagare i telefonintervju, 85 år) 

Jag har brevlådan [postlådan] nära hemmet. Hemtjänsten tar in posten till mig så inte behöver 

jag någon mer hjälp. Jag får inte mycket post, skickar något det gör jag sällan. (deltagare i 

telefonintervju, 85 år). 

Av de 20 deltagarna i djupintervjuerna svarar 7 personer att de skulle ha nytta av tjänsten. Dessa 

personer beskriver att de på olika sätt har svårt att ta sig till sin brevlåda för att hämta posten i dag, 

till exempel på grund av ålder eller sjukdom. Ett par personer uttrycker att tjänsten skulle vara 

särskilt användbar på vintern när det är halt ute och svårt att ta sig fram. Några personer berättar att 

de i dag använder bil för att hämta sin post. En deltagare menar att hen skulle ha nytta av att få paket 

till tomtgränsen, eftersom hen i dag får hjälp att hämta paket hos sitt postombud. Några deltagare 

svarar även att de skulle kunna ha nytta av tjänsten i framtiden, i takt med att de blir äldre och kan 

få svårare att röra sig.  

Det skulle vara bekvämare, jag skulle slippa ta ut bilen. (deltagare i djupintervju, 81 år) 

Jag måste i dag förlita mig på en äldre granne för posthämtning. (deltagare i djupintervju, 70 

år) 
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Jag hämtar posten själv i dag. Det går bra på sommaren, men på vintern blir det besvärligt. 

(deltagare i djupintervju, 82 år) 

Det kan vara nyttigt i en framtid när jag blir mindre rörlig. (deltagare i djupintervju, 84 år). 

De flesta deltagare i djupintervjuerna tycker dock att det fungerar bra för dem att hämta sin post i 

dag. Deltagarna berättar till exempel att de är ute och går dagligen och att de har gångavstånd till 

sin postlåda.  

3.4 Få icke-användare har hört talas om tjänsten 

Få av icke-användarna har hört talas om tjänsten posttjänst utanför tätort tidigare. Endast 7 procent 

av deltagarna i telefonintervjuerna och 4 deltagare i djupintervjuerna har hört talas om tjänsten. De 

som känner till tjänsten svarar till exempel att de har släktingar, vänner, grannar eller andra bekanta 

som använder tjänsten. En av deltagarna i djupintervjuerna berättar att hen har en granne med en 

funktionsnedsättning som använder tjänsten, men intervjupersonen känner inte till att även personer 

över 80 år kan få tillgång till tjänsten.  

Ingen av deltagarna varken i telefon- eller djupintervjuerna har ansökt om att få tillgång till tjänsten. 

En person som deltagit i djupintervjuerna har dock ringt till Postnord och frågat om tjänsten, men 

fått information om att man måste vara över 80 år för att ansöka om den, vilket personen inte var 

vid tiden för samtalet. Däremot beskriver intervjupersonen att hen har en funktionsnedsättning som 

gör att hen inte kan hämta posten själv, utan är beroende av hjälp från en granne. 

Jag ringde till Postnord för cirka fem år sedan och fick besked att man måste vara över 80 år 

[för att kunna ansöka om tjänsten]. Ingenting om att funktionsnedsättning gällde … (deltagare 

i djupintervju, 70 år). 

Deltagarna har även fått ge förslag på hur man skulle kunna nå ut med information om tjänsten till 

fler som har behov av en sådan posttjänst (se figur 3.3). Knappt hälften (42 procent) av deltagarna i 

telefonintervjuerna svarar att de inte vet eller inte vill svara. Bland de som gett förslag har 

alternativen lantbrevbäraren/brevbärarkontor och PTS fått flest svar. Inga deltagare svarar att de 

skulle vilja ha information via Postnords webbplats eller telefonkundservice. Några har angett 

”annat” och beskriver bland annat att de skulle vilja få information om tjänsten via brev, i form av 

reklam på tv eller genom ett telefonsamtal. En person med en svår synnedsättning önskar att hens 

läkare hade informerat om tjänsten.  

Konstigt att inte alla gamla får reda på att den här tjänsten finns. Nu behöver jag den inte i 

dagsläget, men allt kan ju ändras. (deltagare i telefonintervju, 80 år) 
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Figur 3:3: Lantbrevbäraren/brevbärarkontor och PTS är de alternativ som flest deltagare i 

telefonintervjuerna föreslår att använda för att informera om tjänsten. 

 

Bland de 20 deltagarna i djupintervjuerna svarade 18 att de tycker att det skulle vara bra om 

information om tjänsten når fler. De flesta uttrycker att de skulle vilja få informationen via brev från 

Postnord. Några skulle vilja få informationen muntligt, av sin brevbärare eller per telefon. Ett par 

deltagare lyfter fram att en del äldre saknar tillgång till dator och att det är viktigt att tänka på vid 

val av informationskanal. Några deltagare föreslår även att kommuner och 

funktionshinderorganisationer skulle kunna informera om tjänsten. En deltagare berättar att området 

där hen bor har en egen webbplats, och att de skulle kunna informera om tjänsten där, så att boende 

i området fick reda på att tjänsten finns.   

Bra tjänst! Väldigt många som skulle behöva tjänsten känner inte till den, så information är 

jätteviktigt på användarens villkor. (deltagare i djupintervju, 82 år) 

Jag vill ha info från Postnord – och inte via datorn! (deltagare i djupintervju, 83 år) 

Det låter som en väldigt bra tjänst, så ett utskick från kanske kommunen eller Postnord skulle 

vara bra. (deltagare i djupintervju, 82 år) 

Infoblad till varje hushåll från Postnord. Info även till PRO [Pensionärernas riksorganisation] 

och SRF [Synskadades riksförbund], Seniorerna och sedan vidare till medlemmar. (deltagare 

i djupintervju, 55 år) 

Känner ingen som har behov, men det är nog en viktig tjänst. Bäst är att ringa, det är det som 

fungerar bäst med oss äldre. Annars skulle det fungera med att lägga något i brevlådan. 

(deltagare i djupintervju, 83 år). 
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4 Slutsatser  

Sammanfattningsvis visar undersökningen att de flesta användare av posttjänst utanför tätort är 

mycket nöjda med tjänsten och värderar den högt. Däremot pekar undersökningens resultat på att 

det skulle vara positivt både för användare och icke-användare att få mer information om tjänsten. 

Ur användarnas perspektiv skulle det vara värdefullt med kompletterande information om vad som 

ingår i tjänsten för att de ska kunna nyttja den fullt ut, till exempel när det gäller att få paket 

levererade hem. De flesta icke-användarna i undersökningen känner inte till tjänsten och för dessa 

skulle det vara positivt med information om vad den innebär, vem som har rätt till den och hur man 

ansöker om tjänsten.  

I linje med deltagarnas önskemål, och till följd av att relativt få använder internet för att söka efter 

information, skulle information om tjänsten kunna ges muntligen av lantbrevbärare, via brev eller 

telefon. Även kommuner, vårdcentraler och civilsamhället, i form av exempelvis pensionärs- och 

funktionshinderorganisationer, skulle kunna användas som kanaler för att nå ut med information om 

tjänsten till de som har rätt att använda den. 

I mer detalj kan resultatet av undersökningen sammanfattas i följande slutsatser:   

• De allra flesta användare av tjänsten värderar den högt och anser att den fungerar 

mycket bra. Användarna anger att tjänsten bidrar med mervärde genom att göra deras liv 

enklare och mer lättplanerat. Det gäller särskilt för användare som är äldre och bor på 

landsbygden, men också de som angett att de har någon form av funktionsnedsättning. Att 

slippa gå eller åka långt till postlådan bidrar med ökad trygghet och livskvalitet hos 

användarna. 

 

• Vissa användare upplever att det finns brister i informationen om tjänsten. Även om 

de i dag är beviljad tjänsten och värderar den högt, upplever de att processen att ansöka och 

få tjänsten beviljad kunde ha varit tydligare beskriven och utstakad. Ett fåtal användare vet 

inte vem som ansvarar för tjänsten, utan hänvisar till kommunen eller PTS när de får frågan 

om vart de vänt sig för att ansöka om tjänsten. 

 

• Många användare upplever tjänsten som sömlöst integrerad i Postnords ordinarie 

lantbrevbäring. Att tjänsten fungerar bra är positivt, och många användare uppger att de 

inte har några synpunkter på tjänsten. Det finns dock en risk att vissa användare går miste 

om tjänstetillägg (som beställda utkörningar av paket till fastigheten) på grund av att de inte 

vet att de har rätt till det.  

 

• Få användare har använt tjänsten för att ta emot större paket eller skicka paket från 

hemmet. Anledningen till detta varierar. Vissa användare har inte förstått att de har 

möjlighet att skicka paket genom tjänsten, eller att de har möjlighet att få paket utkörda. 

Andra känner till möjligheten, men uppger att de inte har de tekniska hjälpmedel eller det 
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digitala kunnande som behövs för att anmäla att de har paket för utlämning eller 

upphämtning.  

 

• Vissa användare efterfrågar lösningar för att kunna ta emot dagstidningar varje 

vardag. Det rör sig främst om äldre personer som bor i glesbygd, och som inte är digitalt 

aktiva. Dessa personer är medvetna om att Postnords utdelningsfrekvens avgör villkoren för 

tjänstens leveranstider, men anser att många äldre är i större behov av fysiska tidningar och 

därför bör undantas bestämmelser om varannandagsutdelning. 

 

• Mycket få av icke-användarna i undersökningen har hört talas om tjänsten, vilket 

pekar på att det skulle kunna informeras mer om den. Endast 7 procent av deltagarna i 

telefonintervjuerna och 4 deltagare i djupintervjuerna har hört talas om tjänsten tidigare. 

Deltagarna föreslår bland annat att lantbrevbärare/brevbärarkontor och PTS skulle kunna 

informera om tjänsten. Även kommuner, läkare samt pensionärs- och 

funktionshinderorganisationer lyfts fram som aktörer som skulle kunna informera om 

tjänsten. Flera deltagare uttrycker att de skulle önska information om tjänsten muntligt, via 

brev eller telefon, och inte via internet.  

 

• Cirka en fjärdedel av icke-användarna i undersökningen (26 procent) har svarat att 

de skulle ha nytta av tjänsten om de fick möjlighet att använda den. Om detta skulle 

vara representativt för icke-användarna som helhet innebär det att det skulle finnas ett stort 

mörkertal av personer som inte har posttjänst utanför tätort i dag, men som skulle vilja 

använda tjänsten och som är berättigade till den. De deltagare som svarat att de inte skulle 

ha nytta av tjänsten menar till exempel att de har nära till sin postlåda och uppskattar 

promenaden dit. Några deltagare uttrycker även att de troligen kommer ha nytta av tjänsten 

i framtiden, i takt med att de blir äldre och får svårare att hämta sin post.  

 

• Få av deltagarna i undersökningen, både bland användarna och icke-användarna, 

använder internet för att söka efter information. Av användarna som deltagit i 

telefonintervjuerna använder 24 procent internet för att söka information och bland icke-

användare är motsvarande siffra 34 procent. Bland både användare och icke-användarna 

avspeglar sig detta bland annat i hur de skulle vilja få information om tjänsten, där flera 

uttrycker att de skulle vilja få information via brev eller telefon och inte via internet.  
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Annex A Frågeguider djupintervjuer 

A.1 Frågeguide användare av tjänsten ”Posttjänst utanför tätort” 

A.1.1 Om användares postvanor och behov av tjänsten 

1. Hur tar du emot post? (koda svar enligt alternativen, vid behov be om förtydligande) 

a. I brevinkast till min lägenhet 

b. I fastighetsbox på bottenplan av flerfamiljshus 

c. I postlåda vid villa/radhus 

d. Vid lådsamling  

e. Vid tomtgräns 

f. Vid dörren 

g. I postbox 

h. Annat, nämligen: 

 

2. Vilka behov av posttjänster har du?  

• Vid behov, exemplifiera: ta emot och skicka brev/paket, rekommenderad post eller 

expresspost, ta emot frimärken eller andra värdehandlingar 

• Hur ofta skickar eller tar du emot brev eller paket? Vad är tidskritiskt? Vad 

skickar du och tar emot? Har du några särskilda behov? 

 

3. Hur upplever du att tjänsten posttjänst utanför tätort fungerar i dagsläget?  

• Vad fungerar bra/mindre bra med tjänsten? 

• Får du posten utdelad vid tomtgränsen eller vid dörren? 

 

4. Kan denna tjänst förbättras på något sätt? 

 

5. Motsvarar tjänsten dina behov av att ta emot brev och andra postförsändelser (paket/större 

brev/varuförsändelser upp till högst 20 kg)?   

• Om nej, vad saknas?  

• Hur skulle tjänsten kunna förändras för att tillgodose dem? 

• Om ja, på vilket sätt motsvarar tjänsten dina behov? 

 

6. Använder du även tjänsten för att skicka brev eller paket från hemmet? 

• Om ja, hur upplever du att det fungerar? 

 

7. Hur länge har du haft tjänsten? 

 

8. Har du upplevt några större förändringar av tjänsten de senaste åren? 

• Om ja, på vilket sätt? Har tjänsten blivit bättre eller sämre? 
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9. Vilka konsekvenser skulle det få om du var tvungen att hämta/lämna post vid din 

postlåda? 

 

10. Hur fick du reda på att tjänsten finns? 

 

11. Fick du hjälp att ansöka om tjänsten? 

• Om ja, av vem? (t.ex. släkting, vän, stödperson) 

 

12. Anser du att det vore bra om information om tjänsten når fler? Om så, har du förslag på 

vilka kanaler som kan användas, t ex de som du brukar få annan samhällsinformation 

genom? (t.ex. lokaltidning, funktionshindersorganisation, pensionärsförening o.s.v.) 

 

13. Är det något annat du vill ta upp som vi inte frågat om? 

 

A.1.2 Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Vad har du för sysselsättning? (anställd (tillfälligt/fast), egen företagare, pensionär, 

studerande, arbetslös, annat, vill ej svara) 

 

2. Använder du dig av internet för att söka information (t.ex. om denna tjänst)? 

3. Hur gammal är du? 

 

4. Vilken könstillhörighet? (ej fråga) 

 

5. Boendeort: fylls i av intervjuare från urvalsunderlaget.  
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A.2 Frågeguide icke-användare av tjänsten ”Posttjänst utanför tätort” 

A.2.1 Om icke-användares postvanor och behov av tjänsten 

1. Hur tar du emot du post? (koda svar enligt alternativen, vid behov be om förtydligande) 

a. I brevinkast till min lägenhet 

b. I fastighetsbox på bottenplan av flerfamiljshus 

c. I postlåda vid villa/radhus 

d. I lådsamling 

e. Vid tomtgräns 

f. Vid dörren 

g. I postbox 

h. Annat, nämligen: 

 

2. Har du tidigare hört talas om tjänsten posttjänst utanför tätort? 

• Om ja, i vilket sammanhang? 

• Om nej, informera om vad tjänsten innebär. 

• Hade du haft nytta av en sådan tjänst om du hade fått möjlighet att 

använda den? 

• På vilket sätt hade en sådan tjänst kunna underlätta för dig? 

 

3. Om ja på föregående fråga: Har du ansökt om att få tillgång till tjänsten? 

• Om ansökan inte beviljats, vad har varit skälet? 

 

4. Hur fungerar det för dig att hämta posten idag?  

• Får du hjälp av någon att hämta posten?  

• I så fall, vem? 

 

5. Vilka behov av posttjänster har du?  

• Vid behov, exemplifiera: ta emot och skicka brev/paket, rekommenderad post eller 

expresspost, ta emot frimärken eller andra värdehandlingar 

• Har du några särskilda behov? 

 

6. Hur ofta skickar eller tar du emot brev eller paket?  

• Vad skickar du och tar emot? 

• Vad är tidskritiskt?  

 

7. Anser du att det vore bra om information om tjänsten når fler? Om så, har du förslag på 

vilka kanaler som kan användas, t ex de som du brukar få annan samhällsinformation 

genom? (t.ex. lokaltidning, funktionshindersorganisation, pensionärsförening o.s.v.) 

 

8. Är det något annat du vill ta upp som vi inte frågat om? 
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9. Slutligen skulle jag vilja höra om du har några andra svårigheter än vanliga ålderskrämpor 

som gör det svårt att hämta din post. Jag tänker på en varaktigt nedsatt 

funktionsnedsättning, exempelvis nedsatt syn, svårigheter att ta dig fram, psykisk eller 

intellektuell funktionsnedsättning.  

- Om ja, på vilket sätt har du svårt? 

A.2.2 Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Vad har du för sysselsättning? (anställd (tillfälligt/fast), egen företagare, pensionär, 

studerande, arbetslös, annat, vill ej svara) 

 

2. Använder du dig av internet för att söka information (t.ex. om denna tjänst)? 

 

3. Hur gammal är du? 

 

4. Vilken könstillhörighet? (ej fråga) 

 

5. Boendeort: fylls i av intervjuare från urvalsunderlaget. 
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Annex B Enkätformulär 

B.1 Enkätformulär till användare av tjänsten ”Posttjänst utanför tätort” 

B.1.1 Om användares postvanor och behov av tjänsten 

1. Hur tar du emot post?  

(hjälp till vid behov) 

a. I brevinkast till min lägenhet 

b. I fastighetsbox på bottenplan av flerfamiljshus 

c. I postlåda vid villa/radhus 

d. I lådsamling 

e. Vid tomtgräns 

f. Vid dörren 

g. I postbox 

h. Annat, nämligen: 

 

2. Vilka av följande tjänster från Postnord har du använt det senaste året? 

(läs upp) 

a. Tagit emot brev (upp till 2 kg) 

b. Skickat brev (upp till 2 kg) 

c. Tagit emot paket (upp till 20 kg) 

d. Skickat paket (upp till 20 kg) 

e. Tagit emot rekommenderade försändelser eller Expresspost 

f. Skickat rekommenderade försändelser eller Expresspost 

g. Köpt och tagit emot frimärken  

h. Annat: 

i. Vet ej/vill ej svara 

 

3. Hur upplever du att tjänsten posttjänst utanför tätort fungerar i dagsläget?  

(läs upp) 

a. Mycket bra 

b. Bra 

c. Varken dåligt eller bra 

d. Dåligt 

e. Mycket dåligt 

f. Vet ej/vill ej svara 
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4. Kan denna tjänst göras bättre på något sätt? 

(läs ej upp alternativ) 

a. Nej, jag är nöjd med tjänsten som den är 

b. Leverans till ytterdörren som standard 

c. Inbärning av brev och paket i hemmet 

d. Mer information om tjänsten 

e. Annat: 

f. Vet ej/vill ej svara 

 

5. Motsvarar tjänsten dina behov av att ta emot brev och paket upp till 20 kg?   

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

6. Om nej i fråga 5: 

På vilket sätt brister tjänsten?   

a. Svar: 

b. Vet ej/vill ej svara 

 

7. Om nej i fråga 5: 

Hur skulle tjänsten kunna förändras för att tillgodose dina behov? 

a. Svar: 

b. Vet ej/vill ej svara 

 

8. Om ja i fråga 5: På vilket sätt motsvarar tjänsten dina behov? 

a.   Svar: 

b.   Vet ej/vill ej svara 

 

9. Använder du även tjänsten för att skicka brev eller paket från hemmet? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

10. Har du upplevt några större förändringar av tjänsten de senaste åren? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

11. Om ja i fråga 9: 

På vilket sätt? 

a. Svar: 

b. Vet ej/vill ej svara 
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12. Hur länge har du haft tjänsten? 

a. Mindre än ett år 

b. 1-2 år 

c. 3-5 år 

d. Mer än 5 år 

e. Vet ej/vill ej svara  

13. Hur viktig anser du att tjänsten är för dig? 

a. Mycket viktig 

b. Mindre viktig  

c. Inte alls viktig  

d. Vet ej/vill ej svara 

 

14. Hur fick du reda på att tjänsten finns? 

a. Postnords hemsida 

b. Postnords telefonkundservice 

c. Lantbrevbäraren/brevbärarkontor 

d. Post- och telestyrelsen 

e. Släkting/vän/stödperson 

f. Pensionärsorganisation 

g. Annat: 

h. Vet ej/vill ej svara 

 

15. Fick du hjälp att ansöka om tjänsten? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

16. Om ja i fråga 14: 

Av vem fick du hjälp? 

a. Släkting (barn/partner etc.) 

b. Vän 

c. Stödperson 

d. Hemtjänsten 

e. Annan: 

f. Vet ej/vill ej svara 

 

17. Har du några förslag på hur man kan nå ut med information om tjänsten till fler som har 

behov av en sådan posttjänst? 

(läs ej upp) 

a. Postnords hemsida 

b. Postnords telefonkundservice 

c. Lantbrevbäraren/brevbärarkontor 
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d. Post- och telestyrelsen 

e. Släkting/vän/stödperson 

f. Pensionärsorganisation 

g. Funktionshindersorganisationer 

h. Lokaltidningen/ 

i. Annat: 

j. Vet ej/vill ej svara  

 

18. Är det något annat du vill ta upp som vi inte frågat om? 

a. Svar: 

b. Nej 

B.1.2 Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Vad har du för sysselsättning? 

a. Anställd (fast eller tillfällig) 

b. Egen företagare 

c. Pensionär 

d. Studerande 

e. Arbetslös 

f. Annat: 

g. Vet ej/vill ej svara 

 

2. Använder du dig av internet för att söka information (t.ex. om denna tjänst)?  

a. Ja 

b. Nej 

c. Vill ej svara 

3. Hur gammal är du? (kan hämtas från urvalet) 

a. Svar i siffror:  

b. Vet ej/vill ej svara 

 

4. Vilken könstillhörighet har du? (ej fråga, ifylles av intervjuare) 

a. Kvinna 

b. Man 

c. Annat alternativ 

d. Vill ej svara 

 

5. Boendeort:  Boendeort och L-kod överförs från urval. 

  
  



 

 

B.2 Enkätformulär till icke-användare av tjänsten ”Posttjänst utanför tätort” 

B.2.1 Om icke-användares postvanor och behov av tjänsten 

1. Hur tar du emot du post?  

(hjälp till vid behov) 

a. I brevinkast till min lägenhet 

b. I fastighetsbox på bottenplan av flerfamiljshus 

c. I postlåda vid villa/radhus 

d. I lådsamling 

e. Vid tomtgräns 

f. Vid dörren 

g. I postbox 

h. Annat, nämligen: 

 

2. Har du tidigare hört talas om tjänsten posttjänst utanför tätort? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

3. Om ja i fråga 2: 

I vilket sammanhang hörde du talas om tjänsten? Kontrollera att IP vet vad tjänsten innebär, 

informera annars alt byt svar i F2)  

a. Svar:  

b. Vet ej/vill ej svara 

 

4. Om nej i fråga 2: Informera om vad tjänsten innebär. 

Skulle du ha nytta av en sådan tjänst om du får möjlighet att använda den? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara 

 

5. Om ja i fråga 4: 

 På vilket sätt skulle du ha nytta av tjänsten?   

a. Svar: 

b. Vet ej/vill ej svara 

 

5. Om ja i fråga 2:  

Har du ansökt om att få tillgång till tjänsten? 

a. Ja 

b. Nej 

c. Vet ej/vill ej svara   



 

  

 

6. Om ja i fråga 5: 

Varför fick du avslag på din ansökan? 

a. Svar:  

b. Vet ej/vill ej svara 

 

7. Vilka av följande tjänster från Postnord har du använt det senaste året? 

a. Tagit emot brev (upp till 2 kg) 

b. Skickat brev (upp till 2 kg) 

c. Tagit emot paket (upp till 20 kg) 

d. Skickat paket (upp till 20 kg) 

e. Tagit emot rekommenderade försändelser eller Expresspost 

f. Skickat rekommenderade försändelser eller Expresspost 

g. Köpt och tagit emot frimärken  

h. Annat:  

i. Vet ej/vill ej svara 

 

18. Hur ofta skickar du brev eller paket?  

a. En eller flera gånger varje vecka 

b. Någon eller några få gånger per månad 

c. Någon eller några få gånger per år (senaste 12 månaderna) 

d. Har hänt (inte senaste 12 månaderna) 

e. Aldrig  

f. Vet ej/vill ej svara 

 

19. Hur ofta tar du emot brev eller paket? 

a. En eller flera gånger varje vecka 

b. Någon eller några få gånger per månad 

c. Någon eller några få gånger per år (senaste 12 månaderna) 

d. Har hänt (inte senaste 12 månaderna) 

e. Aldrig  

f. Vet ej/vill ej svara   



 

  

20. Har du några förslag på hur man kan nå ut med information om tjänsten till fler som har 

behov av en sådan posttjänst? 

a. Postnords hemsida 

b. Postnords telefonkundservice 

c. Lantbrevbäraren/brevbärarkontor 

d. Post- och telestyrelsen 

e. Släkting/vän/stödperson 

f. Pensionärsorganisation 

g. Funktionshindersorganisationer 

h. Lokaltidningen/ 

i. Annat:  

j. Vet ej/vill ej svara  

 

21. Är det något annat du vill ta upp som vi inte frågat om? 

a. Svar:  

b. Nej 

B.2.2 Bakgrundsinformation om intervjupersonen 

1. Vad har du för sysselsättning? 

a. Anställd (fast eller tillfällig) 

b. Egen företagare 

c. Pensionär 

d. Studerande 

e. Arbetslös 

f. Annat: 

g. Vet ej/vill ej svara 

 

2. Använder du dig av internet för att söka information (t.ex. om denna tjänst)? 

d. Ja 

e. Nej 

f. Vill ej svara 

 

3. Hur gammal är du? (kan hämtas från urvalet) 

a. Svar i siffror:  

b. Vet ej/vill ej svara 

 

4. Vilken könstillhörighet har du? (ej fråga, ifylles av intervjuare) 

a. Kvinna 

b. Man 

c. Annat alternativ 

d. Vill ej svara 

 

5.  Boendeort och L-kod överförs från urval.  


