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Förord 
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Sammanfattning 
 

SAMMANFATTNING 
Den tekniska utvecklingen har lett till ett ökat informationsflöde. Telia är ett 
företag som de flesta associerar med just kommunikation och flöden av 
information. Telia kanal Partner är den del av Teliakoncernen som är ansvarig 
för företagskunder. Volymen post som kommer till kanal Partner och därefter 
delas ut till medarbetarna har minskat de senaste åren eftersom allt mer av den 
post som tidigare kom via Posten nu kommer via e-post och andra digitala 
överföringsverktyg. Kostnaden för att sortera och dela ut posten är densamma 
vilket har lett till att kostnaden per försändelse ökat.  
 
Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att överföra kanal Partners 
inkommande fysiskt levererade post till digital post.  
 
Med en digitalisering vill kanal Partner minska kostnaderna och uppnå 
effektivare postflöden. Dessutom vill företaget skapa en ständig tillgänglighet 
av posten för medarbetarna, trots resor i tjänsten och arbete hemifrån. 
 
För att undersöka möjligheten till digitalisering av post har en noggrann 
kartläggning av postflödena gjorts. Postflödena beskrivs med hjälp av 
flödesscheman tillsammans med kostnader, volymer, fördelning och vilka krav 
på hantering och registrering som finns. Med hjälp av kartläggningen beskrivs 
brister och ineffektiviteter inom postflödena och en indelning efter möjlighet 
till digitalisering.  
 
Kanal Partner rekommenderas att påbörja ett projekt där digitalisering av 
inkommande post är ett mål. Den post som kan skannas ska skannas in av en 
samarbetspartner för att sedan komma upp i de anställdas e-post. Förslag finns 
även på hur den post som inte går att skanna skall distribueras. Genom att 
åtgärda de brister och ineffektiviteter som finns inom postflödena skapas en 
effektivare hantering och den inkommande posten minskar. På kort sikt leder 
en digitalisering till en kostnadsökning i samband med införande och tester 
men på längre sikt blir det mer och mer kostnadsbesparande. 
 
För att underlätta arbetet med ett införande presenteras i examensarbetet en 
aktivitetsplan för ett stegvis införande av digital posthantering. 
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Abstract 
 

ABSTRACT 
The technical development has led to an increased flow of information. Telia is 
a company that most people associate with communication and flows of 
information. Telia kanal Partner is a part of the Telia group that works with 
company clients. The volume of mail that arrives to kanal Partner and is handed 
out to the employees has decreased over the last years. More and more of the 
mail that previously arrived via the post office are now arriving through e-mail 
and other tools for digital transference. The cost for sorting and delivery of the 
mail has remained the same over the years, which has led to increased cost per 
item of mail. 
 
The purpose of this Masters thesis is to investigate the possibility of 
transforming kanal Partner’s physical delivered mail to digital.  
 
Through digitalisation kanal Partner wishes to attain lower costs and more 
efficient flows of mail. Furthermore, it would provide employees with constant 
access to their mail from their homes or while travelling. 
 
In order to investigate the possibility of a digitalisation of the mail a thorough 
mapping of the flows of mail has been made. The flows are described with 
flowcharts together with costs, total volumes, expressed as percentage of total 
volume and which requirements on handling and registration that these flows 
have. With help of the mapping, shortcomings and inefficiencies within the 
flows of mail are described and a classification according to the possibility of 
digitalisation is made. 
 
Kanal Partner is recommended to start a project where digitalisation of 
incoming mail is the aim. The mail that can be scanned should be scanned in 
cooperation with a business partner, and then sent by e-mail to the employees. 
There is also a proposal presented on how the mail that cannot be scanned 
should be distributed. By solving the shortcomings and inefficiencies within the 
flows of mail, a more efficient handling is created and the volume of incoming 
mail is decreased. On short term, digitalisation will lead to increased costs due 
to start-up and tests, however, in the long run it will prove to be cost saving. 
 
To facilitate the starting process of digitalisation an action plan is presented that 
guides the work step-by-step toward a digital post handling. 
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Inledning 
 

1 INLEDNING  
I kapitlet presenteras bakgrunden till examensarbetet tillsammans med en 
problembeskrivning. Vidare redovisas syftet, målen och avgränsningarna för 
examensarbetet.   
 

1.1 BAKGRUND 
Den tekniska utvecklingen inom IT och Telekom har lett till ett ökat 
informationsflöde. Kraven från företagen att få tillgång till information snabbt 
och enkelt oavsett tid och plats har ökat. Som en följd av detta förändrades 
inflödet av post till företagen under slutet av 90-talet. Allt mer av den post som 
tidigare kom via Posten började komma via e-post och andra digitala 
överföringsverktyg. Därmed har också volymen post som fysiskt fraktats in till 
företagen och därefter delats ut till medarbetarna minskat drastiskt.  
 
Det är viktigt att företagen har kontroll på informations- och dokumentflödet så 
att ingen viktig information utelämnas eller blir försenad. Med ett logistiskt 
synsätt kan dessa flöden effektiviseras och möjliggöra för företagen att kunna 
tillgodose både interna och externa kunders behov och förväntningar.  
 
Telia är ett företag som har byggt upp ett varumärke som kunderna associerar 
med kommunikation och information. Därför är det av vikt att företaget har ett 
väl fungerade informationsflöde, vilket innefattar ett effektivt flöde av post. 
Telia kanal Partner finns idag på ett flertal adresser inom Sverige dit post 
levereras fysiskt. Där ska sedan posten tas emot och distribueras till 
medarbetarna.  
 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 
Många anställda på kanal Partner reser mycket i tjänsten och/eller arbetar på 
distans. De är därför inte alltid tillgängliga på det kontor där de har sitt 
postfack, vilket betyder att de inte har ständig tillgång till sin fysiska post.  
 
I och med att den fysiska posten till kanal Partner har minskat så har 
utdelningskostnaden per försändelse ökat. Detta eftersom kostnaden för att 
sortera och dela ut posten är densamma.  
 
Idag kommer information via flera olika kanaler vilket gör det svårt att hålla 
samman ett ärende. Dokument kan komma via e-post, via fysisk post och åter 
annan information via telefon. Ett ärende berör ofta flera personer och att sända 
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över information via ett e-postsystem är enkelt medan det tar längre tid att 
sända över en kopia av ett dokument via brev.  
 
Vidare händer det att personalen glömmer att tömma sitt postfack i och med att 
den mesta posten kommer till kanal Partner via andra kanaler än de fysiska, 
vilket leder till att posten kan bli liggande. 
 
Det finns uppställda krav på hur de postflöden som kommer till företagen ska 
hanteras. Inom vissa områden finns det krav på att handlingar och 
handläggningen av dessa ska diarieföras, vilket inte alltid sker på kanal Partner 
idag. 
 

1.3 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att utreda möjligheten att överföra Telia kanal 
Partners inkommande fysiskt levererade post till digital post. 
 

1.4 MÅL 
Examensarbetets mål är att: 
 

 Kartlägga det fysiska postflödet och presentera en sammanställning över 
de olika typer av post som förekommer samt vilka volymer av varje sort 
som levereras till de olika orterna. 

 
 Fastställa vilka interna/externa krav på hantering och registrering som 
finns idag på de olika postflödena och hur kanal Partner uppfyller dessa 
krav. 

 
 Sammanställa och redovisa kostnaderna för dagens posthantering. 

 
 Undersöka och redovisa vilka liknande projekt som genomförts i andra 
företag och erfarenheterna från dessa. 

 
 Presentera förbättringsförslag för postflödena. 

 
 Redovisa lösningar för en eventuell digitalisering av posthanteringen. 

 
 Presentera ett beslutsunderlag för ett eventuellt införande av digital 
posthantering inom kanal Partner. 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Utifrån kanal Partners uppdragsspecifikation gäller följande avgränsningar: 
 

 Examensarbetet kommer endast att innefatta en kartläggning av kanal 
Partners inflöde av post. 

 
 Kartläggningen gäller endast den fysiska posten som levereras. Fax, e-
post eller annan typ av post behandlas inte.  

 
 Kartläggningen av postflödena kommer endast att innefatta flödet från 
det att Posten lämnat över posten till kanal Partner fram tills att posten 
hamnar hos rätt person, om nödvändigt registreras digitalt och/eller 
arkiveras. Den övriga dokumenthanteringen kommer inte att undersökas. 

 
 Vidare kommer inte en undersökning av olika system för 
dokumenthantering att göras.  

 

1.6 LÄSANVISNINGAR 
Personer som läser rapporten kommer att ha olika lång tid att fördjupa sig i 
materialet. Hänvisningarna i tabell 1.1 nedan är tänkt som en hjälp för hur 
rapporten kan läsas. 
 
Tabell 1.1. Läsanvisningar 
  Tillgänglig tid för att läsa rapporten   
          
Kapitel Mycket begränsad Begränsad Måttlig Gott om tid
Sammanfattning X     X 
1. Inledning   X X X 
2. Företagsbeskrivning       X 
3. Teoretisk referensram       X 
4. Metod       X 
5. Empiri       X 
6. Nulägesbeskrivning    Tabell 6.2 i kap 6.3 X X 
7. Analys   X X X 
8. Resultat och förbättringsförslag   X X X 
9. Diskussion     X X 
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
I kapitlet beskrivs Telia, Telia Sverige och Telia kanal Partner utifrån vision, 
affärsidé och organisation. 
 

2.1 TELIAS VISION OCH AFFÄRSIDE 
 
Framtidsbeskrivning: 
"Vi ser framför oss ett framtida samhälle där kommunikation i alla former är 
en naturlig grundförutsättning inom alla branscher och i allas liv. 
Kommunikationsflödet är en tillgång att utnyttja efter individuella behov och är 
inte begränsat av tekniken." 
 
Med denna beskrivning som grund har Telias vision och affärsidé formulerats.  
 
Vision 
”I den nya världen underlättar och inspirerar Telia till kommunikation 
människor emellan.” 
 
Affärsidé 
”Telia erbjuder kommunikationstjänster som berikar, förenklar och skapar 
värde. Vi når framgång genom den bästa kompetensen och den främsta 
teknologin. Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag.” 
 
(Telias intranät, 2002-09-26) 
 

2.2 ORGANISATION 

2.2.1 TELIA 
Koncernen är uppdelad i fyra stycken kärnaffärer. Dessa bildar affärsområdena 
i Telia. (Se Figur 2.1) Utveckling och marknadsföring inom dessa områden är 
Telias främsta inriktning: 

 Mobil kommunikation  
 Internationell carrierverksamhet  
 Bredband och Internet  
 Fasta nät  

De fyra affärsområdena ansvarar för sina respektive produkter både i Sverige 
och på den globala marknaden. I Sverige fungerar Telia Sverige som en 
gemensam säljorganisation med ansvar för både privat- och företagskunder. 
(Telias intranät, 2002-09-26) 
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Figur 2.1 Organisationsbild Telia, fritt från Telias intranät 2002-09-26 

 

2.2.2 TELIA SVERIGE 
Telia Sverige är den gemensamma säljenheten för affärsområdena. Telia 
Sverige gör det möjligt att effektivisera kundkontakterna, skapa en smalare 
organisation än om det fanns säljare på respektive affärsområde samt en mer 
homogen säljorganisation. Telia Sverige är i sin tur indelat i fem olika 
säljkanaler; Kundtjänst, Handel, Butik, Netsales och Partner. (Se Figur 2.2)   
(Telias intranät, 2002-09-26) 
 

 
Figur 2.2. Organisationsbild Telia Sverige, fritt från Telias intranät 2002-09-26 
 

2.2.3 TELIA KANAL PARTNER 
Kanal Partner är en del av Telia Sverige och fungerar som säljenhet för 
företagskunder. Kanal Partner finns på 37 orter och har 1306 anställda (oktober 
2002). En detaljerad lista på orter och antalet anställda finns i Bilaga 1- Antal 
anställda.  
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Utifrån affärsidén och visionen för Telia har följande formulerats för kanal 
Partner: 
 
"Kanal Partner är, genom stark kundorientering, den ledande leverantören av 
integrerade, kompletta, telekom, internet-baserade och mobila 
kommunikationslösningar till företag och organisationer." 
 
Avdelningar 
På kanal Partner finns följande avdelningar: Administration, Affärskonsulting, 
Client Executive (två avdelningar), Ekonomi, IT, Lösningsförsäljning (3 
stycken), Marknad & Erbjudande, Operations, Personal, Potentialen, Regioner 
(tre stycken), Support Center, Tigerteam (sex stycken) och ett antal 
gemensamma enheter. (Se Figur 2.3)  
 
 

 
Figur 2.3. Organisationsbild kanal Partner, fritt från Telias intranät 2002-09-26 
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De avdelningar som behöver en utförligare förklaring finns beskrivna nedan. 
 
Client Executive, CE 
CE är säljenheter som ansvarar för de trettio viktigaste företagskunderna inom 
kanal Partner. Grupper av personer tilldelas de olika kunderna för att kunna 
arbeta långsiktigt och bygga upp en relation till kunden. Kunderna är sådana 
som har utvecklingspotential på lång och/eller kort sikt och där det finns 
affärspotential. 
 
Lösningsförsäljning  
Lösningsförsäljning har specialkunskap inom sitt område och verkar som ett 
stöd för säljenheterna. Avdelningen har säljare som arbetar med att rekrytera 
kunder till sitt område. Lösningsförsäljning består av tre avdelningar: 

 Fast - Mobilt 
 Företagssystem 
 Networking 

 
Inom lösningsförsäljningsområdena finns även så kallade Tigerteams som har 
produktspecifik kunskap. Dessa bearbetar alla kunder utifrån sin specifika 
produkt. 
 
Operations  
Operations har hand om företagsövergripande verksamheter såsom regler, 
policys, stöd för dokumenthantering, inköp, kvalitet, miljö, säkerhet och 
juridik. 
 
Regioner 
De tre regionerna Stockholm, Nordväst och Sydost är säljenheter. De är 
ansvariga för små och medelstora kunder som är uppdelade geografiskt. De 
som arbetar på avdelningarna är Key Account Managers som är ansvariga för 
den övergripande affärsverksamheten. Den hjälp de behöver i form av säljare 
får de av Lösningsförsäljning. Potentialen är en avdelning som arbetar 
tillsammans med regionerna med kunder som i dagsläget inte anses vara en 
prioriterad kund men som har potential att växa och i framtiden kan vara 
intressant för kanal Partner. 
 
(Telias intranät, 2002-09-26) 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitlet presenteras en teoretisk referensram innehållande definitioner på 
logistik, en beskrivning av processer och dess ingående delar samt en 
redogörelse för hur volymen av post minskar överlag. 
 

3.1 LOGISTIK 
Nedan följer ett par definitioner av vad logistik innebär. 
 
Hayes (2002) definierar logistik på följande sätt: 
”Processen med att planera, implementera och kontrollera det effektiva och 
kostnadseffektiva flödet och lagringen av råmaterial, produkter i arbete, 
färdiga varor och relaterad information från start till tidpunkt för konsumtion 
med syftet att möta kundens behov.” 
 
Hayes (2002) fortsätter med att konstatera: 
”Enklare sagt, logistik är läran om (och konsten) att säkerställa att rätt 
produkter når rätt plats med rätt kvantitet och vid rätt tid för att tillfredställa 
kundens behov.” 
 

3.2 PROCESSER 
Ordet process har kommit att beteckna olika typer av förlopp och något som 
utvecklas över tiden. Inom kvalitetsområdet har Bergman & Klefsjö (1995) gett 
begreppet en mer tydlig och precis definition:  
 
”… en serie aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde 
åt någon extern eller intern kund.” 
 
Rentzhog (1998) har en liknande syn på processer i sin definition: 
 
”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 
värde för en kund.” 
 
Rentzhog (1998) använder sig även ordagrant av Bergman & Klefsjös (1995) 
definition av vad en kund i en process är: 
 
”Kunder är alla de processen skapar värde för.” 
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3.2.1 OLIKA TYPER AV PROCESSER 
Bergman & Klefsjö (1995) definierar tre olika sorters processer; individuella, 
funktionella/vertikala och affärsprocesser/horisontella processer. Den 
individuella processen utförs av enskilda individer i organisationen. Den 
funktionella/vertikala processen tillhör verksamheter knutna till en viss enhet 
eller avdelning. Affärsprocesser/horisontella processer spänner över hela 
organisationen.  
 
En indelning av processerna kan även göras efter vilken uppgift de har. Även 
här finns tre olika sorters processer; operativa processer, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Operativa processer har som mål att uppfylla de externa 
kundernas behov. Det kan till exempel vara produktionsprocesser och 
distributionsprocesser. Stödprocesserna tillhandahåller resurser till de operativa 
processerna, såsom informationsprocesser och underhållsprocesser. Den tredje 
och sista är ledningsprocessen som används för att bland annat ta fram mål och 
strategier för organisationen och för att förbättra övriga processer. (Bergman & 
Klefsjö, 1995)  
 

3.2.2 PROCESSÄGARE 
Viktigt är att varje process har en processägare, någon som ansvarar för att 
själva processen fungerar som den ska. Ett exempel är projektledning. Den 
enskilde projektledaren är inte ägare till processen utan dennes intresse 
begränsar sig till det egna projektet. Processägaren ska endast intressera sig för 
att förbättra själva processen. (Bergman & Klefsjö, 1995)  
 
En process som löper över olika avdelningar eller funktioner kan skapa 
konflikter mellan processägaren och funktionschefen. Processägaren måste då 
ha befogenhet att kunna genomföra förändringar i hela processen. Det måste 
finnas en balans mellan ansvar och befogenheter. Om processerna är stora eller 
övergripande kan det underlätta att använda sig av delprocessägare, som 
ansvarar för en del av processen och som är underställd processägaren. 
(Rentzhog, 1998) 
 

3.2.3 PROCESSLEDNING 
Arbetet med att styra och förbättra affärsprocesserna/horisontella processerna 
har fått namnet processledning av Bergman & Klefsjö (1995). Rentzhog (1998) 
definierar processledning som följande: 
 
”Processledning innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer.” 
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Bergman & Klefsjö (1995) poängterar att det viktiga med processledning är att 
se övergripande på organisationen och att förbättra processernas kvalitet, 
effektivitet och anpassningsförmåga. Processledningen kan enligt dem 
sammanfattas i fyra steg: 

 Organisera för förbättringar 
 Förstå processen 
 Styr processen 
 Förbättra regelbundet 

 
Rentzhog (1998) presenterar en liknande modell för processledning, 
innehållande fem steg. (Se Figur 3.1) 
 

 
Figur 3.1 – Processledning, Rentzhog (1998) 

  
Bergman & Klefsjö (1995) pekar på att grunden till förbättringar är att använda 
nuläget som utgångspunkt. Rentzhog (1998) instämmer med att konstatera att 
”kunskapen som fås av att definiera och kartlägga kärnprocesser har ett värde 
i sig själv”. Patton (2002) konstaterar att kunskap är nyckeln och att det gäller 
att samla information om processen från så många olika källor som möjligt. 
Bergman & Klefsjö (1995) fortsätter med att säga att ett flödesschema är ett bra 
verktyg för att kartlägga processer. Patton (2002) delar denna åsikt och 
konstaterar att flödesschemat är det bästa sättet att sortera information. 
Flödesschemat kan hållas enkelt till en början och sedan byggas på efterhand 
som mer information samlas in. Bergman & Klefsjö (1995) konstaterar att 
många av processerna idag är komplicerade och är så helt i onödan. 
 

3.2.4 FÖRBÄTTRA PROCESSER 
Att förbättra processerna är en del av processledningen, steg fyra i Bergman & 
Klefsjös (1995) modell och steg nummer fem i Rentzhogs (1998). Två olika 
angreppssätt finns för att förbättra en process. Det ena är att förbättra den 
befintliga processen och det andra är att skapa en ny process. 
 
Förbättra befintlig process 
Angreppssättet bygger på en vidareutveckling av befintlig kunskap. Det 
innefattar allt från små justeringar till stora förändringsprojekt. Delar som 
fungerar bra behöver inte ändras eller förbättras. (Rentzhog, 1998)  
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I arbetet med att förbättra processen är det möjligt att använda sig av Bergman 
& Klefsjös (1995) förbättringscykel. (Se Figur 3.2)  
 

 

Planera: Fastställ orsaker till problem. Planera för åtgärder. 
 
Gör: Genomför de planerade åtgärderna. 
 
Studera: Kontrollera om det genomförda åtgärderna löste 
problemen. 
 
Lär: Var åtgärderna lyckade? I annat fall görs ett varv till. 

Figur 3.2. Förbättringscykel, Bergman & Klefsjö (1995) 
 
Däremot kan processer vara så illa anpassade till verkligheten att en ny process 
måste skapas.  
 
Skapa ny process 
Att processen görs om från grunden utan att ta hänsyn till den nuvarande 
processen benämns av Bergman & Klefsjö (1995) som processinnovation. 
Rentzhog (1998) använder sig av det engelska begreppet process-redesign.  
Begreppen innebär samma sak, att utifrån processens syfte och kunder utforma 
en helt ny process. Det är ett ganska radikalt sätt att ändra på en process och det 
kan leda till en stor förbättring. Risken finns dock att kostnaden för 
genomförandet ökar och risken för ett misslyckande blir större. 
 

3.3 MINSKAT POSTFLÖDE 
Att den fysiska posten minskar är ett faktum som stöds av flertalet 
undersökningar. Statistiken i Sverige visar en minskning av volymen på nästan 
en procent från 1997 fram till 2000. Detta gäller för brev, adresserade tidningar 
och reklam där försändelsen väger under två kilo. (SIKA, 2001) 
 
Studier världen över pekar på att den totala kommunikationen ökar, men att 
vanliga brev tappar till fördel för elektroniska format, såsom e-post. Studierna 
är utförda i bland annat Kanada, Tyskland och Finland. Detta är länder med 
liknande förhållanden, vad gäller teknisk utveckling, som i Sverige. En global 
studie genomförd av The Universal Postal Union visar att vanliga brev ersätts 
och kommer att ersättas av elektroniska format med en takt av 2,5 procent om 
året mellan 1995 och 2005. (Nikali, 1998) 
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4 METOD 
Detta kapitel ger en beskrivning av de metoder som valts att användas i 
examensarbetet. I kapitlet diskuteras det även kring de vetenskapliga perspektiv 
som används inom forskning. Begreppen kommer att ge läsaren en grund för 
hur den insamlade informationen värderats samt tillförlitligheten av den. 
 

4.1 VAL AV METODER 
Ett antal olika metoder har använts för att samla in och tolka information. För 
insamling av information har litteraturstudier, intervjuundersökning, insamling 
av statistiskt material, enkätundersökning, benchmarking samt brainstorming 
valts som metoder. Analys av statistiskt material och ett av de sju 
ledningsverktygen har använts för att analysera insamlad information. Andra 
metoder hade varit möjliga för att uppfylla examensarbetets syfte. För att 
kartlägga nuläget hade observationer kunnat göras. Brainstorming hade kunnat 
användas vid fler tillfällen än vad som gjorts, bland annat för att analysera 
nuläget. Då hade fler av de sju ledningsverktygen kunnat användas. De valda 
metoderna har dock funnits mest lämpade för att kartlägga nuläget, analysera 
materialet och ta fram resultat och förbättringsförslag. En presentation av de 
valda metoderna följer nedan. 
 

4.2 LITTERATURSTUDIER 
Litteraturstudier innebär sökandet, insamlandet och bearbetandet av material 
som redan finns i form av exempelvis böcker, publikationer, tidningsartiklar 
och avhandlingar, vilka i huvudsak har en teoretisk och vetenskaplig prägel. 
 

4.3 INTERVJUUNDERSÖKNING 
En intervjuundersökning är då ett urval av människor intervjuas av en eller 
flera personer efter ett bestämt mönster. Frågorna som ställs kan vara mer eller 
mindre bestämda i förväg. Enligt Andersen & Schwencke (1998) bör en 
intervjuundersökning göras då information söks från ett fåtal personer, då det 
finns många möjliga sätt att svara på frågorna och när det är lämpligt att följa 
upp svaren med ytterligare frågor. Metoden är också aktuell när mer känsliga 
frågor tas upp, vilket kräver att ett förtroende upprättas mellan intervjuaren och 
uppgiftslämnaren. Två typer av intervjuer är vanligast förekommande; besöks- 
och telefonintervju. Mer djupgående teman kräver personlig närvaro, medan 
några få snabba frågor kan ställas per telefon. (Andersen & Schwencke, 1998) 
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För varje intervju är det nödvändigt att ha en intervjuguide. Intervjuguiden ska 
anpassas efter vem som ska intervjuas, men ibland kan samma guide användas 
vid flera intervjuer. Syftet med en intervjuguide är dels att de som intervjuar 
ska tänka igenom vad de är ute efter, både huvudfrågor och detaljer samt att ett 
bra förarbete stimulerar den intervjuade att gå in på djupet samtidigt som denne 
känner att det som sägs är användbart och viktigt. (Andersen & Schwencke, 
1998) 
 

4.4 INSAMLING OCH ANALYS AV STATISTISKT MATERIAL 

4.4.1 INSAMLANDET AV STATISTISKT MATERIAL 
Arbetet med statistik innebär att ett mindre eller ett större antal mätvärden 
samlas in. I en stor urvalsgrupp begränsas undersökningen oftast till ett 
stickprov. En del frågor som det bör reflekteras över när ett stickprov görs är 
till exempel: Är provet tillräckligt stort? Är resultatet representativt för gruppen 
som helhet? Hur stort bortfall kommer det att bli? Ett eventuellt bortfall kan 
snedvrida en mätning. Syftet med en stickprovsundersökning är att skatta 
variabelvärden, exempelvis medelvärde. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) 
 

4.4.2 ANALYS AV STATISTISKT MATERIAL 
Statistiska verktyg används för att hantera, strukturera och analysera insamlat 
numeriskt material. Det är lättare att få en överblick över ett stort antal värden 
om en sammanställning av värdena först görs i en så kallad frekvenstabell. Den 
enklaste formen innebär avprickning för hand i en tabell. Där kan sedan 
avprickningen omvandlas till frekvenser (f) och relativa frekvenser (f/n).  
Ofta tas även kumulativ relativ frekvens med. Se exemplet i tabell 4.1. 
(Vännman, 1990) 
 
Tabell 4.1 – Exempel på frekvenstabell 
Antal 
 

Avprickning Frekvens Relativ 
frekvens (%) 

Kumulativ relativ 
frekvens (%) 

0 IIIII 5 12,5 12,5 
1 IIIII IIIII II 12 30 42,5 
2 IIIII IIIII 10 25 67,5 
3 IIIII 5 12,5 80 
4 IIII 4 10 90 
5 II 2 5 95 
6 I 1 2,5 97,5 
7 I 1 2,5 100 
  n=40   
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Aritmetiska medelvärdet 
Ett lägesmått som används relativt ofta är det så kallade aritmetiska 
medelvärdet, se formel 1. Låt n beteckna antalet observationsvärden i ett 
material och låt x1, x2, …, xn beteckna observationsvärdena. (Vännman, 1990) 
 

 
∑

=

=
n

i
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n
x

1

1

        
formel (1)

 
 

 

4.5 ENKÄTUNDERSÖKNING 
En enkätundersökning innebär att ett formulär skickas med frågor till utvalda 
personer. Frågorna kan både vara med fasta svarsalternativ eller med öppna 
frågor där svaret skrivs med egna ord. 
 
Enligt Andersen & Schwencke (1998) är enkätundersökning en bra metod när 
ett stort antal människor ska delta i undersökningen eller om de som ska svara 
sitter geografiskt utspridda. Nackdelar med denna undersökningsmetod är att 
svarsprocenten brukar bli ganska låg samt att det kan vara svårt att tolka 
frågorna rätt. Dessa nackdelar leder till att undersökningen kan ge en skev bild 
över vad den undersökta gruppen egentligen tycker, vilket ger att värdet av 
undersökningen blir litet. 
 

4.6 BENCHMARKING 

4.6.1 DEFINITION AV BENCHMARKING 
Bergman & Klefsjö (1995) ser benchmarking som en processjämförelse, ett 
arbetssätt för att finna möjligheter till processförbättringar: 
 
”Grundidén är att göra en noggrann jämförelse mellan en av den egna 
organisationens processer och en annan identisk eller liknande process hos en 
annan organisation eller hos en annan division inom den egna organisationen 
och sedan dra nytta av jämförelsen.” 
 

4.6.2 OLIKA TYPER AV BENCHMARKING 
Cook (1995) delar in benchmarking i fyra olika typer; intern, 
konkurrentinriktad, icke konkurrentinriktad och bästa utförande. 
 
Intern benchmarking innebär en jämförelse mellan liknande verksamheter i 
andra delar av organisationen.  
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Konkurrentinriktad benchmarking innebär en jämförelse med konkurrenten. 
Det är svårt att samla fakta och en jämförelse sker med nyckeltal. 
    
Icke konkurrentinriktad benchmarking innebär en jämförelse med en besläktad 
process i icke konkurrerande organisation, besläktad process i annan 
näringsgren eller obesläktad process i annan näringsgren. Exempel på en icke 
konkurrentinriktad benchmarking är när en flygplats jämför sig med en 
sportarena med avseende på mycket folk på liten yta under en begränsad tid. 
  
Bästa utförande/världsklass innebär en benchmarking mot de ledande inom 
området. 
 

4.6.3 ARBETSSÄTT VID BENCHMARKING 
Cook (1995) beskriver angreppssättet vid benchmarking med en modell i sex 
steg.  
 
1. Identifiera och förstå dina processer 
Det gäller att ha kunskap om den egna organisationen för att få ett effektivt 
resultat av en benchmarking. 
 
2. Bestäm på vad och på vem en benchmarking ska göras 
Genom en noggrann analys identifieras vad som ska jämföras och med vem. 
 
3. Samla in data  
Det finns olika sätt att samla in information. Det är inte mängden som är det 
väsentliga utan kvaliteten på det som samlas in. 
 
4. Analysera data och iakttag skillnader  
Jämför den insamlade informationen med den egna organisationen. På detta sätt 
kan skillnader fastställas och en plan för förbättringar tas fram. 
 
5. Planera och sätt igång förbättringsarbetet 
Generera idéer hur förbättringar kan göras. Definiera vilka förändringar som är 
nödvändiga. Börja arbeta med förbättringarna. 
 
6. Gör en förnyad granskning 
Hela processen är iterativ. Vilka mål har uppnåtts? Vad blev bättre? Sämre? 
Upprepa cykeln. (Se figur 4.1) 
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Figur 4.1. Modell för benchmarking, Cook (1995) 
 
Bergman och Klefsjö (1995) manar till en viss försiktighet vid överföringen av 
en processlösning från en organisation till en annan. Ofta måste det till 
förändringar för att passa in lösningen i den egna organisationen. Även Cook 
(1995) menar att det är viktigt att akta sig för att bara kopiera en process utan 
att ha förståelse för processen och den egna organisationen.  
 

4.7 BRAINSTORMING 
Brainstorming är ett arbetssätt för att i grupp spontant ta fram idéer eller 
förslag. Verktyget är användbart när det är verbal information som ska 
genereras och är speciellt bra: 

 När organisationen behöver få fram nya idéer eller för att lista många 
möjligheter.  
 När en lösning på ett problem inte logiskt kan resoneras fram. 
 När informationen och kunskapen om ett problem är spridda på flera 
personer.  

 
Tanken är att gruppmedlemmarna ska inspirera och stimulera varandra för att 
nå ett resultat som är bättre än om de arbetat var för sig. Brainstormingen ger 
en lista med nya idéer men ger inte några färdiga lösningar. (Klefsjö et al, 
1999) 
Arbetsgång 

1. Skapa en grupp på fyra till åtta personer som kan bidra till problemets 
lösning. 

2. Utse handledare eller underlättare. 
3. Starta med en klar, öppen och tydlig problemformulering. 
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4. Under arbetet ska handledaren se till att fyra regler efterlevs: 
 Ingen kritik eller debatt. Vänta med omdömena till senare. 
 Det finns inga gränser. Viktigt att inte undertrycka nya, originella 
lösningar. 
 Kvantitet är viktigt. Ju fler idéer som kommer fram desto större är 
chansen att användbara idéer identifieras. 
 Blanda och kombinera. Spinn vidare på varandras förslag. 

5. Börja bidra med idéer. Se till att alla får möjlighet att delta. 
6. När idéer föreslås skrivs dessa ned på whiteboarden, blädderblocket eller 

på självhäftande lappar. Då blir alla förslag synliga för medlemmarna i 
gruppen. 

7. När kreativiteten ebbat ut stoppar handledaren arbetet och det är lämpligt 
att diskutera kring förslagen. 

8. Om inte konsensus om det bästa förslaget kan uppnås kan omröstning 
behöva tas till. 

 
För ett tydligare arbetssätt och strukturering och prioritering av de förslag som 
kommer fram kan De sju ledningsverktygen användas. (Klefsjö et al, 1999)  
 

4.7.1 DE SJU LEDNINGSVERKTYGEN 
För att stärka förmågan att hantera verbal information togs en uppsättning 
verktyg fram av japanska Society for QC Technique Development under mitten 
av 70-talet. Verktygen är avsedda för att hantera, strukturera och analysera 
verbal information. Verktygen kan användas var för sig men störst effekt blir 
det om de används i kombination eller i sekvenser. Verktygen är följande; 
släktskapsdiagram, träddiagram, matrisdiagram, matrisdataanalys, 
relationsdiagram, processbeslutsdiagram och pildiagram. 
Släktskapsdiagrammet är det verktyg som använder sig av brainstorming och är 
enkelt att använda för den oerfarna. (Klefsjö et al, 1999) 
 
Släktskapsdiagram 
Verktyget är användbart när en stor mängd verbal information, såsom idéer 
eller åsikter, ska struktureras. Som ett övergripande resultat skapas 
samstämmighet och en större förståelse om vad som är problemet. 
 
Arbetsgång 

1. Samla ihop en lagom stor grupp med personer från olika delar av 
organisationen. 

2. Formulera ett tema för arbetet i form av en fråga. 
3. Diskutera kring temat så att alla i gruppen är överens om 

frågeställningen. 
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4. Brainstorming: samtliga medlemmar uppmanas att skriva ned vad de 
anser vara svar på frågan. Svaren skrivs på självhäftande lappar och sätts 
upp under frågan. (se även kapitel 4.7) 

5. Alla förslagen ska sedan läsas upp och diskuteras så att alla i gruppen är 
överens om vad förslagen innebär. 

6. Medlemmarna grupperar tillsammans likvärdiga förslag gemensamt i 
kolumner. 

7. Kolumnerna rubriksätts med ett sammanhållande namn för förslagen i 
kolumnen. 

8. Kolumnerna sorteras så att kolumner med liknande innehåll placeras 
jämte varandra. 

9. Grupperna av kolumner rubriksätts även de. 
10. Genom att rösta fås en prioritering av vilket/vilka områden som är 

viktigast att lösa. 
11. Analysen sammanfattas genom att formulera en kort mening som ger 

svar på den ursprungliga frågan.  
(Klefsjö et al, 1999)  
 

4.8 KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER 
Beroende på vilken typ av information som undersöks finns två olika 
metodiska angreppssätt, nämligen kvantitativ respektive kvalitativ. Vissa 
situationer passar bäst för en kvantitativ ansats och andra för en kvalitativ 
ansats, men i många fall är en kombination av båda att föredra. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 

4.8.1 KVALITATIVA METODER 
Med en kvalitativ metod så inhämtas information genom skriven text, talade 
ord eller annan verbal information. Inom kvalitativa metoder är det forskarens 
uppfattning eller tolkning av informationen som står i fokus och det kan eller 
bör inte omvandlas till siffror. Ett utmärkande drag för kvalitativa metoder är 
att dessa innebär intensiva studier av varje enskild undersökningsenhet på ett 
fåtal undersökningsenheter. Insamlingen av informationen sker under former 
som ligger så nära vanliga och vardagliga samtal som möjligt. Observationerna 
är osystematiska och ostrukturerade, exempelvis djupintervju. Oftast är det 
riktlinjer uppställda, men inga som är bindande. Metoderna präglas av 
flexibilitet, det vill säga uppläggning och planering vidareutvecklas under 
själva undersökningsfasen. Syftet med dessa metoder är att skapa en 
beskrivning och förståelse över sammanhang och strukturer och att få fram det 
som är avvikande för situationen. Undersökningen går på djupet istället för på 
bredden. (Holme & Solvang, 1997) 
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Styrkan med de kvalitativa metoderna är att de ger en helhetsbild över en 
situation, vilket leder till en ökad förståelse för ett visst sammanhang. 
Kvalitativa metoder ger goda möjligheter för att göra relevanta tolkningar. 
Nackdelen med metoderna är att tolkningen inte blir entydig, det är exempelvis 
svårt att säga hur den insamlade informationen täcker alla enheter. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 

4.8.2 KVANTITATIVA METODER 
De kvantitativa metoderna syftar till informationshämtning bestående av siffror 
och andra graderbara variabler. Metoderna omvandlar informationen till siffror 
och mängder, utifrån vilka statistiska analyser kan genomföras. Utifrån detta 
kan generaliseringar göras, vilket ger att den införskaffade informationen under 
vissa förutsättningar är representativ även för andra enheter som forskaren inte 
har undersökt. Metoderna kännetecknas av att de går på bredden och ger ringa 
information om många undersökningsenheter. Metoderna präglas av ett 
standardiserat upplägg. Observationerna är systematiska och strukturerade, 
exempelvis enkät med fasta svarsalternativ. Alla undersökningsenheter får 
samma frågor och samma svarsalternativ. Vad forskaren vill ha reda på är 
redan klart innan undersökningen påbörjas. Ny kunskap som kommer fram 
under det konkreta genomförandet får inte leda till ändringar i undersökningens 
planering och upplägg. Undersökningen är styrd och kontrollerad av forskaren. 
Syftet med metoderna är att de ska ge en beskrivning och en förklaring av det 
som är gemensamt eller det genomsnittliga. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Styrkan med de kvantitativa metoderna är att informationen ofta är precis och 
genom analysmetoderna kan det tas fram hur exakt informationen är. 
Svagheten är att materialet är ganska ytligt och att det inte finns någon garanti 
för att den information som samlats in är relevant för den frågeställning som 
forskaren har. (Holme & Solvang, 1997) 
 

4.9 VALIDITET OCH RELIABILITET 
I undersökningar jämförs tankar om verkligheten med data om verkligheten, 
det vill säga teoretiska begrepp ställs mot empiriska resultat. Validitet och 
reliabilitet är krav som ställs på informationen. Dessa båda begrepp uttrycker 
hur väl undersökningen och studiens resultat går att lita på. 
 
Definitionen på validitet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som avsetts att mäta. En annan definition 
på validitet är enligt Holme & Solvang (1997) informationens giltighet. 
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Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) innebär begreppet reliabilitet 
(pålitlighet) att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga svar och stabila utslag.  
För att ha hög reliabilitet bör en metod ge samma eller ungefär samma resultat 
om någon annan forskare upprepar försöket vid ett annat tillfälle och på ett 
annat urval. Enligt Holme & Solvang (1997) är det i praktiken oftast för 
tidskrävande att göra om mätningarna vid olika tillfällen, varför det är viktigt 
att före undersökningen försöka få en hög reliabilitet. Detta kan göras genom 
att använda olika mätredskap för vissa variabler i en undersökning. Hög 
reliabilitet är det om sambandet mellan resultaten från de olika mätredskapen är 
starkt. 
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5 EMPIRI 
Kapitlet beskriver hur de valda metoderna har använts vid insamlandet av 
grunddata och i det praktiska arbetet. Sist i kapitlet finns även en motivering 
till val av angreppssätt och diskussion kring reliabilitet och validitet i 
examensarbetet. 
 

5.1 LITTERATURSTUDIER 
Examensarbetarna har studerat och sökt litteratur kontinuerligt under arbetets 
gång, med betoning på de första tio veckorna. Syftet med litteraturstudien var 
att få kunskap om projektarbete, rapportteknik, olika undersökningsmetoder 
samt teoretisk kunskap om de områden som skulle undersökas i 
examensarbetet. Litteraturen tillhandahölls genom sökning i Luleås 
universitetsbibliotek, Handelshögskolans bibliotek, Kungliga tekniska 
högskolans bibliotek, Internet samt Telias intranät.  
 

5.2 STUDIE AV SKANNING OCH DIGITAL LAGRING  
Ett besök hos Telia kanal Partners entreprenör INgroup i Luleå gjordes i 
samband med starten av examensarbetet. INgroup i Luleå ansvarar för skanning 
och digital lagring av avtal. Syftet med besöket var att se hur hanteringen av 
avtalen sker vid skanning. Dessutom gav besöket en bild av hur en framtida 
lösning av hanteringen av posten skulle kunna se ut.  
 

5.3 INTRODUKTIONSINTERVJUER  
För att skapa en bild över organisationen, få fram vilka postflöden som idag 
finns på kanal Partner samt vilka krav på hantering och registrering som finns 
på dessa, valdes ett antal personer ut för introduktionsintervjuer. Syftet med 
introduktionsintervjuerna var även att göra projektet känt genom att beskriva 
dess mål och syfte samt att knyta kontakter för senare skeden i projektet. 
Vidare ville examensarbetarna marknadsföra enkäterna som skulle delas ut 
längre fram och på så sätt försöka öka svarsfrekvensen. En lista på relevanta 
personer till förstudien sammanställdes av handledaren Bert-Inge Johansson 
och omfattade sammanlagt 23 personer från olika avdelningar. En del av dessa 
intervjuades vid flera olika tillfällen. I Nacka Strand gjordes personliga 
intervjuer och på övriga orter per telefon. 
  
Intervjuerna liknade mer diskussioner. Dock fanns en struktur i intervjuerna i 
form av övergripande frågor som examensarbetarna sammanställt före 
introduktionsintervjun. Samma guide användes till alla intervjuer.  
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(Se Bilaga 2 – Intervjuunderlag Introduktionsintervju) Intervjuerna 
analyserades och information och fakta rörande postflöden och krav på 
hantering och registrering noterades. 
 

5.4 INSAMLING OCH ANALYS AV STATISTISKT MATERIAL 
För att ta reda på hur mycket post som kommer till kanal Partner genomfördes 
två stycken posträkningar. Alla inkommande försändelser till kanal Partner 
räknades av postentreprenören INgroup. Den första mätningen gjordes under en 
vecka i september, den andra under en vecka i november. Två mätningar 
gjordes för att kunna säkerställa att mätningarna var korrekta och för att 
jämförelser mellan de olika veckorna skulle kunna göras. Materialet 
analyserades och ett medelvärde räknades ut. 
 

5.5 ENKÄTUNDERSÖKNING  
Syftet med en enkätundersökning var att fånga upp de olika flödena av post och 
i vilken omfattning de förekommer. Det kan tyckas lämpligt att en analys av 
vilken slags post och fördelningen av den hade kunnat göras i samband med 
posträkningen. Detta var dock inte möjligt eftersom det var nödvändigt att 
öppna kuverten för att kunna se innehållet. Det enda alternativet var att fråga 
mottagarna vilken post de fått, vilket valdes att göras i en enkätundersökning. 
 
Enkäter med fasta svarsalternativ (Se Bilaga 3 – Enkät) delades ut på sex 
stycken adresser på olika orter där kanal Partner finns representerat: Göteborg 
(Gullbergs Strandgata), Helsingborg, Luleå, Malmö (Storgatan), Nacka Strand 
och Uppsala (Verkstadsgatan). Där gatunamn presenterats finns fler kontor på 
orten. Valet av kontor gjordes utifrån antalet anställda. För att skapa ett större 
underlag valdes två kontor i urvalsgrupp fyra. (Se tabell 5.1) 
 
Tabell 5.1. Indelning av orter för enkätundersökning 
Grupp Antal anställda Antal kontor i 

urvalsgruppen 
Valt kontor 

1 1-9 24* Uppsala 
2 10-20 7 Helsingborg 
3 21-50 8 Luleå 
4 51-100 6 Göteborg, Malmö 
5 >100 1 Nacka Strand 
*varav 7 stycken hemarbetsplatser 
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Mätningen i Nacka Strand under hösten 2002 skedde vecka 38 och för de 
övriga orterna under vecka 40. Resultatet sammanställdes i frekvenstabeller 
ortvis. Mer om frekvenstabeller finns att läsa om i kapitel 4.4.2. För Nacka 
Strand gjordes sammanställningen avdelningsvis på grund av storleken på 
materialet. En uppföljning gjordes på de personer som hade markerat att de fått 
övriga affärshandlingar eller övriga personliga försändelser. Detta för att ta 
reda på vilka slags övriga affärshandlingar och övriga personliga försändelser 
som de hade fått och om dessa ska hanteras och/eller registreras på något 
speciellt sätt. För denna uppföljning kontaktades per telefon sammanlagt 20 
personer. 
 
I två omgångar, inför varje utskick av enkäter, lades information om enkäten 
och hela projektet ut på nyhetssidan på kanal Partners intranät. Detta som en 
påminnelse för de anställda att fylla i enkäten, men också för att väcka 
nyfikenhet för projektet. För att förbättra svarsfrekvensen gjordes enkäterna i 
färg så att de lättare skulle urskiljas från övrig post. 
 

5.6 UPPFÖLJNINGSINTERVJUER 
Efter introduktionsintervjuerna och enkätundersökningen genomfördes en 
andra intervjuomgång. Examensarbetarna hade vid denna tidpunkt, utifrån 
introduktionsintervjuerna och enkätundersökningen, sammanställt postflöden 
och de krav på hantering och registrering som finns på dessa. Syftet med 
uppföljningsintervjuerna var att få feedback på dessa flöden och de krav på 
hantering och registrering som kartlagts för att säkerställa att inga fel eller 
missförstånd uppkommit. Sju personer intervjuades och dessa valdes utifrån 
deras kunskaper om de olika postflödena. Före intervjuerna sammanställdes en 
intervjuguide som anpassades med specifika frågor efter vem som skulle 
intervjuas. En del frågor fanns dock med på alla intervjuer. Dessa frågor finns 
uppställda i Bilaga 4 – Intervjuunderlag Uppföljningsintervju. De intervjuade 
fick ta del av intervjuguiden, de postflöden som berörde just dem och de 
sammanställda kraven på hantering och registrering innan intervjun. 
Uppföljningsintervjuerna var alla besöksintervjuer.  
 

5.7 DISKUSSIONER MED POSTEN OCH INGROUP 
Examensarbetarna har haft kontinuerliga möten med Posten och INgroup, 
eftersom de är intressenter i en framtida digitalisering. Företagen har de 
kunskaper och tekniska möjligheter som krävs för att kunna utföra skanning av 
inkommande post. Diskussionerna fördes beträffande framtida lösningar på 
skanning och vilka ekonomiska konsekvenser detta medför och som grund 
fanns det underlag som presenterats för intressenterna. 
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5.8 UPPRÄTTANDE AV KALKYLER  
Utifrån ett fakturaunderlag från INgroup, som har hand om kanal Partners 
posthantering, samt från siffror på antalet anställda på kanal Partner kunde en 
kalkyl över dagens posthanteringskostnad upprättas. För att ta fram de 
ekonomiska konsekvenserna som en digitalisering av posten medför så har 
underlag från Posten använts. Det gjordes en beräkning av vad en digital 
posthantering skulle kosta vid skanning av olika volymer post. 
 

5.9 BENCHMARKING 
Syftet med att göra en benchmarking var att jämföra styrkor och svagheter med 
liknande processer i andra företag. Dock framkom att inget företag i dagsläget 
har en helt digitaliserad posthantering, men det finns ett fåtal företag som har 
digitaliserat delar av posten. Valet att utföra en benchmarking på endast ett 
företag beror på fåtalet organisationer att välja på samt att en djupgående analys 
föredrogs framför flera grunda. Examensarbetarna valde att utföra en 
benchmarking på Sergel Kredittjänster eftersom de har påbörjat en 
digitalisering och att Telia är delägare i Sergel. Studien kan ses som en intern 
benchmarking. Arbetsgången baseras på Cooks modell (se kapitel 4.6.3). En 
intervju gjordes med den person på Sergel som är ansvarig för projektet. Syftet 
med intervjun var att få information om hur Sergel har drivit sitt projekt. Innan 
intervjun skickades frågor till Sergel som examensarbetarna sammanställt (Se 
Bilaga 5 – Intervjuunderlag Sergel Kredittjänster). De erfarenheter Sergel har 
togs till vara då resultat och förbättringsförslagen utformades.  
 

5.10 BRAINSTORMING 
För att ta fram idéer och förslag på förbättringar av posthanteringen och hur en 
framtida skanning ska gå till genomfördes en brainstorming med stöd av ett av 
de sju ledningsverktygen. Sju personer, utöver examensarbetarna som 
fungerade som handledare, samlades under en heldag för att tillsammans 
diskutera idéer och förslag. Personerna tillhör olika avdelningar och valdes 
utifrån deras kunskaper och erfarenheter.  
Personerna som ingick i gruppen var: 

 Ingela Everheim, teamkoordinator, CE2, Nacka Strand 
 Elisabeth Hedlund, processansvarig, Region Stockholm, Nacka Strand 
 Bert-Inge Johansson, inköpschef, Luleå och Nacka Strand 
 Roland Lahti, miljöchef, Nacka Strand 
 Eva Leufvenmark, säkerhetschef, Nacka Strand 
 Håkan Mellberg, VU/IT-ansvarig, IT-avdelningen, Gävle 
 Christian Sandén, säljare, Lösningsförsäljning Fast/Mobilt, Nacka Strand 
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Som stöd för brainstorming, strukturering och prioritering av förslag användes 
släktskapsdiagram. Detta valdes eftersom verktyget är enkelt att använda och är 
användbart när en stor mängd verbal information ska struktureras. Två 
frågeställningar användes under dagen. Den första var: 
”Hur uppnå digitalisering av den inkommande posten som kan skannas?” 
Den andra frågan utgick från de postflöden som är svåra att skanna eller inte 
går att skanna i dagsläget och formuleringen blev: 
”Hur gör vi med dessa flöden?” 
Målet med frågorna var att få fram konkreta förslag på hur flödena ska 
hanteras, vilka problem som måste lösas innan en skanning kan påbörjas och 
hur en skanning ska påbörjas. Förslagen och idéerna diskuterades av gruppen 
och analyserades sedan vidare av examensarbetarna. 
 

5.11 KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA METODER 
Examensarbetarna valde att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Motivet till detta är att arbetet till stor del handlar om att ta fram antalet 
postförsändelser, kalkylunderlag, postflödesprocesser samt kraven på hantering 
och registrering. Därför har både verbal information, siffror och andra 
graderbara variabler varit nödvändigt att samla in.  
 

5.12 VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att säkerställa en hög validitet så har arbetets fortskridande och de resultat 
som framkommit rapporterats kontinuerligt till handledaren på kanal Partner 
och på Luleå tekniska universitet. Vidare deltog båda examensarbetarna vid 
varje intervjutillfälle och intervjupersonerna har efter intervjun fått ta del av det 
renskrivna materialet och delar av rapporten, detta för att säkerställa att inga 
felaktigheter eller feltolkningar förekommer. Ständiga uppföljningar gjordes på 
hur materialet som samlades in var relevant i jämförelse med syftet och målen 
för examensarbetet.  
 
Resultaten från detta examensarbete bygger på intervjuer, enkätundersökning, 
insamlande av statistiskt material, benchmarking och brainstorming. Det 
material som har samlats in via enkätundersökningen och posträkningen skulle 
med största sannolikhet ge samma resultat om undersökningen upprepas, vilket 
ger dessa källor tillförlitlig reliabilitet. Det är annorlunda med intervjuer och 
brainstormingen eftersom materialet från dessa undersökningar mest troligt 
skulle variera vid en repetition. Detta för att svaren beror på vem som har 
intervjuats, dessutom kan personen ha ändrat uppfattning. Dock har 
information som hör till ett och samma område samlats från olika källor för att 
öka reliabiliteten.
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6 NULÄGESBESKRIVNING 
Nulägesbeskrivningen bygger på det material som har tagits fram genom den 
empiriska undersökningen. Kapitlet redogör för posthanteringen och dess 
kostnader på Telia kanal Partner. Vidare beskrivs de postflöden som har 
kartlagts genom intervjuer och enkätundersökning samt de krav på hantering 
och registrering som finns på dessa flöden. Slutligen redogörs för volymer och 
fördelning av postflödena som tagits fram utifrån insamlingen av statistiskt 
material och enkätundersökning.  
 

6.1 KOSTNADER FÖR POSTHANTERING 
Kanal Partner har själva inte hand om posthanteringen. Posten lämnar posten 
till kanal Partner och där tar entreprenören INgroup vid på de flesta av kanal 
Partners kontor i Sverige. Kanal Partner har 39 kontor och 7 hemarbetsplatser 
(oktober 2002). INgroup delar inte ut på hemarbetsplatserna och inte på 8 av 
kontoren. På de övriga 31 kontoren sorterar INgroup posten och delar ut den till 
varje anställd eller avdelningsvis. På de flesta kontor har varje person ett eget 
postfack. På en del orter delas posten ut i varje avdelnings enskilda postfack. 
Sedan är det personal från kanal Partner som distribuerar ut posten i varje 
enskilt postfack. INgroup har även hand om utgående post (insamling, 
frankering och utskick). 
  
Kostnaden som redovisas nedan innefattar all hantering av posten exklusive 
porto, exempelvis utdelning, hämtning, lokaler, utrustning och personal. 
Kostnaden varierar från ort till ort, beroende på vilket pris som är 
framförhandlat. Priset på de flesta orter är per anställd (A-pris) och den totala 
kostnaden kan alltså variera beroende på hur många som är anställda för 
tillfället. På två orter, Nacka Strand och Malmö (Stadiongatan), så är det ett fast 
pris per månad, oberoende av antalet anställda. I Nacka Strand betalas en fast 
kostnad för hela kontoret, 548 personer. Sedan fakturerar kanal Partner vidare 
den del av kostnaden som tillhör de 98 personer som kommer från andra delar 
av Telia. I tabell 6.1 visas en sammanställning av kostnaden för hanteringen av 
posten för hela kanal Partner. Kostnaden är utifrån ett fakturaunderlag från 
INgroup. Kostnader finns även sammanställt ortvis (Se Bilaga 6 – 
Posthanteringskostnader). 
 
Tabell 6.1. Kostnader för posthantering (kronor). Oktober 2002 
 Fakta  Kostnader  
 Antal anställda 1306  Kostnad totalt/månad 107 329 
 Antal försändelser/månad 13150  Kostnad/försändelse 8,2  
  Kostnad/anställd 82,2 
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Antalet försändelser per månad är utifrån de två mätningar som gjorts av 
INgroup (Se kapitel 5.4). De två mätningarna gjordes under en vecka vardera 
och siffran per månad är medelvärdet av dessa multiplicerat med fyra. Kostnad 
per anställd består av vad kanal Partner betalar totalt dividerat med antalet 
anställda. Kostnad per försändelse består av vad kanal Partner betalar totalt 
dividerat med antalet försändelser. Det är dock inte kostnad per anställd plus en 
kostnad per försändelse, utan dessa kostnader ska bedömas var för sig. 
Kalkylen bortser från de kostnader som finns för skanning och digital/fysisk 
lagring av bland annat avtal och fakturor. Detta för att dessa kostnader inte 
kommer att förändras i ett första skede vid en eventuell digitalisering.  
 

6.2  KRAV PÅ HANTERING OCH REGISTRERING 
Det finns både interna och externa krav på hantering och registrering på de 
olika postflödena på kanal Partner. De interna kraven skapas av de rutiner som 
finns inom bolaget samt de säkerhetskrav som är uppställda. Externa krav är de 
juridiska aspekter som skall tas hänsyn till.  
 
Särskilda rutiner tar upp hur dokument och ärenden ska behandlas med 
avseende på sekretesskrav. Rutinerna är sammanställda på koncernnivå av IT-
avdelningen och avdelningen Risk Management. Reglerna är interna och gäller 
för alla bolag där Telia är majoritetsägare. Dessa är baserade på olika lagar och 
regler. Det kan till exempel vara avsnittet om sekretess i telelagen, 
personuppgiftslagen, lagen om företagshemlighet och börsregler. Den som 
skapar, ansvarar för eller tar emot oklassad extern information har som uppgift 
att klassa densamma. Det finns fyra olika klasser; public, restricted, 
confidential och secret. De olika klasserna utgår från konsekvensen om 
informationen sprids. Som standard används restricted. Sekretesskraven 
påverkar hantering och registrering av inkommande post, då det är reglerat hur 
information får skickas, hanteras och spridas. Exempelvis ska information som 
klassas som secret skickas som rekommenderat brev i dubbla kuvert om det ska 
gå externt. (Utförligare beskrivet i Bilaga 7 – Sekretessklassning) 
 

6.3 POSTFLÖDEN 
Avsnittet beskriver de olika postflödena från det att Posten lämnar över posten 
till kanal Partner fram tills att posten hamnar hos rätt person och om 
nödvändigt registreras digitalt och/eller arkiveras. Beskrivningen är utifrån hur 
det fungerar idag och hur det ska hanteras enligt de krav på hantering och 
registrering som finns. Detta kan i något fall skilja sig åt. Inga postflöden var 
kartlagda på kanal Partner sedan tidigare och avsnittet bygger på de intervjuer 
som gjordes i den empiriska undersökningen.     
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En sammanställning av de kartlagda postflödena visas i tabell 6.2. Tabellen 
redogör även för vilka postflöden som har krav på hantering och/eller 
registrering samt om dessa uppfylls eller ej. 
 
Tabell 6.2. Sammanställning postflöden. 
Postflöden Krav på Krav på Krav ej 
  hantering registrering uppfyllda 
Massutskick       
Ansökningshandlingar X X   
Anställningsavtal X X   
Avgångspension X     
Avtal X X   
Behörighetsärenden X X   
Beställning av och kontrakt på förmånsbil X X   
Händelsekort X X   
Individuell tjänstepension X     
Kvalitets- och miljöförfrågan       
Leverantörsfakturor X X   
Reklamationer X X X 
Rekommenderade försändelser X     
Återkallade kundfakturor       
Reklam       
Tidningar       
Övriga personliga försändelser X     
Övriga affärshandlingar       
 
Hanteringen av alla dessa flöden sammantaget kan ses som en horisontell 
process i verksamheten. Alla avdelningarna arbetar mot verksamhetens mål och 
stöds av de horisontella processerna i sitt arbete. Varje separat postflöde kan 
vidare ses som en del av den övergripande horisontella processen, en 
delprocess. (Se figur 6.1) 
  

 
Figur 6.1. Posthantering som stödprocess till verksamheten 
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Nedan beskrivs postflödena ingående. Varje flöde har kartlagts som en process 
med hjälp av flödesscheman. Mer om processer och flödesscheman återfinns i 
kapitel 3.2. 
 

6.3.1 MASSUTSKICK 
Massutskick är post som delas ut till alla anställda på kanal Partner. Denna post 
är inte direktadresserad till en viss person, vilket all annan post är. Utskicken är 
interna och kan vara information om kommande möten, Telias tidning 4You, 
nyhetsbrev med mera. 
 

6.3.2 ANSÖKNINGSHANDLINGAR 
I stort sett alla ansökningar där rekrytering sker internt skickas i dagsläget via 
e-post eller via Telias interna system My Way. De ansökningar som hör till en 
externt utlyst tjänst kommer för det mesta till kanal Partner via e-post. Det 
förekommer dock ansökningar i fysisk form. Ansökningar skickas till och 
behandlas endast av personal på personalavdelningen. Bekräftelse skickas till 
den sökande på att ansökan kommit in. Originalhandlingar, såsom betyg, 
skickas tillbaka till den sökande, om sådana av misstag kommit med. 
Ansökningarna sparas tillsammans med informationen om den utlysta tjänsten i 
tre år. Om personen blir anställd sparas handlingarna så länge anställningen 
gäller i ett arkiv i Örebro som sköts av INgroup. (Se Figur 6.2) 
 

 
Figur 6.2. Flödesschema – Ansökningshandlingar 

 
Krav på hantering och registrering 

 Ansökningshandlingar får endast behandlas av personalavdelningen. 
 Ansökningshandlingar ska sparas i pappersform tillsammans med 
informationen om den utlysta tjänsten i minst ett och högst tre år enligt 
direktiv från koncernen. 
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6.3.3 ANSTÄLLNINGSAVTAL 
Den chef som ska rekrytera beslutar om anställning. En personalkonsulent 
skriver ut anställningsavtalet i två exemplar som konsulenten skriver under. 
Anställningsavtalet skickas i original till den som ska anställas som sedan 
skriver under avtalet. Ett exemplar sparas av den nyanställde, det andra ska 
skickas i original till löneavdelningen i Borås, så att de vet att lön ska betalas 
ut. Vidare sänds avtalen till arkivering i Örebro. (Se Figur 6.3) 
 

 
Figur 6.3. Flödesschema - Anställningsavtal 

 
Krav på hantering och registrering 

 Anställningsavtalen ska vara underskrivna i original. 
 Anställningsavtalen ska sparas så länge anställningen gäller. 

 

6.3.4 AVGÅNGSPENSION 
Avgångspension innebär förtidspensionering. Vid till exempel omorganisation 
eller nedskärningar ser kanal Partner över vilka som kan tänkas erbjudas 
avgångspension. En förfrågan på vad det skulle kosta att pensionera den 
anställde skickas till pensionsförvaltaren. Förvaltaren svarar per brev med en 
kostnadsberäkning. Kanal Partner tar ställning till om den anställde ska 
erbjudas avgångspension och om så skrivs en överenskommelse mellan anställd 
och personalchef. Den anställde undertecknar denna tillsammans med 
personalchefen och en kopia skickas till löneavdelningen. Två månader innan 
pensionen begärs via e-post en pensionsoffert från förvaltaren. Pensionsofferten 
skickas från förvaltaren till personalavdelningen via fysisk post och innehåller 
information om hur mycket pension den anställde kommer att få. Offerten ska 
godkännas och skrivas under av personalchefen för att sedan skickas tillbaka 
till förvaltaren. Uppgifter om utbetalning skickas från förvaltaren via 
personalavdelningen till den anställde. Denne skriver under och skickar tillbaka 
ett exemplar till förvaltaren. Efter att utbetalningen är godkänd av den anställde 
avskrivs ärendet hos kanal Partner och all hantering ligger hos 
pensionsförvaltaren. (Se Figur 6.4) 
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Figur 6.4. Flödesschema – Avgångspension. Streckade linjer markerar 

gränssnittet mellan fysisk och digital hantering. 
 

Krav på hantering och registrering 
 Överenskommelse skall upprättas mellan anställd och personalchef. 
 Offerten skall skrivas under i original av personalavdelningen och av den 
anställde innan den skickas tillbaka till förvaltaren. 

 

6.3.5 AVTAL 
Med begreppet menas avtal som tecknas mellan kanal Partner och en kund. En 
offert som kommer tillsammans med en underskriven bekräftelse behandlas 
också som ett avtal och följer de rutiner som finns beskrivna. Var för sig räknas 
de inte som avtal och behandlas inte på något speciellt sätt.  
 
Ett avtal kan skrivas på samtidigt av kunden och säljaren då säljaren är hos 
kunden. I de flesta fall skickar dock säljaren ut ett färdigt avtal till kunden som 
denne ska underteckna. Detta eftersom kunden inte alltid är mogen för påskrift 
vid förhandlingen samt att det inte alltid är samma person som ska skriva på 
avtalet som är med vid förhandlingen. Det undertecknade avtalet kommer till 
kanal Partner via post, adresserat till den berörde säljaren. Denne skriver under 
enligt de regler för attester som finns. Vissa stora avtal måste skrivas under av 
säljchefen eller till och med av chefen för kanal Partner. Säljaren lämnar det 
underskrivna avtalet till säljkoordinatorn som fyller i de två försättsbladen till 
avtalet. Det ena försättsbladet fylls endast i om kunden har speciella villkor i 
avtalet utöver de allmänna villkor som alltid gäller. Detta försättsblad fylls i på 
ett webbaserat formulär som skickas digitalt till en funktionsbrevlåda. En 
person på kanal Partner registrerar sedan de särskilda villkoren i 
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ärendehanteringssystemet Loggit under rubriken Hotnews. Detta för att senare 
enkelt kunna se vilka speciella villkor kunden har. Det andra försättsbladet 
gäller för det digitala arkivsystemet Arkinet och fylls alltid i. Försättsbladet 
skickas tillsammans med avtalet via post till entreprenören INgroup i Luleå. 
Post som tillhör kanal Partner sorteras in i ett speciellt postfack. Kuverten 
sprättas för att sedan öppnas inne på ett enskilt kontor. Innehållet i kuvertet 
kontrolleras mot följesedeln. Finns det ofullständiga uppgifter görs en kontroll 
med kanal Partner, som sker via en specifik hemsida eller via telefon. Ett 
separeringsblad sätts in mellan avtalen för att skanningen ska underlättas. 
Avtalen skannas och förs in automatiskt i ett datasystem. Avtalen indexeras 
manuellt i datasystemet för att sedan registreras i Arkinet. Följesedeln faxas 
tillbaka till kanal Partner som bekräftelse på att avtalen har blivit mottagna. 
Efter två dagar ska avtalen vara sökbara i systemet. Ett stickprov ska göras av 
den som skickat avtalen till skanning, men detta görs sällan.  
 
Originalavtalen paketeras i kartonger som lastas i stålhäck på Postens lastbilar. 
Transporten sker utan omlastning för att säkerställa säkerheten. Avtalen lagras 
sedan fysiskt, för närvarande hos INgroup i Borås och Örebro. (Se Figur 6.5) 
 

 
Figur 6.5. Flödesschema – Avtal. Streckade linjer markerar gränssnittet mellan 

fysisk och digital hantering. 
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Undantag – Avtal 
Avtal med polisen och försvarsmakten och deras underleverantörer läggs aldrig 
in i Arkinet. Kanal Partner har ett säkerhetsskyddsavtal med Säkerhetspolisen 
eftersom kanal Partner hanterar den här typen av avtal. Arkinet innefattas inte 
av säkerhetsskyddsavtalet och dessa speciella avtal sparas därför i låsta 
säkerhetsskåp. 
 
Ett annat undantag från det allmänna flödet för avtal är TLF-avtal, det vill säga 
enkla telefonabonnemang för företag. Kunden gör sin beställning via post, fax 
eller telefon. Kanal Partner skickar bekräftelse och en faktura på beställningen. 
När kunden betalat första fakturan börjar avtalet att gälla. Något skrivet avtal 
finns inte. (Se Figur 6.6) TLF-avtalen kan även ingå som en del av ett större 
avtal exempelvis då ett företag som köper telefonväxlar och samtidigt beställer 
abonnemang. Vid dessa tillfällen behandlas allt sammantaget enligt flödet för 
avtal. (Se ovan) 
 

 
Figur 6.6.  Flödesschema - TLF-avtal 

 
Krav på hantering och registrering 

 Enligt företagets interna rutiner samt de juridiska regler som finns måste 
avtalen vara underskrivna i original av båda parter. 
 Endast i undantagsfall kan kopior skickas för skanning och arkivering, 
exempelvis om originalet har förkommit. Avtalskopian ska tydligt 
märkas med ”KOPIA”, men den ska hanteras som om den vore original. 
 Innan avtalen skickas för skanning ska den som är ansvarig för avtalet 
förbereda det för skanning. Detta görs enligt de interna rutiner som finns. 
 Stickprov i Arkinet skall göras av anställd på kanal Partner efter några 
dagar för att säkerställa att avtalen verkligen har blivit inlagda. 
 Endast ett fåtal personer hos entreprenören INgroup har rätt att handha 
avtalen. Dessa personer har skrivit på sekretessavtal med kanal Partner.  
 Alla avtal ska skannas in och registreras i Arkinet. De avtal som har 
speciella villkor ska registreras i Loggit under rubriken Hotnews. 
 Avtalen skall sparas i original i pappersform och digitalt. 
Arkiveringstiden varierar beroende på typ av avtal och detta är reglerat 
enligt Bokföringslagen 1976:125, § 22 (Sveriges Rikes Lag) och genom 
interna regler. 
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6.3.6 BEHÖRIGHETSÄRENDEN 
För att få använda vissa av kanal Partners interna datasystem krävs behörighet 
som fås genom en skriftlig ansökan. Ansökan skickas underskriven i original 
till den ansvarige för systemet som godkänner ansökan och ser till att den 
sökande får behörighet med personligt lösenord.   
 
Exempel på flöde, Arkivsystemet Arkinet 
För att få tillgång till avtalen i Arkinet krävs behörighet och en kod för att 
komma in i systemet. Normala behörighetsärenden som gäller åtkomst till 
Arkinet behandlas via e-post. Speciella ärenden som rör åtkomst till Arkinet för 
att arbeta i systemet kräver underskrift av den sökande och av en av de två 
ansvariga i avtalsgruppen. Dessa behörighetsansökningar är få och skickas per 
post till Nacka Strand eller till Helsingborg. En godkänd ansökan lämnas till 
behörighetssupport som ser till att den sökande får tillgång till systemet. 
Ansökan i original sparas sedan i pärm hos den ansvarige på avtalsgruppen. (Se 
Figur 6.7) 
 

 
Figur 6.7. Flödesschema – Speciella behörighetsärenden Arkinet 

 
Krav på hantering och registrering 

 Ansökan om behörighet till en del system måste skickas i original. 
 Ansökan skall sparas så länge som behörigheten gäller. 

 

6.3.7 BESTÄLLNING AV OCH KONTRAKT PÅ FÖRMÅNSBIL 
Förmånsbil ska inte förväxlas med tjänstebil. Förmånsbilen får nyttjas privat 
och detta är en skattepliktig löneförmån. Tjänstebilen får bara användas i 
tjänsten. 
 
Beställningen fylls i, skrivs under och skickas till avdelningschefen. Denne 
godkänner beställningen med sin underskrift och beställningen skickas vidare 
till personalavdelningen och personalchefen. Denne eller någon som är 
delegerad för uppgiften skriver under och skickar beställningen vidare till en 
handläggare på personalavdelningen i Norrköping. Handläggaren skickar 
beställningen via fax till företaget som leasar ut bilar. Beställningen sparas på 
personalavdelningen i Norrköping tills att leasingkontraktet löpt ut. Detta är 
inte nödvändigt, men görs för att personalen anser att handlingen är bra att 
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kunna ta fram om det senare skulle uppstå problem eller meningsskiljaktigheter 
kring förmånsbilen. 
 
Samtidigt som den anställde hämtar sin bil skriver denne under två exemplar av 
kontraktet. Båda kontrakten skickas från företaget till handläggaren i 
Norrköping. Handläggaren skriver under båda exemplaren och skickar tillbaka 
ett till företaget och ett skickas till löneavdelningen. På löneavdelningen sparas 
handlingen i tio år, räknat efter kontraktets utgång. Kontrakten gäller i 3 år om 
bilen beställts efter december 2001, annars 4 år, eller tills en ny beställning 
kommer in. (Se Figur 6.8) 
 

 
 

Figur 6.8. Flödesschema - Beställning av och kontrakt på förmånsbil. 
Streckade linjer markerar gränssnittet mellan fysisk och digital hantering. 

 
Krav på hantering och registrering 

 Beställningen ska skrivas under av beställaren, avdelningschefen och 
personalchefen innan den går till handläggaren.  
 Kontraktet på bilen skall upprättas i två exemplar och skall skrivas under 
av beställaren och av handläggaren. Ett exemplar skall skickas 
leasingföretaget och ett till löneavdelningen. 
 Kontraktet skall sparas i tio år efter kontraktets utgång vilket är reglerat i 
Bokföringslagen 1976:125, § 22 (Sveriges Rikes Lag). 
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6.3.8 HÄNDELSEKORT 
Händelsekort är den rapport som den anställde fyller i som ligger till grund för 
löneutbetalningen. På kortet står exempelvis utlägg för resor, övertidstimmar 
och sådant som är avvikande från den normala månadslönen. Tillsammans med 
händelsekortet bifogas även kvitton på resor, parkeringsavgifter, representation 
med mera. Händelsekort skickas av anställda på kanal Partner som har chef på 
annan ort. Korten kommer som fysisk post till den anställdes chef. Chefen eller 
dennes assistent attesterar korten innan de skickas vidare med post till 
löneavdelningen i Borås, som idag sköts av INgroup. I Borås sparas allt i 
ungefär ett år, innan handlingarna skickas för arkivering i Örebro. (Se Figur 
6.9) Arkiveringen i Örebro sköts även den av INgroup och där sparas 
handlingarna tills de är tio år gamla.   
 
 

 
Figur 6.9. Flödesschema – Händelsekort 

 
Krav på hantering och registrering 

 Händelsekorten ska skickas påskrivna av anställd i original till närmaste 
chef för attest enligt kanal Partners interna rutiner. 
 Händelsekorten ska skickas till chefen en gång i månaden. 
 Allt som rör den ekonomiska redovisningen ska enligt Bokföringslagen 
1976:125, § 22 (Sveriges Rikes lag) sparas i tio år. Detta innefattar även 
händelsekorten. 

 

6.3.9 INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSION 
Individuell tjänstepension erbjuds personer som tjänar mer än 10 basbelopp per 
år. (Ett basbelopp är på 37 900 kronor 2002, källa: Nordea) Avtalet med 
pensionsförvaltaren tecknas endast en gång. Däremot om den anställde byter 
bolag så måste avtalet skrivas under på nytt. Exempelvis när Telia Partner AB 
blev kanal Partner, tillhörande Telia Sverige AB, så var de som hade ITP 
tvungna att skriva under ett nytt avtal då de kom att tillhöra ett annat bolag.  
 
Avtalet skickas från förvaltaren till personalavdelningen som skickar avtalet 
vidare till den anställde. Denne skriver under och avtalet går sedan tillbaka till 
förvaltaren. (Se Figur 6.10) 
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Figur 6.10. Flödesschema – Individuell tjänstepension 

 
Krav på hantering och registrering 

 Avtalet skall skrivas under i original. 
 

6.3.10 KVALITETS- OCH MILJÖFÖRFRÅGAN 
Inom ramen för ISO-standarden ingår det att göra kontinuerliga 
leverantörsbedömningar, det vill säga hur företagets leverantörer hanterar 
kvalitets- och miljöfrågor i enlighet med reglerna för ISO-standarder. Kanal 
Partner får förfrågningar och blanketter från kunder som ska besvaras. Frågorna 
berör hur kanal Partner som leverantör arbetar med kvalité och miljöfrågor. 
Förfrågan kan även komma under en pågående affär med kunden. En förfrågan 
kommer in till kanal Partner via post eller i något digitalt format. Kommer 
förfrågan inte direkt till miljöansvarig på kanal Partner så skickas den vidare till 
denne. Försändelsen kan till exempel komma till en säljare eller till kundtjänst. 
Förfrågan hanteras och registreras i ett speciellt system för dessa ärenden. Om 
det är frågor om miljö så behandlas och besvaras dessa av miljöansvarig. 
Frågor om kvalité skickas till kvalitetsavdelningen (Q), frågor om säkerhet till 
Risk Management (RM) och frågor som rör säljavdelningar skickas till dessa 
och då ofta ställt till en Key Account Manager som är ansvarig för kunden. 
Svaren returneras till miljöansvarig som sammanställer och skickar svaren till 
kunden. Miljöansvarig registrerar i ärendehanteringssystemet att svar har 
skickats till kund. (Se Figur 6.11) 
 

 
Figur 6.11. Flödesschema – Kvalitets- och miljöförfrågan 
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6.3.11 LEVERANTÖRSFAKTUROR 
 
Rättadresserade Leverantörsfakturor 
En leverantör som har levererat en tjänst eller en vara skickar sin faktura via 
post till en specifik adress inom kanal Partner. Om kunden har rätt adress så går 
alla fakturor i dagsläget till en adress hos kanal Partner i Västerås. I Västerås 
skannas och registreras fakturan i ett speciellt system för fakturor. Skanningen 
och systemet sköts idag av ett externt företag, Readsoft. Fakturan attesteras i 
systemet av den person/avdelning som fakturan är ställd till. Därefter betalas 
fakturan. (Se Figur 6.12) 
 

 
Figur 6.12. Flödesschema – Leverantörsfakturor. Streckade linjer markerar 

gränssnittet mellan fysisk och digital hantering. 
 
Feladresserade leverantörsfakturor 
Vanligt förekommande är dock att leverantörsfakturorna är feladresserade. 
Istället för att fakturorna skickas till den fakturadress som finns i Västerås så 
skickas de till en avdelning eller person på annan ort. Fakturan skickas då 
vidare via post till Västerås. (Se Figur 6.13)  
 

 
Figur 6.13. Flödesschema – Feladresserade leverantörsfakturor 

 
I Västerås hanteras fakturan precis som de rättadresserade fakturorna. (Se ovan 
och Figur 6.12) 
 
Krav på hantering och registrering 

 Alla leverantörsfakturor ska skickas till leverantörsreskontragruppen i 
Västerås. 
 Fakturan skall registreras i ett fakturasystem, för att attesteras i systemet 
av ansvarig för fakturan.  
 Fakturan ska sparas i tio år vilket är lagstadgat i Bokföringslagen 
1976:125, § 22 (Sveriges Rikes Lag). 
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6.3.12 REKLAMATIONER 
En reklamation är ett kundklagomål på en produkt eller tjänst, där kunden anser 
att Telia gjort fel i något avseende. En reklamation innehåller i regel krav på att 
Telia ska rätta till felet. I vissa fall får kunden dessutom ersättning för sina 
kostnader och/eller kompensation för allt besvär. 
 
Oftast kommer reklamationer via telefon. Men det förekommer att 
reklamationer kommer till kanal Partner via fysisk post. Den som tar emot 
reklamationen avgör om det är hans/hennes uppgift att lösa. Är så fallet löses 
problemet i samarbete med medarbetarteamet och kunden. Inget registreras om 
ärendet. (Se Figur 6.14.) Detta följer inte de rutiner som finns uppställda, se 
krav på hantering och registrering nedan. 
 

 
Figur 6.14. Flödesschema – Reklamation där mottagaren är problemägare. 

 
Om mottagaren av reklamationen avgör att uppgiften inte är hans/hennes att 
lösa skickas klagomålet vidare till rätt person eller avdelning. Ärendet skrivs in 
i ärendehanteringssystemet Loggit och skickas via systemet till berörd 
avdelning. Dessa tar sedan upp frågan och löser problemet åt kunden. Är 
reklamationen skriftlig kan en digital kopia läggas in i Loggit genom att faxa 
den till ett specifikt nummer. (Se Figur 6.15) Detta följer rutinerna till viss del, 
se krav på hantering och registrering nedan.  
 

 
Figur 6.15. Flödesschema – Reklamation där mottagaren inte är problemägare. 

Streckade linjer markerar gränssnittet mellan fysisk och digital hantering. 
 
Krav på hantering och registrering 

 Interna rutiner styr hur reklamationer skall hanteras. Kanal Partner 
försöker uppfylla de krav på reklamationshantering som finns inom 
ramen för ISO-standarden. 
 Reklamationer som rör fel på fakturor ska registreras och sedan 
redovisas för Post och Telestyrelsen. 
 Oavsett vem som tar emot reklamationen så ska den registreras i Loggit. 
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 Den som tagit emot reklamationen löser problemet om möjligt, annars 
ska ärendet registreras i Loggit så att frågan hamnar hos rätt person. 
 Reklamationen skall sparas i det digitala arkivsystemet Arkinet. 
 En skriftlig bekräftelse på att reklamationen är mottagen och under 
behandling ska lämnas till kunden.  
 Ett skriftligt beslut ska lämnas till kunden.  
 Beslutsunderlaget och dokumentationen arkiveras i Arkinet och i Loggit.  

 
Nedan visas hur flödet bör se ut med hänsyn till de krav på hantering och 
registrering som finns. (Se Figur 6.16) 

 

 
Figur 6.16. Flödesschema – Reklamation med hänsyn till krav på hantering och 

registrering. Streckade linjer markerar gränssnittet mellan fysisk och digital 
hantering. 

 

6.3.13 REKOMMENDERADE FÖRSÄNDELSER 
Avsändaren av ett brev eller paket kan välja att skicka det som en 
rekommenderad försändelse. Exempel på rekommenderade försändelser är 
värdehandlingar såsom rikskuponger. Om det kommer en rekommenderad 
försändelse till en anställd på kanal Partner måste mottagaren vara på plats för 
att kvittera försändelsen. Försändelsen lämnas inte i postfacket. (Se Figur 6.17)  
 

 
Figur 6.17. Flödesschema – Rekommenderade försändelser 

 
Krav på hantering och registrering 

 Försändelsen skall levereras personligen och en underskrift av 
mottagaren att denne tagit emot försändelsen krävs. 
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6.3.14 ÅTERKALLADE KUNDFAKTUROR 
Utskrift av kundfakturor från kanal Partners fakturasystem och kuvertering av 
dessa görs idag av entreprenören Strålfors i Nacka Strand. De flesta fakturorna 
skickas direkt till kunden. De fakturor som ska gå till en kund tillhörande 
någon av de två CE-enheterna ska dock inte gå direkt till kunden, utan 
återkallas till den person som är ansvarig för faktureringen av denna kund. CE-
enheternas kunder har speciella krav och/eller önskemål om hur de ska 
faktureras. Dessa fakturor skrivs ut av fakturaavdelningen och skickas via post 
till CE-enheterna. Där görs fakturan om efter kundens önskemål och skickas 
sedan till kunden. Vissa kundfakturor som tillhör regionavdelningarna 
återkallas även dem. Skillnaden är att fakturorna inte görs om utan bara 
kontrolleras att de är korrekta innan de skickas till kund. 
 
Återkallade kundfakturor med rätt adress 
Återkallade fakturor skickas via post till ansvarig på kanal Partner. Fakturan 
redigeras efter kundens önskemål och skickas vidare till kund. (Se Figur 6.18) 
 

 
Figur 6.18. Flödesschema – Återkallade kundfakturor med rätt adress. 

 
Återkallade kundfakturor utan adress 
Det finns återkallade kundfakturor som inte är adresserade till en specifik 
person. På fakturan som återkallas står det inte vem som ska ha fakturan utan 
där står bara den ansvariges id-nummer. Dessa kuvert skickas av Strålfors till 
kanal Partner i Nacka Strand. INgroup, de som ansvarar för postutdelningen på 
kanal Partner, lägger sedan dessa fakturor i ett postfack tillhörande en person 
på en av fakturaavdelningarna i Nacka Strand. Personen ifråga sorterar 
fakturorna och kontrollerar vem fakturan egentligen ska till. Fakturan skickas 
sedan vidare till ansvarig för fakturan där den redigeras efter kundens 
önskemål. Till sist skickas fakturan till kund. (Se Figur 6.19) 
 

 
Figur 6.19. Flödesschema – Återkallade kundfakturor utan adress 
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6.3.15 REKLAM 
Reklam som kommer till kanal Partner kan vara information om kurser, 
utbildningar, reklam för konferensanläggningar och hotell och produktkataloger 
från leverantörer. Reklamen är direktadresserad och flödet divergerar direkt 
efter ankomst till kanal Partner. (Se Figur 6.20) Någon allmän reklam eller 
gruppreklam förekommer inte. 
 

6.3.16 TIDNINGAR 
Tidningar och facktidningar är direktadresserade antingen till en viss anställd 
eller till en assistent på en avdelning. (Se Figur 6.20) Är tidningarna 
adresserade till assistenten tar denne emot alla tidningar som hör till 
avdelningen för att sedan distribuera ut dem i de allmänna utrymmena. På en 
del av kanal Partners orter lämnas dagstidningarna i receptionen. De hämtas 
och distribueras av någon anställd assistent på kanal Partner. 
 

6.3.17 ÖVRIGA PERSONLIGA FÖRSÄNDELSER 
Övriga personliga försändelser innefattar försändelser som inte klassas in i 
något av de andra flödena. Adresseringen varierar, ibland står namnet ovanför 
företagsnamnet och ibland vice versa (Se Figur 6.20). Personer i 
chefsbefattning kan exempelvis få lönelistor och begäran om ledighet. 
Innehållet i försändelsen kan ibland vara känsligt för personen som skickat den 
(post från sjukhus, begäran om förflyttning) eller något som klassats som 
sekretessbelagt (koder till datasystem, telefonkort med tillhörande koder och 
utdrag ur brottsregister för säkerhetspersonal).  
 
Krav på hantering och registrering 
Det gäller att skilja på adresseringen på de personliga försändelserna. 
Begreppet personligt adresserad post och hur denna ska hanteras finns beskrivet 
i Brottsbalken, 4:e kapitlet, 8:e paragrafen (Sveriges Rikes Lag) där det står: 
 
"Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller 
telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, 
döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst 
två år." 
 
Lagtexten reglerar inte hur adresseringen ska vara utformad för att det ska vara 
personligt adresserat. Däremot har det efter prövning i olika fall blivit en 
vedertagen praxis att med personligt adresserad post menas en försändelse där 
namnet står före företagsnamnet. Detta innebär att företaget inte får öppna post 
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där namnet står först. Detta kan dock kringgås genom att den anställde ger sitt 
medgivande på ett eller annat sätt. Undantaget är personer med fackliga 
uppdrag, dessa personer omfattas inte av en fullmakt av den här typen och 
deras post får inte öppnas. 
 

6.3.18 ÖVRIGA AFFÄRSHANDLINGAR 
Affärshandlingar som inte går under några av de ovanstående flödena har 
klassats som övriga affärshandlingar. Dessa är direktadresserade. (Se Figur 
6.20) Exempel på övriga affärshandlingar är bilagor till dokument, överlåtelser, 
anbud och övrig kundrelaterad korrespondens. 
 

 
Figur 6.20. Flödesschema – Reklam, Tidningar, Övriga personliga försändelser 

och Övriga affärshandlingar  
 

6.4 VOLYM OCH FÖRDELNING AV POSTSORTER 
Avsnittet beskriver hur mycket post som totalt skickas till kanal Partner och 
fördelningen mellan de olika typerna av post. 
 

6.4.1 TOTALA ANTALET FÖRSÄNDELSER 
Det totala antalet försändelser som kommer in till kanal Partner under en vecka 
mättes två gånger (Se kapitel 5.4) Siffror på det totala antalet försändelser från 
varje enskild mätning och det aritmetiska medelvärdet redovisas i Tabell 6.3.  
 
Tabell 6.3. Totala antalet försändelser under en vecka. 

Mätning 1, 
september 

Mätning 2, 
november 

Medelvärde Medelvärde, 
per anställd 

3468 3097 3287,5 2,7 
 
De båda mätningarna redovisar resultatet av totala antalet försändelser 
exklusive leverantörsfakturor. Anledningen till detta är att kanal Partner bytte 
fakturaadress precis innan mätningarna påbörjades och följden blev att vissa 
fakturor, men inte alla, räknades under mätning ett och inga räknades under 
mätning två. Siffrorna har räknats om för att bättre kunna jämföras. I Bilaga 8 – 
Antal försändelser totalt, redovisas siffrorna och de justeringar som gjorts 
ortvis från de två mätningarna. 
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6.4.2 FÖRDELNING AV POSTSORTER 
För att ta reda på fördelningen av postflödena gjordes en enkätundersökning 
(Se kapitel 5.5). Totalt delades 646 enkäter ut på sex orter; Uppsala, 
Helsingborg, Luleå, Göteborg, Malmö och Nacka Strand. (Se Bilaga 3 – Enkät) 
Detta innebär att cirka hälften av de anställda på kanal Partner fick en enkät. 
174 svar registrerades, vilket gav en svarsfrekvens på 26,9 procent. (För 
svarsfrekvenser för alla orter se Bilaga 9 – Svarsfrekvenser enkätundersökning) 
Syftet med enkäten var att hitta de flöden av post som förekommer och ge en 
bild av fördelningen. Svarsfrekvensen i sig är alltså inte det viktigaste måttet på 
hur väl undersökningen föll ut. 
 
Sammanställningar över alla orter (Se Bilaga 10 – Sammanställning 
enkätundersökning) och en sammanställning totalt (Se tabell 6.4) gjordes för att 
se i vilken omfattning de olika postsorterna förekommer. 
 

Tabell 6.4. Fördelning av postsorter 
Reklam: 209 
Övriga personliga försändelser: 161 
Övriga affärshandlingar: 61 
Facktidning: 47 
Feladresserade leverantörsfakturor: 38 
Händelsekort 25 
Avtal: 24 
Dagstidning:  16 
Offerter: 3 
Reklamationer: 3 
Annat 21 
TOTALT 608 

 
För att ta reda på vad de övriga personliga försändelserna innefattar gjordes en 
uppföljning av enkätundersökningen. Då framkom att den största delen av 
försändelserna, 97 stycken av 161 (60 procent) gick till en och samma person 
och bestod av återkallade kundfakturor utan adress (Se kapitel 6.3.14). Den 
procentuella fördelningen av de olika sorterna visas i figur 6.21. I figuren är 
övriga personliga försändelser uppdelade i två block; återkallade kundfakturor 
och övriga personliga försändelser. De övriga personliga försändelserna består 
av exempelvis ansökningshandlingar, kvalitets- och miljöförfrågan och post 
från sjukhus. En väldigt liten del av de övriga personliga försändelserna 
innehöll känsligt eller sekretessbelagt material. ”Annat” består exempelvis av 
behörighetsärenden, biljetter, paket och rekommenderade brev. För alla orter i 
undersökningen se Bilaga 11 – Fördelning av postsorter. 
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Figur 6.21. Procentuell fördelning av postsorter 
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7 ANALYS 
I kapitlet analyseras det material som presenterats i nulägesbeskrivningen. 
Kapitlet redovisar brister och ineffektiviteter inom dagens posthantering, en 
indelning av postflödena efter möjlighet till digitalisering, ett avsnitt om hur ett 
annat företag har löst digitalisering genom skanning, en benchmarking, samt 
fördelar och nackdelar med en digitalisering.  
 

7.1 BRISTER OCH INEFFEKTIVITETER INOM DAGENS POSTHANTERING 
Under kartläggningen av postflödena noterades en rad brister och 
ineffektiviteter i posthanteringen, dessa redovisas nedan. 
 
Ansökningshandlingar 
Personalavdelningen sparar ansökningshandlingar utan ha klarlagt i vilket syfte 
detta görs. Detta skapar en onödig handläggning av dokument. Dessutom måste 
utrymmen för lagring finnas. 
 
Beställning av och kontrakt på förmånsbil 
För att få ut en förmånsbil krävs det idag tre underskrifter på beställningen och 
två underskrifter på vart och ett av de två kontrakten. Förmånsbil är vanligt 
förekommande, cirka 350 stycken fördelat på cirka 1300 anställda, och 
kontrakten förnyas vart tredje år. Hanteringen av beställningar och kontrakt på 
förmånsbilar är onödigt komplicerad. 
 
Feladresserade leverantörsfakturor 
Ur den empiriska undersökningen framkom att en del av leverantörsfakturorna 
som skickas till kanal Partner hamnar på fel adress. Detta eftersom leverantören 
inte har fått den riktiga adressen. Kanal Partner kan bli tvingade till att betala 
dröjsmålsräntor plus att det är en onödig extra handläggning för personalen. 
 
Händelsekort 
Hanteringen av händelsekorten är omständlig och tidskrävande eftersom dessa 
skickas i original mellan olika personer för underskrift. Många anställda har sin 
chef på annan ort och flödet är ganska vanligt förekommande. 
 
Processägare 
I dagsläget finns ingen som är ansvarig för den övergripande hanteringen och 
förbättringar av posten och dess flöden. Ansvariga finns för vissa av 
delflödena, exempelvis avtal, men saknas för de flesta flödena. 
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Reklamationer 
Idag sker ingen systematisk registrering av reklamationer, vilket är en brist. 
Enligt de rutiner som är uppställda för kanal Partner ska alltid en registrering av 
reklamationer ske. Det är viktigt för att se hur många reklamationer som 
kommer in och vad dessa kostar företaget. En registrering av reklamationer är 
även viktigt för att kunna följa upp ett ärende och senare kunna gå tillbaka och 
se vad kunden har klagat på. 
 
Tidningar 
Idag finns ingen samordning av beställningar av tidningar. Tidningarna beställs 
och hanteras olika på olika avdelningar. Det är oklart vilka, hur många och till 
vem tidningar levereras.   
 
Återkallade kundfakturor  
Den största delen av de personliga försändelserna, 97 stycken av 161 (60 
procent) i enkätundersökningen gick till en och samma person på CE-enheten 
och bestod av återkallade kundfakturor utan adress. Kunden får vänta på sin 
faktura samt att förfallodatum för fakturan kan behövas flyttas fram. Detta kan 
medföra förluster i räntebortfall. Återkallade kundfakturor skickas även till 
regionerna för visuell kontroll innan de skickas till kund. Denna hantering är 
inte effektiv.  
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En sammanställning över vilka postflöden som har brister och/eller 
ineffektiviteter i hanteringen visas i tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1. Brister och/eller ineffektiviteter inom postflödena. 
Postflöden Brister och 
  ineffektiviteter
Massutskick   
Ansökningshandlingar X 
Anställningsavtal   
Avgångspension   
Avtal   
Behörighetsärenden   
Beställning av och kontrakt på förmånsbil X 
Händelsekort X  
Individuell tjänstepension   
Kvalitets- och miljöförfrågan   
Leverantörsfakturor X 
Reklamationer X 
Rekommenderade försändelser   
Återkallade kundfakturor X 
Reklam   
Tidningar X 
Övriga personliga försändelser  
Övriga affärshandlingar   

7.2 POSTFLÖDEN INDELADE EFTER MÖJLIGHET TILL DIGITALISERING 
Efter kartläggningen av postflödena, sekretesskrav och de krav på hantering 
och registrering som finns har flödena delats in efter möjlighet till 
digitalisering. Flödena är indelade i post som inte kan skannas, post som är svår 
att skanna och post som kan skannas. 
 

7.2.1 POST SOM INTE KAN SKANNAS 
Postflöden som av olika anledningar inte kan skannas redovisas nedan. 
 
Originalpost  
Originalpost som kommer påskriven till kanal Partner och ska skrivas på i 
originalform kan inte som det ser ut idag skannas för att sedan sändas vidare 
digitalt. Dessa flöden av post är: 

 Avtal 
 Anställningsavtal 
 Behörighetsärenden 
 Beställning av och kontrakt på förmånsbil 
 Händelsekort 
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Rekommenderade försändelser 
Post som skickas rekommenderat kan inte skannas. Detta kan till exempel vara 
värdehandlingar som:  

 Presentkort 
 Rikskuponger 

 
Sekretessbelagd post 
Post som innehåller sekretessbelagda uppgifter kan inte någon annan öppna, 
skanna och skicka. Dessa flöden är: 

 Information klassad ”secret” (Se kapitel 6.2) 
 Telefonabonnemang med koder 

 
Övrigt 
Förekommande flöden kan av uppenbara orsaker inte skannas: 

 Biljetter 
 SIM-kort till mobiltelefon 
 Tidningar 
 Paket 

 
Avtal, händelsekort och tidningar står för 19 procent i enkätundersökningen. 
Resterande flöden tillhör ”annat” och övriga personliga försändelser i 
enkätundersökningen och uppskattas till fyra procent. Totalt blir post som inte 
kan skannas i dagsläget cirka 23 procent av den totala volymen. Detta 
motsvarar cirka 760 (23 procent av 3300) försändelser per vecka. 
 

7.2.2 POST SOM ÄR SVÅR ATT SKANNA 
Postflöden som av olika anledningar är besvärliga att låta någon annan öppna 
och/eller skanna in klassas som svåra att skanna. Gemensamt för dessa 
postflöden är att de går att skanna men att det finns vissa praktiska hinder att 
göra detta i dagsläget. Dessa flöden redovisas nedan.  
 
Känslig post 
En del flöden av post anses innehålla för känslig och personlig information för 
att låta någon annan än adressaten öppna posten. Dessa flöden är: 

 Avgångspension 
 Begäran om ledighet 
 Individuell tjänstepension 
 Lönelistor 
 Post från sjukhus 
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Personligt adresserad post 
Den post som är adresserad med namnet ovanför företagets namn har ingen 
annan än adressaten rätt att öppna utan medgivande, varför detta flöde är svårt 
att skanna.  
 
Reklam 
Reklam i pappersform har sitt värde i att vara tryckt på blankt papper med olika 
färger. Detta värde förstörs vid en eventuell skanning. Dessutom kan reklamen 
komma i katalogform med ett stort antal sidor. En skanning av dessa kataloger 
skulle därför vara kostsam och dessutom skulle reklamen ta stor plats i e-
posten, varför detta flöde klassats som svårt att skanna. 
 
Massutskick 
Massutskick har liksom reklam sitt värde i att exempelvis vara tryckt på färgat 
papper. De flesta massutskick skickas redan digitalt, men delas ut till varje 
anställd som ett komplement.  
 
Reklam står för 35 procent i enkätundersökningen. Känslig post, som tillhör 
övriga personliga försändelser, tillsammans med personligt adresserad post 
uppskattas till sex procent (Se figur 6.21). Totalt blir 41 procent av den totala 
volymen flöden som är svåra att digitalisera. Detta innebär att cirka 1350 (41 
procent av 3300) försändelser per vecka är svåra att skanna.  
 

7.2.3 POST SOM KAN SKANNAS 
Material som är public, restricted och confidential kan enligt de regler för 
sekretessklassning som finns skannas och skickas i digital form (Se Bilaga 7 – 
Sekretessklassning). Vidare kan de postflöden där kraven på hantering och 
registrering inte påverkas om dessa är i digital form skannas. Efter 
kartläggningen av postflödena kan följande digitaliseras:  
 

 Ansökningshandlingar 
 Feladresserade leverantörsfakturor - originalen vidare till rätt 
fakturaadress för fortsatt hantering och arkivering. 
 Kvalitets- och miljöförfrågan 
 Reklamationer 
 Återkallade kundfakturor – i de fall de ska göras om efter kundens 
önskemål. 
 Övriga affärshandlingar  
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Utifrån enkätundersökningen och uppföljningen av densamma beräknas 36 
procent av den totala volymen tillhöra flöden som kan skannas. Feladresserade 
leverantörsfakturor, återkallade kundfakturor och övriga affärshandlingar står 
för 32 procent i enkätundersökningen. Ansökningshandlingar och kvalitets- och 
miljöförfrågan tillhör övriga personliga försändelser och uppskattas till totalt 
fyra procent (Se figur 6.21). Detta betyder att cirka 1200 (36 procent av 3300) 
försändelser per månad kan skannas i dagsläget. 
 

7.3 BENCHMARKING 
I detta avsnitt kommer informationen från den benchmarking som gjordes på 
Sergel Kredittjänster att analyseras. Kapitlet beskriver Sergels projekt att 
skanna in dokument som rör inkassoärenden, de lärdomar som kanal Partner 
har nytta av och likheter och skillnader med projektet på kanal Partner. 
 
Syfte 
Syftet med Sergels arbete är att de på ett enkelt sätt ska kunna samla 
dokumentationen som rör inkassoärenden på ett och samma ställe. Syftet var att 
få in den korrespondens (brev, fax och e-post) som härrör sig till ärendet från 
gäldenärer, kunder, myndigheter och konkursombud digitalt i ett 
dokumenthanteringssystem, genom att skanna dokumenten. Sergel slipper då 
lagringen av fysiska dokument på plats. Om och när ett original behövs så kan 
detta beställas och sedan skickas till berörd person. Genom att arbeta på det här 
sättet så förväntas en rad fördelar uppstå vad gäller tidsvinster, minskade 
kostnader, bättre kontroll och en ökad kundservice. 
 
Praktiskt arbete med införandet av skanning och system  
Under en vecka mättes hur mycket post som kommer till de olika teamen, hela 
enheten fick enligt mätningen cirka 1000 försändelser per dag.  
 
Det var viktigt att få med medarbetarna i förändringsarbetet och intervjuer 
gjordes med de olika teamen för att se vilka krav och förväntningar som fanns 
på ett nytt dokumenthanteringssystem. Sergel fastställde hur posthanteringen 
ser ut och fungerar idag och sedan gjordes en målbild för hur det ska se ut.  
 
Inkommande post som rör inkassoärenden kommer att skannas in vid ankomst 
till Sergel. Till en början kommer skanningen att ske i anslutning till Sergels 
kontor, eftersom det krävs utbildning för att kunna sortera posten och om det 
finns oklarheter kan dessa redas ut på plats. Endast två personer från 
entreprenören kommer att arbeta med öppnandet och skanningen av posten och 
dessa har skrivit på ett sekretessavtal med Sergel.  
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Posten ska sorteras efter team eller person och post som inte rör inkassoärenden 
ska delas ut som vanligt. Efter skanningen måste dokumenten föras in i ett 
dokumenthanteringssystem. Dokument som skannas och läggs in i systemet 
grovsorteras först av entreprenören och sedan sorteras det ytterligare av en 
handläggare på Sergel. Detta för att säkerställa att rätt dokument hamnar hos 
rätt team eller person.  
 
Skillnader, likheter och lärdomar 
Syftet skiljer sig mellan Sergels och kanal Partners projekt. Sergel vill ha en 
förbättrad dokumenthantering av korrespondensen som rör inkassoärenden 
genom att få in dessa i ett dokumenthanteringssystem. Därför skannas dessa 
dokument direkt vid ankomst till Sergel. Den här typen av hantering finns 
redan på kanal Partner, då alla fakturor styrs till en specifik adress, skannas, 
läggs in i ett system och attesteras i systemet. Även avtalen skannas och läggs i 
ett arkivsystem, med den skillnaden att detta görs i efterhand. Syftet för kanal 
Partner är att skanna in all daglig post, som går att skanna, för att skära ner på 
kostnader, effektivisera posthanteringen och öka flexibiliteten. Det är inte 
dokumenthanteringen i sig som är det primära syftet.  
 
En annan skillnad är volymen av post. Sergel kommer att skanna 5000 
försändelser i veckan. Detta motsvarar i snitt 42 försändelser per anställd och 
vecka. Kanal Partner får totalt 2,7 försändelser per anställd och vecka (Se 
kapitel 6.4.1) vilket är betydligt mindre än Sergel och då kan inte alla dessa 
skannas.  
 
Sergel ser, precis som kanal Partner, svårigheter med att kalkylera de vinster 
som fås med ett system av det här slaget. Det svåra är att bedöma lönsamheten 
eftersom de många ”mjuka” delarna, exempelvis tidsbesparingar och säkrare 
och effektivare hantering är svåra att uppskatta i en kalkyl.  
 
Något för kanal Partner att ta till sig är Sergels poängtering av att förankra 
projektet ordentligt i organisationen för att underlätta ett genomförande.  
 
En sortering och skanning på plats för att underlätta i inledningen av arbetet 
kan vara att föredra.  
 
Under arbetet med benchmarkingen framgick det att kanal Partner befinner sig 
längre fram än de flesta företag vad gäller utvecklingen av digital 
posthantering. De erfarenheter och lärdomar Sergel har fått i sitt projekt togs 
dock till vara på både vid analysen av för- och nackdelar med digitalisering 
samt vid utformningen av resultat och förbättringsförslag. 
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7.4 FÖR- OCH NACKDELAR MED DIGITALISERING 
Olika personer har under intervjuer, benchmarking och brainstorming kommit 
med synpunkter på vad de uppfattar som för- och nackdelar med en 
digitalisering. Dessa presenteras nedan.  
 

7.4.1 FÖRDELAR MED DIGITALISERING 
En ökad tillgänglighet av posten 

 Underlättar vid resor i tjänsten 
 Underlättar när arbetsplatserna inte är fasta eller vid distansarbete 
 Lättare återsökning av dokument 

 
Säkerhet 

 Behörighetsstyrd åtkomst till posten 
 Viktiga dokument ligger inte framme 

 
Snabbhet 

 Ett dokument kan spridas/skickas vidare enklare 
 
Vinster och effekter 

 Tidsvinster 
 Effektivare hantering 
 Bättre kontroll av posten  
 Ingen post glöms bort 
 Ökad kundservice 
 Underlättar registrering av den post som ska registreras 

 
Färre flöden av information 

 Lättare hålla samman ett ärende 
 
Miljöaspekter 

 Färre biltransporter av post när volymerna minskar 
 

7.4.2 NACKDELAR MED DIGITALISERING 
Säkerhet 

 Lättare att radera ett meddelande av misstag 
 Lättare att sprida information som kanske inte ska spridas 

 
Kundrelation 

 Dokument och material som kunder skickar via post är sådant som 
kunderna kanske inte vill skicka via e-post 
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Trovärdighet 
 Dokument som kommer via e-post har inte lika hög trovärdighet 

 
Tekniska problem 

 Nätverket och e-postsystemet kan sluta fungera och då kommer ingen åt 
posten 
 Övertrassering av e-postkontot 

 
Ekonomi 

 Svårt att kalkylera kostnader och vinster i kronor med en digitalisering 
 

Användarvänlighet 
 Ökat antal e-postmeddelanden 
 Viss post passar inte i digitalt format 

 
Det som många under intervjuerna såg som största nackdel var att antalet e-
postmeddelanden skulle öka kraftigt. Kartläggningen visar dock att ökningen 
skulle bli mindre än tre meddelanden per person och vecka.
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8 RESULTAT OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
I kapitlet redovisas de resultat och förbättringsförslag som examensarbetarna 
har kommit fram till beträffande digitalisering av inkommande post samt de 
ekonomiska konsekvenser och de risker som detta medför. Kapitlet bygger på 
analysen, brainstormingen, diskussioner med Posten och INgroup samt på 
examensarbetarnas egna idéer. 
 

8.1 BRISTER OCH INEFFEKTIVITETER 
Genom att kontinuerligt arbeta med att lösa de brister och ineffektiviteter inom 
posthanteringen som redovisas i kapitel 7.1 skapas en effektivare hantering som 
sparar tid och pengar.  
 

 Rekommendation: 
 Ansökningshandlingar: 
Klargör hur dessa skall hanteras. 

 
 Beställning av och kontrakt på förmånsbilar: 
Förenkla handläggningen. 

 
 Feladresserade leverantörsfakturor: 
Lös problemet med rätt fakturaadress. 

 
 Händelsekort:  
Lös hanteringen av händelsekorten på ett enklare sätt. Ett projekt har 
påbörjats inom Telia Sverige där en utvärdering av digitala 
händelsekort görs, ett kort som fylls i via nätet eller skickas per e-
post. Lösningen har visat sig fungera och arbetet med att införa 
systemet har påbörjats på de olika säljkanalerna. Än så länge är ett 
införande valbart och om Telia kanal Partner väljer att införa systemet 
återstår att se.   

 
 Processägare: 
Utse någon ansvarig för arbetet med förbättringar av posthanteringen. 
Viktigt är att denne får de befogenheter som behövs för att genomföra 
förändringar. Ett lämpligt arbetssätt är att arbeta med processledning. 
I ett första läge ska befintliga processer förbättras, sedan skall nya 
processer skapas som anpassas till en digitalisering.  

 
 Reklamationer: 
Se över hanteringen. Klargör vilka rutiner som gäller. 
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 Tidningar:  
Se över vilka som har tidningar i dagsläget. Förhandla om 
prenumerationer gemensamt. Nätprenumerationer bör undersökas och 
användas när så är möjligt.  

 
 Återkallade kundfakturor:  
Säkerställ att rätt adresser till ansvariga för fakturor finns hos 
Strålfors. Är det nödvändigt att skriva ut dessa för visuell kontroll? 

 

8.2 DIGITALISERING 

8.2.1 REKOMMENDATION 
Kanal Partner rekommenderas att påbörja ett projekt där digitalisering av 
inkommande post är ett mål. Detta eftersom: 
 

 Fördelarna med en digitalisering överstiger de nackdelar som finns (Se 
kapitel 7.4). Detta enligt examensarbetarna samt de personer som deltagit 
i den empiriska undersökningen.  

 
 Kartläggning visar att det i dagsläget inte kommer mycket fysisk post till 
kanal Partner. Detta motiverar en digitalisering eftersom dagens 
manuella hantering blir för kostsam.  

 
 Trenden pekar på att den fysiska posten minskar och kommer att fortsätta 
med detta (Se kapitel 3.3). Detta medför att de ekonomiska vinsterna 
med en digitalisering ökar med tiden. 

 
 Den tekniska utvecklingen går fort. Den post som anses vara svår att 
skanna idag, kommer inte att vara det i framtiden. Frågan är vilket 
företag som hinner först med en digitalisering.  

 
 En digitalisering av den inkommande posten ligger helt rätt i tiden 
eftersom allt fler reser i tjänsten och/eller arbetar hemma. 

 
 En digitalisering leder till att kanal Partner i framtiden kan skapa fler 
flexibla arbetsplatser. 
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Den post som kan skannas ska skannas in av en samarbetspartner för att sedan 
komma upp i de anställdas e-post. Den post som inte går att skanna ska 
distribueras på annat sätt. En del av bristerna som redovisas i kapitel 8.1 bör 
lösas innan en skanning av posten påbörjas. Detta för att många av de flöden 
som finns idag kan tas bort helt eller minskas, vilket underlättar 
posthanteringen och införandet av digitalisering.   
 

8.2.2 HANTERING AV POST SOM INTE KAN SKANNAS 
När bristerna inom posthanteringen har åtgärdats är volymerna av den post som 
inte kan skannas mindre än i dagsläget. Det kommer inte längre att vara 
ekonomiskt försvarbart att hantera posten som det görs idag. Nedan presenteras 
förslag på förändringar av posthanteringen av de flöden som i kapitel 7.2.1 
klassats som att de inte kan skannas. Förslagen bygger på de idéer som kom 
fram under brainstormingen. 
 
Övrig post 
I övrig post ingår originalpost, sekretessbelagd post, biljetter, SIM-kort och 
rekommenderade försändelser. 
 

 Rekommendation:  
På de kontor där reception finns ska den post som inte skannas delas ut 
av Posten och samlas i receptionen. E-postmeddelande ska skickas till 
den anställda att post finns att hämta. På de kontor utan reception ska den 
post som inte skannas samlas på ett centralt ställe. Lösningarna får 
anpassas ortvis, eftersom alla kontor ser olika ut. 

 
Tidningar 
 

 Rekommendation:  
Enskilda tidningar och tidningar till företaget läggs i receptionen. Utse 
ansvarig som delar ut tidningarna i tidningsställ i anslutning till 
fikarummen. 

 
Paket 
 

 Rekommendation:  
Mindre paket hanteras som övrig post, se ovan. Större paket, som 
exempelvis datorer bör hanteras och delas ut av exempelvis en 
vaktmästare.  
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8.2.3 HANTERING AV POST SOM ÄR SVÅR ATT SKANNA 
Nedan presenteras förslag på förändringar av posthanteringen av de flöden som 
i kapitel 7.2.2 klassats som svåra att skanna. Förslagen bygger på de idéer som 
kom fram under brainstormingen. 
 
Känslig post 
 

 Rekommendation:  
Ska hanteras som övrig post som inte kan skannas, se kapitel 8.2.2. 

 
Personligt adresserad post 
 

 Rekommendation:  
Skanna personligt adresserad post. Lös problemet med att öppna posten 
genom att få ett medgivande från de anställda. 

 
Massutskick 
Dessa är onödiga att skanna eftersom de redan finns i digital form. Tidningar 
och nyhetsbrev behålls i nuvarande form på intranätet. För att begränsa antalet 
upplagor och slippa den här typen av utskick i postfacken kan utskicken läggas 
vid receptionen eller i anslutning till fikarummen, så kan de som vill ta ett 
exemplar.  
 

 Rekommendation:  
Lägg ett fåtal exemplar av massutskick i tidningsställ i anslutning till 
varje fikarum. 

 
Reklam 
En policy för reklam bör tas fram. Detta för att förtydliga vilken reklam som är 
önskvärd att få till bolaget, till avdelningen och till den enskilde. Denna sprids 
till anställda och till dem som skickar ut reklamen.  
 
Ett alternativ är att reklamen kan samlas på ett ställe, exempelvis i ett läsrum. 
Där kan de som vill och är intresserade sitta och läsa reklamen. Ett annat 
alternativ är att skanna reklamen som kommer, men begränsa antalet sidor som 
skannas. Den reklam som innehåller fler sidor än maxantalet skickas vidare i 
den alternativa postgången via receptionen eller liknande. Att skanna 
förstasidan på reklamförsändelsen är ett annat alternativ. Då ser den anställde 
vad det är för reklam och kan avgöra om det är något denne vill ha och kan 
beställa hela försändelsen från skanningscentralen. 
 

 
58 



Resultat och förbättringsförslag 
 

 Rekommendation:  
Ta fram en policy för reklam. Skanna de reklamförsändelser som är max 
fyra sidor, det vill säga två ark. Enligt intervjuundersökningen är de 
flesta reklamförsändelser inbjudningar till kurser och seminarier som 
innehåller ett relativt litet antal sidor. De resterande 
reklamförsändelserna skickas vidare till företaget där de ska hanteras 
som övrig post som inte kan skannas enligt kapitel 8.2.2.   

 

8.2.4 HANTERING AV POST SOM KAN SKANNAS 
Nedan presenteras förslag på förändringar av posthanteringen av de flöden som 
kan skannas enligt kapitel 7.2.3.  
 

 Rekommendation:  
Skanna de flöden som kan skannas. Försändelserna sparas i ett antal 
veckor för att möjliggöra återsökning av dokument. Sedan, i enlighet 
med de regler som gäller för arkivering, skall den post som kräver det 
långtidsarkiveras. 

 
En sammanställning över posten indelat efter möjlighet till digitalisering visas i 
tabell 8.1. Grönskuggade fält betyder att flödet rekommenderas att skannas. 
 
Tabell 8.1. Sammanställning över post som rekommenderas att skannas 

Post 
Kan inte 
skannas 

Svårt att 
skanna 

Kan 
skannas 

Originalpost X     
Rekommenderade försändelser X     
Sekretessbelagd post X     
Biljetter, SIM-kort, paket X     
Tidningar X     
Känslig post   X   
Personligt adresserad   X   
Reklam   X   
Massutskick   X   
Ansökningshandlingar     X 
Feladresserade leverantörsfakturor     X 
Kvalitets- och miljöförfrågan     X 
Reklamationer     X 
Återkallade kundfakturor     X 
Övriga affärshandlingar     X 
 
Närmare 60-70 procent av den totala volymen post kan skannas i dagsläget, 
vilket motsvarar cirka 2000-2300 försändelser per vecka. Detta eftersom den 
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post som klassats som att den kan skannas motsvarar 36 procent och reklamen 
motsvarar 35 procent. Någon exakt volym går inte att uppskatta eftersom det är 
beroende på hur mycket av reklamen som innehåller färre än fyra sidor. 
 

8.2.5 INFORMATION OCH RIKTLINJER 
Under brainstormingen framkom att det måste finnas klara regler för hur en 
skanning skall gå till innan ett införande påbörjas. Vad som skall och inte skall 
skannas och hur en märkning av posten skall se ut för att särskilja dessa 
kategorier är nödvändigt att lösa innan start. Det som inte kan skannas kan 
exempelvis märkas med ”Personligt”. Viktigt är att de regler, riktlinjer och 
policys som sätts upp har rätt uppbackning hos ledningen och att dessa sprids 
till anställda och intressenter. För att lyckas med ett digitaliseringsprojekt är det 
viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga i projektet. Information och 
kommunikation med de anställda för att förankra projektet hos samtliga är 
nödvändigt. 
 

 Rekommendation:  
Kommunikation och information är nödvändigt. Sätt upp regler och 
riktlinjer för digitalisering. 

 

8.2.6 TEKNISK LÖSNING 
För att leva upp till kraven på sekretess som finns på kanal Partner måste den 
tekniska lösningen vid digitalisering vara tillförlitlig. Rekommendationen för 
post som är klassad public, restricted eller confidential är att det skannas och 
kommer därför att skickas digitalt. Om den samarbetspartner som ska utföra 
skanningen inte har direkt tillgång till kanal Partners intranät måste alla 
försändelser, förutom de som klassas public, krypteras. 
 

 Rekommendation:  
Se över vilka tekniska lösningar som finns och om dessa uppfyller 
kraven på sekretess. Svårigheten är att särskilja det som måste krypteras, 
varför det kan vara mer kostnadseffektivt att kryptera alla försändelser 
som skickas digitalt. 

 

8.2.7 VAL AV SAMARBETSPARTNER 
Arbetet med att digitalisera posten kräver att kanal Partner utvecklar ett 
samarbete med något företag som har de kunskaper och tekniska möjligheter 
som krävs för att kunna utföra skanning av inkommande post. De ska även ha 
möjlighet till att kunna arkivera dokument både digitalt och fysiskt. I nuläget 
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finns två alternativ till samarbetspartnerpartner, INgroup och Posten. Företagen 
har under de diskussioner som förts framhävt de fördelar som finns med att 
välja just dem som samarbetspartner. Nackdelen med respektive företag är det 
som examensarbetarna har uppfattat som största brist. 
   
Fördelar med Posten:  

 Goda kunskaper inom digital hantering 
 Skanningen kan ske nattetid, posten i systemet direkt på morgonen 
 Ingen ny skanningsutrustning behöver köpas in  
 Kan använda olika typer av adressering och märkning av posten  
 Miljövinster då transporter av fysisk post minskar 

 
Nackdel med Posten:  

 I dagsläget ingen bredare kunskap om kanal Partner och dess verksamhet 
  
Fördelar med INgroup:  

 Kunskap om kanal Partners verksamhet  
 Kan enklare lösa en skanning på plats 
 Skannar redan kanal Partners avtal och därför väl insatta i de rutiner som 
gäller 

 
Nackdel med INgroup:  

 När en digitalisering skall omfatta alla kanal Partners kontor blir 
svårigheten att samla posten centralt 

 
 Rekommendation:  
Kanal Partner rekommenderas att använda Posten för skanning och 
arkivering av post. Posten har goda kunskaper om skanning och har den 
unika möjligheten att skanna post i ett tidigt skede, varför det är lämpligt 
att använda dem som samarbetspartner. Dessutom är de villiga att 
tillsammans med kanal Partner arbeta fram en bra lösning eftersom 
skanning av post för företag är något som ligger i Postens intresse.  

 

8.3 AKTIVITETSPLAN FÖR INFÖRANDE 
Målet med ett införande är att göra det möjligt för kanal Partner att på sikt 
kunna få det mesta av den fysiska posten digitalt. För att göra detta möjligt 
måste ett införande ske stegvis, där uppföljningar ska ske kontinuerligt. 
Metoder och verktyg bör tas fram för att kunna värdera och målsätta effekterna 
service, ekonomi och miljö. Efter varje uppföljning ska beslut tas om vidare 
fortsättning eller inte. Eventuella problem löses efter hand. 
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I införandeskedet rekommenderas kanal Partner att göra ett pilotprojekt som 
ska likna ett framtida scenario, men i liten skala. Pilotprojektet utförs på en ort 
där de flesta avdelningar är representerade och som har tillräckligt stora 
volymer av post. Nacka Strand är den ort som får flest och mest varierande 
typer av försändelser varför det är en lämplig ort att börja med. Posten 
rekommenderas att utföra skanningen under pilotprojektet. I pilotprojektet 
rekommenderas att ingen långtidsarkivering sker vid skanningsstället. Den post 
som inte kan skannas passerar skanningen och skickas till Nacka Strand. 
INgroup bör till en början sköta hantering och utdelning av den post som inte 
skannas som vanligt. Detta för att införandet sker stegvis för att först se till att 
själva skanningen fungerar. Efter hand som brister och ineffektiviteter inom 
posthanteringen löses kommer den del av posten som inte kan skannas att 
minska, varför INgroups funktion att sköta sortering och utdelning av post kan 
tas bort. Den post som inte kan skannas rekommenderas istället att läggas i 
receptionen. Arbetet hos INgroups personal kan därför omfördelas då 
receptionisterna får till uppgift att skicka e-post till personalen för att tala om 
att post finns att hämta. Likaså bör det utses någon ansvarig för utdelning av 
större paket. Om pilotprojektet lyckas och beslut tas om att gå vidare med 
digitaliseringen rekommenderas att kanal Partner gör tester på flera orter innan 
digitaliseringen utvidgas till hela kanal Partner.  
 
Fler postflöden kommer att kunna anpassas för skanning, varför både en fysisk 
och digital arkivering av dessa kan bli nödvändig. Detta rekommenderas att den 
samarbetspartner som sköter skanningen gör. Fler postflöden, exempelvis avtal 
och leverantörsfakturor, kan i framtiden styras till en och samma skannings- 
och arkiveringsentreprenör. 
 
För att underlätta arbetet med ett införande rekommenderas kanal Partner att 
följa en aktivitetsplan för införande av digital posthantering. Planen beskriver 
ett stegvis införande samt när och hur uppföljningar ska ske (Se Figur 8.1). 
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Aktivitetsplan för införande, sida 1(2) 
 

1. Åtgärda brister och ineffektiviteter inom posthanteringen. 
1.1 Dessa brister ska lösas innan digitaliseringen kan påbörjas: 

 Feladresserade leverantörsfakturor 
 Återkallade kundfakturor 
 Processägare  
 Samordning av tidningar 

 
1.2 Följ rekommendationen för hantering av tidningar och massutskick. 

 
1.2 Uppföljning 

 Hur mycket fysisk post kommer efter att kvalitetsbristerna är lösta?  
 Mät ekonomiska effekter 

 
2. Pilot i Nacka Strand (fas 1) 

2.1 Förhandla fram en samarbetspartner (Posten) som kan genomföra pilot 
Att beakta: 

 Ta fram instruktioner om hur särskilja post 
 Säkerhet - Kryptering 
 E-postadresslistor  
 Utbildning av personal 

 
2.2 Gå ut i organisationen med instruktioner om pilotprojekt. 
Att beakta: 

 Vad som ska skannas/inte skannas 
 Märkning av den post som inte ska skannas 
 Hur den övriga posten ska hanteras 

 
2.3 Hantering av postflöden 
Flöden att skanna: 

 Personligt adresserad post 
 Reklam som är max fyra sidor 
 Ansökningshandlingar 
 Feladresserade leverantörsfakturor  
 Kvalitets- och miljöförfrågan 
 Reklamationer 
 Återkallade kundfakturor 
 Övriga affärshandlingar 

 
Allt som skannas ska sparas i ett antal veckor för att möjliggöra återsökning. Av 
dessa flöden finns det endast krav på arkivering av leverantörsfakturor, varför dessa 
efter skanning ska skickas av skanningspersonalen till den rätta fakturaadressen. 
 
Övrig post passerar skanningen och hamnar som vanligt hos INgroup i Nacka Strand 
för sortering och utdelning i postfacken. 
 

Figur 8.1. Aktivitetsplan för införande av digitalisering av inkommande post. 
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Aktivitetsplan för införande, sida 2(2) 
 
2.4 Gör uppföljning 

 Försening av post? 
 Skannas det som ska skannas? 
 Hur mycket och vilken post distribueras fysiskt? 
 Går det att få ner antalet försändelser som distribueras fysiskt?  
 Hur upplever personalen servicen? 
 Genomför förbättringar och ta beslut om fortsatt arbete 

 
3 Pilot i Nacka Strand (fas 2) 

3.1 Utse ett våningsplan i Nacka Strand där postfacken slopas. 
 
3.2 Hantering av postflöden på denna våning 

 Följ rekommendationer för paket 
 All annan post som inte skannas distribueras av INgroup till receptionen. 

Personalen i receptionen ska e-posta till adressaten och tala om att post finns 
att hämta i receptionen. 

 
3.3 Gör uppföljning 

 Utvärdera effekterna service, ekonomi och miljö 
 Genomför förbättringar och ta beslut om fortsatt arbete 

 
4 Pilot i Nacka Strand (fas 3) 

4.1 Utöka steg 3 till samtliga våningsplan i Nacka Strand. Se ovan. I och med detta 
kan den manuella postutdelningen tas bort.  

 
5. Utvidgade tester på flera av kanal Partners kontor. 

5.1 Steg 2-4 kan utföras på samtliga kanal Partners kontor med viss modifiering 
beroende på ort. 

 
6. Alla kanal Partners kontor 

6.1 Hantering av postflöden 
 Låt Posten skanna den post som kan skannas, och skicka vidare resten av 

posten till respektive kontor. 
 På de kontor där reception finns ska den post som inte skannas delas ut av 

Posten och samlas i receptionen. Ett e-post meddelande ska skickas till 
adressaten, exempelvis av receptionist, att post finns att hämta. 
 På de kontor utan reception ska den post som inte skannas samlas på ett 

centralt ställe.  
 

7. Ta ställning om eventuell utvidgning 
7.1 Alla postflöden, även leverantörsfakturor och avtal, bör styras till en och samma 
inskannings- och arkiveringsentreprenör, förslagsvis Posten.  
 
 
 

Figur 8.1. Aktivitetsplan för införande av digitalisering av inkommande post. 
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8.4 EKONOMISKA KONSEKVENSER MED DIGITALISERING 

8.4.1 EKONOMISKA KONSEKVENSER PÅ KORT SIKT 
INgroup rekommenderas fortsätta att dela ut posten som vanligt under de två 
första faserna av pilotprojektet. Detta medför att kostnaden för utdelning finns 
kvar samtidigt som kostnaderna för en digitalisering tillkommer. Kostnaderna 
för den manuella posthanteringen kommer dock att försvinna till stor del efter 
genomförandet av en digitalisering. 
 
Nedan presenteras kalkyler på vad det skulle kosta för driftsättning och löpande 
kostnader för skanning i ett inledande skede. Kalkylerna baseras på priser satta 
av Posten. Priserna är till stor del en förhandlingsfråga och blir därför osäkra i 
kalkylen. Kostnaden för skanning och lagring av avtal och fakturor bortses från 
för att hanteringen redan är digitaliserad och flödena kommer inte att förändras 
i ett första skede.   
 
Driftsättning  
För att kunna börja skanna krävs ett anpassat skanningsprogram. I priset för 
detta ingår uppbyggnad, anpassning och driftsättning av programvaran. En 
lösning på hur kanal Partner skall få tillgång till posten måste även utarbetas. 
Alternativen kan till exempel vara att posten finns på Postens server och laddas 
ner av den anställde, en intern server hos kanal Partner eller kommer upp som 
e-post direkt till den anställde. E-post direkt till den anställde är det förslag som 
diskuterats hos kanal Partner. I kostnaden för denna lösning, som Posten med 
ett samlingsnamn kallar eArkiv, ingår uppbyggnad, anpassning och 
driftsättning. Kostnader redovisas i tabell 8.2. 
 
Tabell 8.2. Kostnad för driftsättning (i kronor) 
Typ Tid Pris per timme Summa 
Skanningsprogram 30-60 h 850 25500-51000 
eArkiv 30-60 h 850 25500-51000 
 

 Rekommendation: 
I och med att tjänsten inte finns utvecklad idag kan det vara lämpligt att i 
samband med pilotprojektet försöka dela på kostnaden för driftsättning, 
tester och utvärdering med samarbetspartnern. Detta eftersom 
samarbetspartnern kan utveckla den här tjänsten och sälja den vidare till 
fler företag. 

 
Löpande kostnader 
När väl skanningen kommer igång uppstår löpande kostnader beroende på 
volym. I löpande kostnader ingår skanning och kundservice.     
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Priset för skanning gäller per dokument och då ingår: 
 Kuvertöppning/preparering 
 Skanning per ark (fram- och baksida A4-format) 
 Framställning av bild 
 Leverans en gång per dygn 
 Indexering av framställd A4 sida 

 
Om det tillkommer manuella moment förutom skanningen räknas detta som 
kundservice och priset är då per timme. Kostnaderna redovisas i tabell 8.3. 
 
Tabell 8.3. Löpande driftskostnader (i kronor) 

 

 

Typ Pris 
Skanning 0,75-1,10 
Kundservice 366/timme 

Volymen som blir aktuell att skanna är svår att uppskatta eftersom priset är per 
A4. I dagsläget finns ingen uppskattning på hur många sidor varje försändelse 
innehåller. Om de brister och ineffektiviteter som finns inom posthanteringen 
löses kommer volymen av den post som kan skannas att minska. Hur mycket 
denna del minskar och hur fort minskningen sker går inte att uppskatta förrän 
projektet har påbörjats.  
 
En beräkning har gjorts på vad det skulle kosta att skanna tre olika volymer av 
post innehållande tre olika antal ark per försändelse. Detta för att en jämförelse 
mellan kostnaderna för dagens posthantering och en digitaliserad posthantering 
ska kunna göras. Kostnaden för skanning sätts till en krona per ark. 
Kostnaderna för den manuella hanteringen som eventuellt tillkommer är inte 
inräknade. (Se tabell 8.3 ovan). Om all post som kommer in till kanal Partner 
idag skannas motsvarar detta cirka 13000 försändelser. Om Partner skannar de 
föreslagna 60-70 procenten (Se kapitel 8.2.4) av försändelserna motsvarar detta 
cirka 8000 försändelser per månad. Eftersom volymen av post kommer att 
sjunka ytterligare om de brister och ineffektiviteter som finns löses så beräknas 
även kostnaderna för 4000 försändelser. Kostnaden kommer vidare att variera 
efter antalet ark i varje försändelse. Kostnaderna för att skanna dessa volymer 
om varje försändelse i genomsnitt innehåller två, fyra eller tio ark redovisas i 
tabell 8.4.  
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Tabell 8.4. Kostnader för att skanna olika volymer av post (i kronor per månad) 
Antal försändelser Genomsnittligt antal ark per försändelse 
 2 4 10 
4000 8000 16000 40000 
8000 16000 32000 80000 
13000 26000 52000 130000 
 
I jämförelse med dagens kostnader, cirka 100 000 kronor per månad (Se kapitel 
6.1) blir en digital posthantering en besparing i samtliga fall förutom om varje 
försändelse innehåller i genomsnitt tio ark och antalet försändelser uppgår till 
13 000 per månad. 
 

8.4.3 EKONOMISKA KONSEKVENSER PÅ LÅNG SIKT 
På lång sikt leder digitaliseringen till att den manuella postutdelningen till stor 
del försvinner och posthanteringskostnaden som redovisats i kapitel 6.1 
kommer på så sätt att minska. Vad som kommer att vara kvar är kostnader för 
hantering av det som inte kan skannas, hantering av större paket och att skicka 
e-post till anställda om att post finns att hämta. Till detta tillkommer kostnaden 
för den digitala hanteringen av posten. Eftersom volymerna av post som 
kommer till kanal Partner i fysisk form kommer att minska i framtiden blir en 
digitalisering mer och mer kostnadseffektiv i jämförelse med manuell 
postutdelning.  
 

8.5 RISKER MED ETT INFÖRANDE 
Avsnittet beskriver de risker som kan uppstå kring ett pilotprojekt och vid 
starten av ett införande av digitalisering. Riskerna har framkommit vid 
brainstormingen och vid de diskussioner som förts med Posten och INgroup. 
Riskerna är följande: 
 
Anställda 

 Svårt att förutsäga hur väl projektet tas emot av de anställda, deras 
engagemang är viktigt för att projektet skall lyckas 

 
Ekonomiska 

 Ökade kostnader vid start 
 Ökade löpande kostnader under pilotprojekts två första faser 
 Tekniska problem kan medföra ökade kostnader vid införande 
 Svårt att uppskatta när långsiktiga vinster uppstår och i vilken omfattning 
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Kundrelation 
 Svårt att förutsäga kundernas reaktion och hur stor förståelse de har för 
eventuella problem som kan uppstå 

 
Säkerhet 

 Ökad risk för att post kommer bort under införandefasen 
 Post öppnas som inte skall öppnas 

 
Övrigt 

 Förseningar av posten 
 
 Rekommendation:  
Genom att följa aktivitetsplanen för införande med dess kontrollpunkter och 
kontinuerliga utvärderingar kan ovanstående risker minimeras. 
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9 DISKUSSION 
I kapitlet förs examensarbetarnas egna reflektioner fram angående resultatet 
och förbättringsförslagens genomförbarhet. Vidare förs en diskussion kring de 
framtida möjligheter som en digitalisering medför, begränsningar i 
undersökningen samt förslag till fortsatt arbete. 
 

9.1 RESULTATETS OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAGENS GENOMFÖRBARHET 
Det har under projektets gång varit ett stort intresse för examensarbetet från 
andra delar av koncernen och hos Posten. Examensarbetet har bidragit till att en 
rad olika aktiviteter har startats upp. Diskussioner har förts med kundtjänst som 
är intresserade av att digitalisera sin fysiska post och eventuellt delta i ett 
pilotprojekt. Eftersom inget företag ännu digitaliserar sin dagliga post så finns 
inte heller några klara lösningar på hur en digitalisering ska fungera praktiskt. 
Posten ser ett stort intresse i detta och har påbörjat ett arbete med att ta fram 
olika förslag på lösningar för skanning av daglig post. Eventuellt ska Posten 
och Telia kanal Partner tillsammans sätta ihop en projektgrupp som ska arbeta 
vidare med dessa frågor.  
 
Examensarbetet kan användas som modell i andra delar inom Teliakoncernen 
för att undersöka möjligheten att digitalisera posten. Dock måste en noggrann 
kartläggning över postflöden, krav på hantering och registrering, volymer och 
fördelning göras på respektive företag eftersom skillnader kan förekomma.  
 
I takt med att rapporten har vuxit fram har ett antal organisationsförändringar 
skett på kanal Partner. Vid starten av examensarbetet var Partner ett eget bolag 
som senare under hösten blev en kanal inom Telia Sverige. Innan årsskiftet 
gick sammanslagningen mellan Telia och Sonera igenom och kanal Partner står 
nu inför många förändringar. Om företaget beslutar att genomföra ett 
pilotprojekt så kanske detta får dröja tills den nya organisationen är helt klar, 
vilket kan ta några månader. Även om företaget beslutar att inte digitalisera 
posten kan de förbättringsförslag som rekommenderas rörande de brister och 
ineffektiviteter som finns inom postflödena ändå genomföras. Dessa 
förbättringsförslag påverkas inte av organisationsförändringarna, varken med 
avseende på tid eller genomförbarhet.   
 

9.2 FRAMTIDA MÖJLIGHETER 
En lyckad digitalisering kan leda till att fler företag vill digitalisera sin post. För 
att göra detta kan de använda sig av de tjänster som utvecklas av kanal Partner 
och Posten. Detta skapar en möjlighet för Posten och kanal Partner att sälja 
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tjänsterna till olika företag. En digitalisering av posten skapar dessutom mer 
trafik i datanäten, vilket är en fördel för Telia som äger näten. 
 
En annan framtida möjlighet är att öka tillgängligheten av posten än mer. I 
framtiden kommer kanske de flesta ha tillgång till sin e- post i mobiltelefonen. 
Genomför kanal Partner en digitalisering kommer möjligheten finnas att få 
posten direkt i mobiltelefonen.  
 

9.3 BEGRÄNSNINGAR I UNDERSÖKNINGEN 
Vid uppföljningen av enkätundersökningen så framkom att rubriken 
”personliga försändelser” var för oklart utformat. De som deltog i 
undersökningen hade misstolkat vad som menades med ”personliga 
försändelser”. Meningen var att ”personliga försändelser” skulle innefatta 
försändelser som innehåller information som är alltför personlig för att låta 
någon annan öppna och skanna. Det visade sig istället att de som deltog i 
undersökningen fyllde i alla möjliga olika slags försändelser under denna 
rubrik, oavsett om de var för känsliga att låta någon annan öppna eller inte. 
Misstolkningen ledde till att examensarbetarna fick ringa upp ett antal personer 
för att få en beskrivning över vad för slags ”personliga försändelser” de hade 
fått och om dessa går att skanna eller inte. Hade rubriken varit klarare utformad 
så hade denna uppföljning inte behövts.  
 
Fler enkätundersökningar och posträkningar vid olika tillfällen hade lett till att 
de siffror som presenterats beträffande antal försändelser och fördelning av 
postsorter blivit mer säkra. Detta har dock vägts mot det arbete och den tid som 
detta skulle ha krävt. En begränsning i undersökningen är dock att 
posträkningen som gjordes inte utfördes vid samma tidpunkt som 
enkätundersökningen. Hade dessa undersökningar gjorts under samma tidpunkt 
hade svarsfrekvensen och volymen i enkätundersökningen kunnat jämföras 
med den totala volymen av post. Detta för att se hur säkra utslag 
undersökningen egentligen gav. I examensarbetet jämfördes fördelningen av 
post som framkom ur enkätundersökningen med den totala volymen av post, 
vilket gjordes för att räkna ut hur många försändelser som kan skannas eller 
inte. Hur säkra dessa siffror är finns det ingen analys på eftersom 
undersökningarna inte gjordes samtidigt. 
 
En annan begränsning i examensarbetet är att antal sidor per försändelse inte 
har undersökts. Eftersom Postens offert bygger på pris per skannat ark hade en 
sådan undersökning varit nödvändigt för att kunna presentera ett mer exakt pris 
på vad en digitalisering av posten skulle kosta. Å andra sidan kommer posten 
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som ska skannas att minska om företaget genomför de förbättringsförslag som 
rör de brister och ineffektiviteter som finns inom postflödena. Minskat antal 
försändelser leder till ett lägre pris. Om ett exakt pris på digitalisering hade 
räknats ut i examensarbetet skulle inte det stämma överens med det verkliga 
framtida priset. 
 

9.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  
Under examensarbetets gång har det framkommit förslag på fortsatt arbete. 
Dessa är: 
 

 Utvidga digitaliseringen till att även inkludera den post som tillhör kanal 
Partner men som kommer till andra delar av Telia. Exempel på sådan 
post är fakturareturer som tillhör kanal Partner där returen i dagsläget 
skickas till kundtjänst. En skanning av dessa skulle leda till att fakturan 
kommer en dag snabbare och att hanteringen blir enklare. 

 
 Utvidga digitaliseringen till att gälla andra delar av Telia och i 
förlängningen till att gälla hela Telia. Då kan all post styras till ett och 
samma postnummer.  

 
 Inflödet och utflödet av post är kopplat till varandra. I samband med en 
effektivisering av inflödet bör även utflödet av post ses över.  

 
 Arbeta för att posten blir digital från början, så att så lite post som 
möjligt behöver skannas. Detta kan göras genom att påverka 
medarbetare, kunder och leverantörer att skicka dokument digitalt. 

 
 För att effektivisera de flöden av post som kräver underskrift kan ett 
alternativ vara att införa elektronisk underskrift. Detta alternativ bör 
undersökas. 
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BILAGA 1 – ANTAL ANSTÄLLDA 
Källa: Telia kanal Partners personal- och ekonomiregister, oktober 2002 

 

 
Ort Adress Antal anställda  
Borås Österlånggatan 64 19 
Falköping Bryngelsgatan 6 21 
Falun Åsgatan 30 27 
Gävle Drottninggatan 29-31 17 
Göteborg Järnringen 7, Partille 1 
Göteborg Kaserntorget 11 56 
Göteborg Gullbergs Strandgata 8 73 
Göteborg Hvitfeldtsgatan 15 83 
Halmstad Köpmansgatan 41 2 
Helsingborg Regementsgatan 1 10 
Hultsfred   1 
Hässleholm Frykholmsgatan 11 1 
Jönköping Klubbhusgatan 13 24 
Jönköping Parkgatan 2 86 
Kalmar Norra Vägen 18 6 
Karlskrona Landbrogatan 15 2 
Karlstad Lagergrensgatan 3 16 
Kristianstad Döbelnsgatan 9 6 
Luleå Kungsgatan 31 25 
Malmö Stadiongatan 40 B 24 
Malmö Storgatan 20 73 
Mariestad Esplanaden 1 41 
Nacka Strand Augustendalsvägen 1-3 460 
Norrköping Dalsgatan 7 73 
Nyköping Kungshagsvägen 1 
Skellefteå Storgatan 50 4 
Skövde Kyrkogatan 3 1 
Sundsvall Skepparegatan 3 32 
Söderhamn Värmlandsvägen 3 1 
Uddevalla Västgötavägen 30 9 
Umeå Formvägen 5 16 
Uppsala Verkstadsgatan 4 5 
Uppsala Bredgränd 7 B 16 
Västerås Badhusgatan 6 1 
Västerås Vasagatan 20 23 
Växjö Kronobergsgatan 12 9 
Örebro Fabriksvägen 18 B 20 
Östersund Kyrkogatan 60-64 6 
Östersund Prästgatan 56 7 
Summa   1298 
Hemarbetsplatser   Antal anställda 
Gotland   1 
Härnösnad   1 
Lindesberg   1 
Linköping   2 
Trångsund   1 
Varberg   1 
Malmö   1 
Summa   8 
Totalt antal anställda: 1306 

 
 



BILAGA 2 – INTERVJUUNDERLAG INTRODUKTIONSINTERVJU 
 

INTRODUKTION  
1.  Vilka är vi. 
 
2.  Vad handlar vår uppgift om och vilka är våra mål. 
 
3.  Vilka fördelar medför en digitalisering av posten. 

 
4.  Hur många är ni på er avdelning? Vad jobbar ni med? 

 
INTERVJUFRÅGOR 
1.  Hur mycket post kommer till er avdelning? 

 
2.  Vad är det för typ av post? 
 
3.  Vem kommer posten till och hur sker hanteringen? 
 
4.  Vilka krav finns på hanteringen av posten?  Sekretesskrav med mera. 
 
5.  Vilka krav finns på registreringen av posten? 
 
6.  Registreras någon av er post? 
 
7.  Om ja, behövs en sådan registrering? 
 
8.  Om inte, skulle en registrering behövas? 
 
9.  Vilka krav finns på lagringen/arkiveringen av posten? 
 
10. Finns det någon post som inte kan/får skannas in för att sedan skickas via  
      e-post? 
 
11. Ser ni några fördelar med att få inkommande post via e-post? Nackdelar? 
 
PLANERING FORTSATT ARBETE 
1.  För att kartlägga volymen av post och vilken sort som kommer till kanal 
     Partner så kommer vi att göra enkätundersökning. Vad tycker ni om 
     enkäten? Kan den förbättras? Hur ska vi få alla att fylla i enkäten? 
 
2.  Vilka personer på er avdelning kan vara intressanta för oss att kontakta vid 
      intervjuer i ett senare skede?

 
 



BILAGA 3 - ENKÄT 
 

Projekt "digitalisering av all post" Telia kanal Partner   

Enkät för kartläggning av posten      

      
Ett projekt har startat för att undersöka möjligheten att digitalisera all fysisk post.    
Mer information om projektet "digitalisering av all post" finns på intranätet.   
Enkäten är till för att kartlägga den externt inkommande fysiska posten till Telia kanal Partner.  
Fyll i enkäten och lägg den i facket för utgående post.      
Hjälp oss med detta, det är viktigt för vårt fortsatta arbete! /Bert-Inge Johansson, Operations 

      
Namn: _______________________________________________________________
Avdelning:____________________________________________________________ 
Befattning:____________________________________________________________
      
  måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Hur många försändelser har du fått totalt idag?           
Fyll i antalet av varje sort:           
Reklam:           
Dagstidning:            
Facktidning:           
Offerter:           
Avtal:           
Fakturor:           
Kundklagomål, Reklamationer:           
Övriga affärshandlingar:           
Personliga försändelser:           
Annat, fyll i vilken sort och antal:           
            
            
Vid frågor kontakta:      
Karin Högström, telefon : 070-5109390 e-post Karin.K.Hogstrom@telia.se 
Christian Johansson, telefon: 070-5109390 e-post Christian.C.Johansson@telia.se 
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BILAGA 4 – INTERVJUUNDERLAG UPPFÖLJNINGSINTERVJU 
 

Läs igenom de bifogade dokumenten innan intervjun och fundera på 
nedanstående frågor. 
 

 Fattas det något postflöde som vi inte har dokumenterat? 
 Är det något i själva flödet av post som vi har uppfattat fel eller som vi 
har missat? 
 Finns det några krav på hantering och registrering som vi har missat? 
 Är det något i kraven på hantering och registrering som vi har uppfattat 
fel? 

 
ALLMÄNA FRÅGOR 

 Krävs det någon speciell hantering av posten som du får? 
 Är det någon av din post som ska registreras? 
 Om ja, behövs en sådan registrering? 
 Om nej, skulle en registrering behövas? 
 Arkiveras eller sparas den post som du får? 
 Händer det att du får du några försändelser till ditt postfack där ditt namn 
står ovanför Telia kanal Partner? 
 Om ja, vad är det för slags försändelser? 
 Kan de öppnas och skannas av någon annan än dig personligen?  
 Är det någon post som du får som inte kan eller inte bör skannas in för 
att sedan skickas vidare till dig via e- post? 
 Ser du några fördelar eller nackdelar med att få inkommande fysisk post 
via e-post? 

 
ÖVRIGA FRÅGOR 

Olika frågor beroende på vem som intervjuades.  

 
 



BILAGA 5 – INTERVJUUNDERLAG SERGEL KREDITTJÄNSTER 
 

 Vad är Sergel Kredittjänster? 
 

 Vad har ni för syfte med ert projekt? 
 

 Hur gick ni till väga? 
 

 Har ni gjort någon kartläggning över hur mycket post som kommer till 
Sergel Kredittjänster? 

 
 Har ni intervjuat folk på varje avdelning/team? Har ni gjort detta för att 
samla information och/eller förankra projektet? 

 
 Vilken inkommande post digitaliseras? 

 
 Hur skiljer ni ut det som ska digitaliseras från den övriga posten? 

 
 Vem öppnar och skannar in posten? 

 
 Sekretesskrav informationsspridning – vilka regler gäller? Vilka lagar 
har ni fått ta hänsyn till vid skanning?  

 
 Problem ni har sett med projektet? 

 
 Risker med att skanna? 

 
 Ekonomiska vinster med att skanna? Har det gjorts någon 
uppskattning/kalkyl? 

 

 
 



BILAGA 6 – POSTHANTERINGSKOSTNAD (exl. porto) 
Källa: Fakturaunderlag oktober 2002 

 
 
Ort Adress Antal A-pris Fast kostnad Vidarefakt. Kostnad * Fast kostnad Nacka, 548 personer

Anställda Pris/Anställd per månad kostnad/mån per månad Udelningskostnad 17576
Borås Österlånggatan 64 19 120 2280 Lokal 4000
Falun Åsgatan 30 27 135 3645 Frankeringsmaskin 2450
Gävle Drottninggatan 29-31 17 120 2040 Tid för frankering 4050
Göteborg Kaserntorget 11 56 91 5096 Utrustning 6000
Göteborg Gullbergs Strandgata 8 73 38 2774 Hämtning/Lämning 5563
Göteborg Hvitfeldtsgatan 15 83 38 3154 Total fast kostnad 39639
Halmstad Köpmansgatan 41 2 268 536
Helsingborg Regementsgatan 1 10 220 2200 ** Vidarefakturerad kostnad
Jönköping Klubbhusgatan 13 24 55 1320 Kostnad som tillhör de 98
Jönköping Parkgatan 2 86 55 4730 personer i Nacka som inte 
Kalmar Norra Vägen 18 6 150 900 tillhör  kanal Partner
Karlstad Lagergrensgatan 3 16 95 1520
Kristianstad Döbelnsgatan 9 6 150 900 Orter som inte IN delar ut till
Luleå Kungsgatan 31 25 120 3000 Adress Antal
Malmö Stadiongatan 40 B 24 3350 3350 Falköping 21
Malmö Storgatan 20 73 118 8614 Hultsfred 1
Nacka Strand Augustendalsvägen 1-3 460 39639 * 6962** 32677 Hässleholm 1
Norrköping Dalsgatan 7 73 120 8760 Karlskrona 2
Skellefteå Storgatan 50 4 200 800 Söderhamn 1
Skövde Kyrkogatan 3 1 120 120 Göteborg,Partille 1
Sundsvall Skepparegatan 3 32 97 3104 Mariestad 41
Uddevalla Västgötavägen 30 9 120 1080 Nyköping 1
Umeå Formvägen 5 16 115 1840
Uppsala Verkstadsgatan 4 5 135 675 Hemarbetsplatser
Uppsala Bredgränd 7 B 16 135 2160 Adress Antal
Västerås Badhusgatan 6 1 150 150 Gotland 1
Västerås Vasagatan 20 23 150 3450 Härnösnad 1
Växjö Kronobergsgatan 12 9 150 1350 Lindesberg 1
Örebro Fabriksvägen 20 120 2400 Linköping 2
Östersund Kyrkogatan 60-64 6 208 1248 Trångsund 1
Östersund Prästgatan 53 7 208 1456 Varberg 1
TOTAL POSTHANTERINGSKOSTNAD EXKL. PORTO PER MÅNAD 107329 Malmö 1

 
 



BILAGA 7 – SEKRETESSKLASSNING 
Källa: Telias Intranät. 

 
 
Vem ska klassa informationen 
 

• Den som skapar informationen 
• Den som tar emot oklassad extern information 
• Den som har ett utpekat ansvar för informationen 

 
Vilken information kan vara känslig 
 

• Kurspåverkande information 
• Sekretess i enlighet med Telelagen 
• Personuppgift 
• Företagshemlighet 

 
Hur klassas och märks informationen 
 
Konsekvens om informationen 
sprids  

Sekretessklass 

Fördel för Telia Public 
Ingen fördel för Telia Restricted 
Skada för kund/Telia/anställd Confidential 
Mycket allvarlig skada för   
kund/Telia/anställd 

Secret 

 
 
Hur ska informationen hanteras 
Spridning: 
 
 Public Restricted Confidential Secret 
Delge Inga 

restriktioner 
Alla som 
behöver i 
tjänsten 

Utvalda 
mottagare 

Mottagare enligt 
namnförteckning

Kopiera Inga 
restriktioner 

Mottagaren 
får besluta 

Endast för 
eget bruk 

Tillstånd krävs 
av informations- 
ägaren 
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BILAGA 7 – SEKRETESSKLASSNING 
Källa: Telias Intranät. 

 
Regler för olika informationskanaler: 
 
 Public Restricted Confidential Secret 
 
 
Telefon 
 
 

 
Inga 
restriktioner 

Undvik NMT 
och trådlös 
analog telefon 
på grund av 
avlyssningsrisk 

NMT och 
trådlös analog 
telefon ej 
tillåtet på grund 
av 
avlyssningsrisk 

 
Ej tillåtet på 
grund av 
avlyssningsrisk 

 
 
Internpost 

 
 
Inga 
restriktioner 

 
 
Inga 
restriktioner 

 
 
Igenklistrad 
försändelse 

Igenklistrad 
försändelse, 
märks 
”personligt”. 
Överlämnas 
personligt. 

 
Externpost 

 
Inga 
restriktioner 

 
Igenklistrad 
försändelse 

 
Igenklistrad 
försändelse 

Ess-brev/Rek i 
dubbla kuvert. 
Det inre märks 
”personligt”. 

 
E-post 
internt 

Inga 
restriktioner 

Automatisk 
vidarebefordran 
externt ej 
tillåtet 

Automatisk 
vidarebefordran 
externt ej 
tillåtet 

Kryptering. 
Automatisk 
vidarebefordran 
externt ej 
tillåtet 

E-post 
externt 

Inga 
restriktioner 

Kryptering 
rekommenderas

Kryptering Kryptering 

Förvaring Inga 
restriktioner 

I låsta lokaler I låst utrymme I låst 
säkerhetsskåp 

Lagring på 
server 

Inga 
restriktioner 

Skydd mot 
obehörig 
åtkomst 

Skydd mot 
obehörig 
åtkomst 

Kryptering 

Lagring i 
bärbar 
dator 

Inga 
restriktioner 

Kryptering Kryptering Kryptering 
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BILAGA 8 – ANTAL FÖRSÄNDELSER TOTALT 
 
Ort Anställda Mätning 1 (sep) Mätning 2(nov) Snitt Snitt * Mätning 1 Norrköping

Förs./vecka Förs./vecka Förs./vecka Förs./anställd * Antal försändelser 
Borås 19 48 54 51 2,7 (inklusive fakturor) =1020
Falun 27 76 74 75 2,8 Snitt fakturor/vecka= 600
Gävle 17 43 19 31 1,8 Antal försändelser 
Göteborg,Kasernt. 56 39 28 33,5 0,6 (exklusive fakturor)= 420
Göteborg,Gullbergs. 73 445 453 449 6,2
Göteborg,Hvitfeldtsg. 83 26 32 29 0,3 Orter som inte IN delar ut till
Halmstad 2 4 16 10 5 Adress Antal
Helsingborg 10 27 8 17,5 1,8 Falköping 21
Jönköping,Klubbhusg. 24 148 109 128,5 5,4 Hultsfred 1
Jönköping,Parkg. 86 43 43 43 0,8 Hässleholm 1
Kalmar 6 57 40 48,5 8,1 Karlskrona 2
Karlstad 16 29 17 23 1,4 Söderhamn 1
Kristianstad 6 38 33 35,5 5,9 Göteborg,Partille 1
Luleå 25 38 43 40,5 1,6 Mariestad 41
Malmö,Stadiong. 24 13 8 10,5 2,6 Nyköping 1
Malmö,Storg. 73 239 127 183 2,5 Västerås,Badhusg. 1
Nacka Strand 460 1074 1000 1037 2,3
Norrköping 73 420 * 538 479 6,6 Hemarbetsplatser
Skellefteå 4 10 10 10 2,5 Adress Antal
Skövde 1 15 15 15 15 Gotland 1
Sundsvall 32 191 134 162,5 5,1 Härnösnad 1
Uddevalla 9 75 53 64 7,1 Lindesberg 1
Umeå 16 56 41 48,5 3 Linköping 2
Uppsala,Verkstadsg. 5 10 50 30 6 Trångsund 1
Uppsala,Bredgränd 16 70 50 60 3,8 Varberg 1
Västerås 23 51 26 43,5 1,9 Malmö 1
Växjö 9 36 28 32 3,6
Örebro 20 118 21 69,5 3,5
Östersund,Kyrkog. 6 18 17 17,5 2
Östersund,Prästg. 7 11 10 10,5 1,5
TOTALT 1228 3468 3097 3287,5 2,7

 

 
 



BILAGA 9 – SVARSFREKVENSER ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

 
Totalt     Uppsala   
Antal anställda: 646   Antal anställda: 5
Antal enkäter: 174   Antal enkäter: 2
Svarsfrekvens (procent) 26,9   Svarsfrekvens (procent): 40
          
Malmö     Helsingborg   
Antal anställda: 73   Antal anställda: 10
Antal enkäter: 13   Antal enkäter: 6
Svarsfrekvens (procent): 17,8   Svarsfrekvens (procent): 60
          
Luleå     Nacka   
Antal anställda: 25   Antal anställda: 460
Antal enkäter: 9   Antal enkäter: 127
Svarsfrekvens (procent): 36   Svarsfrekvens (procent): 27,6
          
Göteborg       
Antal anställda: 73     
Antal enkäter: 17     
Svarsfrekvens (procent): 23,3     
 

 



BILAGA 10 – SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

 
TOTALT     
Reklam: 209   Uppsala  
Övriga personliga försändelser: 161   Sort Totalt
Övriga affärshandlingar: 61  Reklam:   
Facktidning: 47  Dagstidning:    
Feladr. leverantörsfakturor: 38  Facktidning:   
Händelsekort 25  Offerter:   
Avtal: 24  Avtal: 1 
Dagstidning:  16  Feladr. leverantörsfakturor: 1 
Offerter: 3  Reklamationer:  
Reklamationer: 3  Övriga affärshandlingar: 3 
Annat 21  Övriga personliga försändelser:  
TOTALT 608  TOTALT 5 
     
     
 Malmö    Helsingborg  
 Sort Totalt   Sort Totalt
Reklam: 30  Reklam: 8 
Dagstidning:  9  Dagstidning:   
Facktidning: 7  Facktidning: 4 
Offerter:   Offerter:  
Avtal: 1  Avtal: 2 
Feladr. leverantörsfakturor: 1  Feladr. leverantörsfakturor:  
Reklamationer: 1  Reklamationer:  
Övriga affärshandlingar: 9  Övriga affärshandlingar:  
Övriga personliga försändelser: 6  Övriga personliga försändelser: 1 
Annat, fyll i vilken sort och 
antal:   TOTALT 15 
Händelsekort 6    
Inbjudan från företag 1    
TOTALT 71    
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BILAGA 10 – SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

 
     
 Luleå    Nacka  
 Sort Totalt   Sort Totalt
Reklam: 16  Reklam: 134 
Dagstidning:    Dagstidning:  7 
Facktidning: 4  Facktidning: 29 
Offerter:   Offerter: 3 
Avtal: 6  Avtal: 14 
Feladr. leverantörsfakturor: 1  Feladr. leverantörsfakturor: 35 
Reklamationer:   Reklamationer: 2 
Övriga affärshandlingar: 4  Övriga affärshandlingar: 42 
Övriga personliga försändelser: 2  Övriga personliga försändelser: 142 
Annat, fyll i vilken sort och antal:   Annat, fyll i vilken sort och antal:  
Händelsekort 11  Händelsekort 3 
Resehandlingar-biljetter 2  Intern info 3 
TOTALT 46  Paket - vadderad 1 
   Beställning av förmånsbil 1 
   Godk. av ledighet 1 
   Blankett för attest 1 
 Göteborg   Upphandling 1 
 Sort Totalt  Reservdelar 1 
Reklam: 21  Kallelse möte 1 
Dagstidning:    Behörighetsärenden 1 
Facktidning: 3  Inbjudan/biljett 1 
Offerter:   Videofilm 1 
Avtal:   Rikskuponger-rek.brev 2 
Feladr. leverantörsfakturor:   Beställning från kund 1 
Reklamationer:   Brev 1 
Övriga affärshandlingar: 3  TOTALT 428 
Övriga personliga försändelser: 7    
Annat, fyll i vilken sort och antal:     
Händelsekort 5    
Reseräkningar 4    
TOTALT 43    
 

 
2(2) 



BILAGA 11 – FÖRDELNING AV POSTSORTER 
 

Göteborg

Reklam:
53%

Facktidning:
8%

Övriga affärshandlingar:
8%

Övriga personliga 
försändelser:

18%

Händelsekort
13%

Helsingborg 

Reklam:
53%

Facktidning:
27%

Avtal:
13%

Övriga personliga 
försändelser:

7%
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BILAGA 11 – FÖRDELNING AV POSTSORTER  
 

Luleå 

Reklam:
36%

Facktidning:
9%Avtal:

14%

Övriga affärshandlingar:
9%

Händelsekort
25%

Övriga personliga 
försändelser:

5%

Feladr. fakturor:
2%

Malmö 
 

Reklam:
43%

Dagstidning: 
13%

Övriga affärshandlingar:
13%

Händelsekort
9%

Facktidning:
10%

Övriga personliga 
försändelser:

9%

Feladr. fakturor:
1%

Reklamationer:
1%

Avtal:
1%
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BILAGA 11 – FÖRDELNING AV POSTSORTER  
 

 
Nacka 

Reklam:
33%

Dagstidning: 
2%

Facktidning:
7%Övriga affärshandlingar:

10% Reklamationer:
0%

Övriga personliga 
försändelser:

35%

Feladr.
fakturor:

9%

Offerter:
1%Avtal:

3%

Uppsala 
 

Avtal:
20%

Övriga 
affärshandlingar:

60%

Feladr. fakturor:
20%
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