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Post- och telestyrelsen  
  

 

Information om reviderad postförordning från och med 1 
januari 2018 och dess påverkan på PTS tjänst Portofri 
befordran av blindskriftsförsändelser 

Regeringen har beslutat om nya regler som innebär skärpta krav på 
tillförlitlighet och kvalitet i postutdelningen. Kraven är även anpassade efter de 
behov och förutsättningar som präglar postmarknaden i dag.  

Den reviderade postförordningen, med de nya reglerna, träder i kraft den 1:a 
januari 2018. Då ersätts kravet på övernattbefordran för brev med ett krav på 
tvådagarsbefordran. Det innebär att i stället för att dagens minimikrav på att 
minst 85 procent av breven ska delas ut dagen efter inlämning, så blir kravet att 
minst 95 procent av breven delas ut inom två dagar. 

Enligt kravspecifikationen för PTS tjänst för Portofri befordran av blindskrift 
(Tjänsten) ska distributionen av brev innehållande blindskrift ske på vardagar 
med övernattbefordran i hela Sverige. Med övernattbefordran avses att brev 
som lämnas in före angiven senaste inlämningstid ska distribueras inom landet 
till adressaten påföljande vardag, dvs hanteras som 1:a klass brevförsändelse av 
postleverantören (PostNord). Definitionen på övernattsbefordran baseras på de 
krav som framgår av 6 § postförordningen (SFS 2010:1049), vilken gäller i dag.  

Den reviderade postförordningen som regeringen beslutat handlar om 
PostNords 1:a klass brevförsändelser, vilket berör hanteringen av blindskrift.  

I en dialog med PostNord har PTS utrett på vilket sätt den ändrade 
postförordningen mer i detalj kan påverka Tjänsten. Den information som PTS 
kan förmedla just nu följer: 
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• Blindskrift kommer att hanteras som 1:a klassförsändelse även 2018. 
• PostNord planerar att minska flygtransporter och fortsätter öka 

volymen på tåg, vilket till viss del kommer att påverka utdelning av 
postförsändelser som skickas långa sträckor. 

• 87 procent av leveranserna av 1:a klass brevförsändelser (inkl. all typ av 
blindskrift) kommer att fortsätta ske övernatt. Resterande 13 procent 
av 1:a klass brevförsändelser får utdelning dag 2.  

• PTS vill även understryka att möjligheten till övernattbefordran till viss 
del går att påverka genom val av inlämningsplats, se matris nedan.  

Blindskrift som 
lämnas in från 
postnummer 
 

Delas ut inom 
1 dag i 
postnummer 
 

Delas ut inom 1 
till 2 dagar*  
i postnummer 
 

Delas ut inom 
2 dagar i 
postnummer 
 

100 00 – 159 99 
 

100 00 - 399 99 
520 00 - 819 99 

400 00 - 519 99  
820 00 - 889 99 

890 00 - 989 99 
 

160 00 – 199 99  
620 00 - 629 99  
740 00 - 819 99 

100 00 - 299 99 
600 00 - 819 99 
 

300 00 – 599 99 
820 00 - 889 99 
 

890 00 - 989 99 
 
 

300 00 – 599 99 
 

100 00 - 619 99 
630 00 - 769 99  

620 00 - 629 99 
770 00 - 989 99 

200 00 – 299 99 
600 00 – 619 99 
630 00 - 739 99 

100 00 - 819 99  
 
 

 
820 00 - 989 99 
 
 

820 00 – 989 99 820 00 - 989 99  100 00 - 819 99 

* = Beroende på när inlämning sker kommer försändelser i den här kolumnen 
fram antingen övernatt eller inom två dagar. Obs. De exakta 
inlämningstiderna är ännu inte klara, men kommer att kommuniceras av 
PostNord så fort det är möjligt. 

För mer information om inlämningsställen, inlämningstider och tjänsten 
Portofri befordran av blindskriftsförsändelser, kontakta PostNords 
kundservice, som har öppet vardagar mellan kl.08.00-17.00 : 
Via e-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden)  
Via telefon: 0771-33 33 10 
 
Mer information om tjänsten finns på www.postnord.se/blindskrift 

mailto:intern.premium@postnord.com
http://www.postnord.se/blindskrift
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PTS saknar uppgifter om hur stor andel av de 13 procenten av 
postförsändelserna, som statistiskt sett delas ut 2:a dagen, som består av 
blindskrift/talböcker. Visserligen kommer sannolikt många mottagare att få 
dessa tidningar övernatt ändå, givet att postdistributionen ändå fungerar på det 
sättet lokalt, men för vissa mottagare är det tvådagarsbefordran som gäller.  

Eftersom det i dag inte finns någon förteckning över privatbrukare av Tjänsten 
planerar PTS att få mer grundlig förståelse för de eventuellt påverkade 
taltidningsläsarnas behov av media i tillgängliga format genom att påbörja ett 
samarbetsprojekt med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). 

Med hänvisning till ovan vill PTS förtydliga att den nya postförordningen gäller 
samtliga 1:a klass brevförsändelser oavsett postförsändelsernas innehåll och 
påverkar alla postanvändare lika. Det enda skillnaden är att samtliga användare 
av blindskrift (privatpersoner, bibliotek och producenter) nyttjar tjänsten 
kostnadsfritt och att Tjänsten bekostas av staten med skattefinansiering. Således 
är inte villkoren för blindskriftsanvändare sämre än för andra postanvändare i 
Sverige. 

Långsiktig utveckling mot digital distribution och konsumtion av innehåll 
Vi vill också i detta sammanhang passa på att ge en bild av den långsiktiga 
utvecklingen på området och redogöra för några av PTS insatser för de aktuella 
målgrupperna.  

Under 2016 skickades ca 665 000 blindskriftsförsändelser i Sverige, vilket är en 
minskning med 41 procent jämfört med år 2010. Distributionskostnaden har 
under samma period minskat med 35 procent. Styckkostnaden per leverans har 
alltså blivit högre i takt med att volymerna minskat. En successivt minskad 
användning är något som PTS anser är naturligt då personer med 
funktionsnedsättning i allt högre grad konsumerar media digitalt. 

Sedan ett decennium tillbaka har PTS verkat för att stimulera digital produktion 
och distribution av media. Detta är i linje med visionen om ett samhälle där alla, 
oavsett funktionsförmåga, kan ta del av digitaliseringens möjligheter på lika 
villkor. Därför har PTS engagerat sig i en rad strategiska utvecklingsprojekt och 
studier i syfte att säkerställa användarnas tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster som möjliggör dels spridning, dels strömmande läsning 
av information. Dessa projekt omfattar bl.a.  

• Audio4All, 
• Fortsatta bredbandsförsök med strömmande läsning,  
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• Nationellt digitalt distributionssystem,  
• SOU,  
• Läsaren 2.0,  
• Sofia,  
• Daisy Reader – digital talboksdistribution via mobiltelefon,  
• Papereed Audio - Ljudartiklar för alla,  
• Storytel – Din röst och  
• EPUB 3 – nästa generation av tillgänglig offentlig information. 

PTS fortsätter att verka för att alla i Sverige ska få tillgång till bra telefoni, 
bredband och post. Detta gör PTS genom att dels säkerställa tillgången till 
särskilda grundläggande tjänster för personer med funktionsnedsättning, dels 
utökade främjande insatser inom digitaliseringsområdet.  

För mer information om tjänsten, den reviderade postförordningen samt dess 
påverkan på tjänsten, vänligen kontakta PostNords kundservice, som har öppet 
vardagar mellan kl.08.00-17.00 : 
Via e-post: intern.premium@postnord.com (ange ”Blindskrift” i ämnesraden)  
Via telefon: 0771-33 33 10 
 
Mer information om tjänsten finns på www.postnord.se/blindskrift 

Pressfrågor till PTS hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55 

mailto:intern.premium@postnord.com
http://www.postnord.se/blindskrift
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