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SAMMANFATTNING 
 
 
Syftet med vår undersökning var att beskriva det formella styrsystemets förändringar i 
en organisation som går från affärsverk till bolag. Utgångspunkten för vår undersökning 
var litteratur som handlade om styrning i statliga verk, moderna styrformer samt det 
formella styrsystemet. Undersökningen genomfördes på postkontoren i Boden och 
Luleå. Vi intervjuade totalt sex personer på tre olika nivåer i organisationen för att få 
olika perspektiv på förändringen. För att minska risken för missförstånd mellan oss och 
respondenten spelades intervjuerna in på bandspelare. Resultatet av vår undersökning är 
att förändringen av det formella styrsystemet har varit markant. Posten har gått från hård 
regelstyrning till att bli en kundorienterad organisation där den enskilde individen är 
med i beslutsprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The purpose of our research was to describe the formal management control system in 
an organisation which changes from being a state-owned institution to a public utility 
company. The research was done at one post office in Boden and Luleå, respectively. 
We interviewed six persons on three different hierarchical levels in the organisation to 
get different perspectives on the changes in the company. The interviewes were 
recorded to lower the risk for misunderstandings between us and the respondents. The 
result of our research showed that there has been a  marked change of the formal 
management control system. The Post Office has gone from having a hard rule 
management control system to being a customer service oriented organisation where the 
people who work in the organisation are part of the control process. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dag verkar företagen i en mer dynamisk miljö än bara för några år sedan. Anledningen 
är att vi är mitt i övergången mellan industri- och kunskapssamhället. Dessutom ökar 
globaliseringen av marknaderna i och med den nya informationstekniken. Detta innebär 
både möjligheter och hot för företagen. För att kunna bemöta den ökade konkurrensen 
och den snabba teknologiska utvecklingen som nu råder på marknaden ställs det stora 
krav på företagen. Lönsamhet är en nödvändighet för överlevnad för företagen, men de 
måste också  satsa sina resurser på att hålla en hög kompetensnivå bland sina anställda 
och skapa bra relationer med både kunder och leverantörer. En annan viktig faktor för 
att lyckas i dag är att ha ett väl fungerande ekonomistyrningssystem som stödjer 
företagets strategier och främjar målkongurens. Det formella styrsystemet är därför en 
viktig del, när en organisation ska göra sitt yttersta på den marknad de verkar.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Vi befinner oss nu mitt i en föränderlig tid där kraven men också möjligheterna är stora. 
I och med den nya informationsteknologins utveckling och politiska beslut som till 
exempel inträdet i den Europeiska unionen har det skett en ökad internationaliserning. 
Det vill säga att både människor och företag lättare kan röra sig mellan olika länder. 
Detta leder till ökad konkurrens mellan företagen. För att lyckas gäller det att vara 
effektiv, lönsam och ha en personal som är kompetent och flexibel.  
 
Under senare år har den offentliga sektorn varit i centrum för omfattande förändringar 
när det gäller vilken form av förvaltning och styrning samt vilka uppgifter man ska 
uppfylla. Detta gäller inte minst de statliga affärsverken (Lundberg & Öhgren 1996). 
Affärsverken kommer alla från en reglerad marknad där de har haft en 
monopolställning, men som under det senaste 10-15 åren har märkt av de stora 
omvärldsförändringarna som nämnts tidigare. Dessutom har marknaderna där 
affärsverken verkat avreglerats och i och med det har deras konkurrenssituation 
drastiskt förändrats från att ha haft en monopolställning till att plötsligt få konkurrenter. 
 
De nya förutsättningarna på marknaden som omvärldsförändringarna och 
avregleringarna har lett till, fick fart på debatten om affärsverkens styrning och 
förvaltning. Det främsta problemet med affärsverksformen är att beslutsvägarna blir 
långa och även långsamma eftersom man i de större frågorna är  tvungen att gå via 
regering och riksdag för att få beslut. Detta ledde till att affärsverken inte kunde 
uppfylla de ökande kraven från marknaden på hög flexibilitet och kostnadseffektivitet 
som både nationella- och internationella konkurrenter kunde. För att kunna bemöta 
konkurrenterna beslutade staten att ombilda affärsverken till statligt ägda bolag. Syftet 
med detta var att göra verksamheterna mindre byråkratiska och mer kostnadseffektiva 
och därmed också mer samhällsekonomiskt gynnsamma utan att för den skull mista 
möjligheten att uppnå fördelnings- eller regionalpolitiska uppsatta mål (Ds 1991:77). 
Att ombilda dessa statliga verk till bolag har inte varit lätt, eftersom kulturen varit stark 
inom verken. Posten är ett av de affärsverk som ombildats till bolag. Det skedde i 
samband med att vi fick en ny postlag den 1 mars 1994 (Ds 1995:76).  
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Posten hade tidigare ingen uttalad strategi utan styrdes som ett affärsverk enligt gällande 
regler från staten. I dag är posten ett modernt och kundorienterat företag med ett 
modernt styrsystem. Ett modernt styrsystem består av en informell och en formell del. 
Det informella styrsystemet består av kulturen i företaget och sociala relationer. Dessa 
påverkar beteendet hos medarbetarna i företaget. Det formella styrsystemet är enligt vår 
mening organisationsutformningen, strategisk planering, bugetering, prestationsmätning 
och val av belöningssystem. Detta stämmer väl överens med Anthony och 
Godvindarajans definition av det formella styrsystemet.  
 
Förändringar i det formella styrsystemet i samband med övergången från ett statligt 
affärsverk till ett modernt företag har påverkat personalens arbetssituation på de olika 
hierarkiska nivåerna. Arbetssituationen för personalen har blivit förändrad genom att en 
anpassning till kundernas krav har skett. Det är idag viktigt för Posten att ha nöjda 
kunder och det är personalens ansvar att se till detta. Posten har gått från en 
myndighetskultur till en servicekultur. Övergång från myndighetskultur till 
servicekultur i statliga organisationer innebär en stor förändring. I en servicekultur ser 
man till omgivningen medan en myndighetskultur ser till den inre effektiviteten och 
skyddar sig genom regler, lagar, avtal och förordningar. I servicekulturen ska 
individerna anpassas och flexibilitet och snabbhet är viktigt (Svensson & Wilhelmsson, 
1998). För postens del har bolagiseringen inneburit stora förändringar både i sättet att 
styra och arbeta. De förändringar som skett har varit svåra för personalen eftersom 
majoriteten av Postens personal har lång erfarenhet av det gamla Postverket. Även den  
starka kulturen inom Postverket har försvårat förändringsarbetet (Saltzer, 1995).  
 
Utifrån den förda diskussionen frågar vi oss: 
• Hur förändras det formella styrsystemet när affärsverk blir bolag? 
• Hur har personalens arbetssituation förändrats? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med uppsatsen är att med Posten som fall: 
 
- beskriva det formella styrsystemets förändring för en organisation som går från 

affärsverk till bolag 
 
delsyftet med uppsatsen är att 
   
- ge en indikation på hur dessa förändringar har påverkat personalens arbetssituation 

på de olika hierarkiska nivåerna i organisationen  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi undersöker endast ett av postens affärsområden nämligen Posten försäljning. Vi har 
tittat på tre nivåer i organisationen. Anledningen är den snäva tidsram som vi har till 
förfogande och tillgängligheten till undersökningsplatsen som är kontoren i Boden och 
Luleå.
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2 TEORI 
 
 
2.1 Styrning allmänt 
 
Styrning handlar om att få organisationen att nå uppställda mål och styrningen handhas 
av ledningen. Ledningen ska påverka medlemmarna i organisationen så att valda 
strategier implementeras. Vidare ska ledningen planera vad organisationen ska göra, 
koordinera olika aktiviteter, kommunicera information, utvärdera information och 
påverka individerna i organisationen så att målkongurens uppnås. Målkongurens är när 
individens mål och organisationens mål anpassas så att de överensstämmer med 
varandra. Strategier för att nå organisationens mål implementeras genom ledningens 
kontroll, organisationsstrukturen, mänskliga resurser och organisationskulturen 
(Anthony & Govindarajan 1998). 
 
 
2.2 Styrning av statliga affärsverk 
 
Affärsverken är en förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen. Det innebär att 
affärsverket är en del av den juridiskt sammanhållna statliga verksamheten. Verket 
förvaltar endast statens tillgångar och de lyder under statliga förvaltningsrättsliga 
föreskrifter som bland annat offentlighetsprincipen, justitiekanslerns tillsyn och 
riksrevisionsverkets revision (Ds 1991:77), (Ds 1992:101).  
 
Affärsverken har till uppgift att tillhandahålla varor och tjänster enligt affärsmässiga 
principer. Verken ska minst finansiera sin egen verksamhet och gärna lämna en 
avkastning på disponerat statskapital. Affärsverken kan styras i betydande omfattning 
av statsmakterna. Det  vill säga att staten kan detaljstyra genom att bestämma taxor eller 
endast ge riktlinjer genom att sätta upp mål som ska uppnås (ibid).  
 
Både riksdag och regering kan besluta om verkets inre organisation och 
verksamhetsinriktning. För affärsverken gäller reglerna i 1 kap. 9 § RF allmänna krav 
på offentlig förvaltning. Affärverken styrs genom dessa lagar. Begränsningar finns när 
det gäller att förvärva eller försälja fast egendom eller dotterbolag och där är regelverket 
komplext och kan försvåra och fördröja beslut som ska tas (ibid). 
 
När det gäller insyn i affärsverken är i stort sett alla handlingar offentliga och 
tillgängliga för den som vill ta del av dem. Under 1980-talet har riksdagen gett 
affärsverken större ekonomisk och finansiell självständighet. Mål och åligganden har då 
preciserats i större utsträckning vad gäller servicemål, prismål och lönsamhetsmål 
(ibid). 
 
Affärsverken hade tidigare en organisationsform indelad efter funktion. Under 80-talet 
började en förändring ske när affärsverken började omorganisera mot en mer produkt- 
och affärsområdesindelad organisationsstruktur. Flertalet affärsverk hade förutom 
produktindelningen även en geografisk organisation och då bildade de två 
organisationstrukturerna en matrisorganisation. Hur matrisorganisationen såg ut i de 
olika affärsverken berodde på vilken dimension som betonades. De kunde antingen ha 
en produktdimension eller en geografisk dimension. Belöningssystem var vaga i 
affärsverken om de överhuvudtaget existerade och prestationsmätning fanns endast till 
viss del. Affärsverken upplevde även att mätbarhetsproblem fanns. I vissa verk gjordes  
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åtgärder som förbättrade vissa prestationsmått kortsiktigt men som på lång sikt 
försämrade andra viktiga prestationsmått som till exempel kvalitet (Charpentier, 1992). 
 
 
2.3 Modern styrning 
 
Idag ställs det högre krav på en mer anpassningsbar styrning än tidigare eftersom 
företagen verkar i en mer komplex miljö. Den traditionella ekonomistyrningen präglad 
av  budgetering, standard kostnader, transferpriser med mera har börjat bli omodern. 
Den traditionella ekonomistyrningen fungerar bra i stabila miljöer med mogna 
produkter vilket har varit fallet under större delen av 1900-talet. Det främsta syftet med 
den traditionella ekonomistyrningen är att se till att effektiviteten i företaget är bra. 
Detta gör att man främst tittar på kostnadssidan, det vill säga försöker att hålla 
kostnaderna nere medan intäktssidan i princip försummas. Här är de finansiella måtten i 
fokus (Olve, Roy & Wetter, 1999). 
 
I och med den snabba teknologiska utvecklingen och de allt mer komplexa 
organisationsstrukturerna ställs det idag högre krav på ekonomistyrningssystemen. I dag 
räcker det inte med att bara förlita sig på de finansiella måtten eftersom de speglar 
resultaten av beslut som redan är tagna. För att vara konkurrenskraftig  krävs det en mer 
fullständig rapportering om verksamhetens olika delar som ska fungera som underlag 
för en långsiktig strategisk inriktning. I rapporteringen måste även ingå information om 
externa faktorer som kan påverka företaget och dess framtida utsikter (ibid). 
 
Under senare år har det blivit vanligt att företag använder sig av det balanserade 
styrkortet (se figur 1) som ett verktyg för styrningen. Robert Kaplan och David Norton 
står bakom framtagandet av det balanserade styrkortet. Syftet med modellen är att alla i 
organisationen ska deltaga och förstå hur de bidrar till de övergripande strategierna 
(ibid). 
 
Vision      
      
       
 
 
Perspektiv      
      
       
Strategiska mål 
 
 
Framgångsfaktorer 
 
 
Nyckelmått   
 
 
Handlingsplan 
 
 
Figur 1: Det balanserade styrkortet (Olve, Roy & Wetter 1998). 
 

 

Finansiellt 
 

perspektiv 

Kund 
 

perspektiv 

Process 
 

perspektiv 

Förnyelse/ 
utveckling 
perspektiv 
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Grunden för Kaplan och Nortons styrkort utgår från fyra olika perspektiv: det finansiella 
perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet och förnyelse- och 
utvecklingsperspektivet. Bakom dessa perspektiv finns organisationens vision och 
strategier. För varje perspektiv konkretiseras visionen i form av strategiska delmål som i 
sin tur ska vara vägledande för att uppfylla visionen. De kritiska framgångsfaktorerna är 
den del av det balanserade styrkortet som skall visa hur man ska nå upp till delmålen 
och i slutändan visionen. För att kunna bevaka och följa upp att organisationen följer sin 
strategiska inriktning  behövs det ett antal nyckelmått. Det är viktigt att det som mäts 
hänger ihop i ett orsak-verkan samband och att måtten ger en heltäckande bild av 
organisationen. Till sist består styrkortet av handlingsplaner som beskriver de konkreta 
handlingar och åtgärder som kommer att krävas framöver (ibid). 
 
Runt om det balanserade styrkortet pågår ett fortlöpande kretslopp (se figur 2). Visionen 
görs tydlig och den kommuniceras genom mål och belöningar. Uppföljningen av dessa 
bidrar till lärande. Lärandet avser främst sambanden mellan måtten. Exempelvis kräver 
god lönsamhet att kunderna är lojala och det i sin tur kräver att kunderna får en god 
service och bra produkter. Det får man genom att ha effektiva processer och kompetent 
personal och att dessa ständigt utvecklas. Lärandet i sin tur leder till omprövning av 
visionen. Kommunikationen mellan de olika delarna i kretsloppet sköts av styrkortet 
(ibid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Balanserade styrkortets kretslopp (Olve, Roy & Wetter 1998). 
 
 
2.4 Det formella styrsystemet 
 
 
2.4.1 Strategisk planering 
 
Ordet strategi kommer från grekiska ordet strategos och betyder generalkonst. Strategi 
har historiskt förknippats med militära frågor men har spridit sig till olika områden utan 
militära samband. Det var på slutet av 80-talet som den nya forskningsinriktningen 
under namnet strategisk ekonomistyrning som sambandet mellan strategi och 
internredovisning fick genomslag. Det finns egentligen ingen klar definition på strategi 

Översättning 
av vision 

och strategi 
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inom det företagsekonomiska området, men enligt tradition har strategi betydelsen hur 
företaget i förhållande till omgivningen nyttjar sina tillgångar för att uppnå företagets 
uppsatta mål. Omgivningen är sådant som finns utanför företaget, det vill säga 
intressenter. Strategi ses som en plan att nå företagets mål och är en formulering utifrån 
företagets starka och svaga sidor samt företagets hot och möjligheter (Lönnqvist & 
Lönn, 1998). 
 
Strategisk planering är processen som ska bestämma vilka aktiviteter organisationen ska 
genomföra och hur mycket resurser varje aktivitet ska tilldelas. Dessa planer sträcker 
sig flera år framåt i tiden, ofta 3-5 år. Man skiljer mellan strategisk formulering och 
strategisk planering. Strategisk formulering syftar till att ta fram och bestämma sig för 
vilka mål organisationen ska ha och huvudstrategierna för att nå dessa. Strategisk 
planering är processen som ska implementera valda strategier effektivt (Anthony & 
Govindarajan, 1998). 
 
En väl genomtänkt strategisk planeringsprocess fyller många olika funktioner som kan 
leda  till många fördelar för organisationen. Bland annat fungerar den strategiska planen 
som ett ramverk för budgeten. Eftersom budgeten ska fördela organisationens resurser 
på olika aktiviteter för det närmaste året är det viktigt att veta var organisationen är på 
väg på lång sikt. Detta för att resursallokeringen ska ske så effektivt som möjligt och att 
den långsiktiga strategin stöds. Ett ofta förekommande problem är att ledningen 
fokuserar på allt för kort sikt. De fastnar lätt i dagliga problem i stället för att arbeta med 
mer långsiktiga uppgifter. En viktig funktion som den strategiska planeringsprocessen 
fyller är att den tvingar ledningen till att tänka långsiktigt (ibid). 
 
Det är viktigt att den strategiska planeringen inte blir en byråkratisk aktivitet där man 
gör som man alltid gjort utan att man hela tiden ser till att nya idéer tas till vara. För att 
en strategisk plan ska vara funktionell  krävs det att ledningen är övertygad om att det är 
viktigt annars tappar planen trovärdighet. Dessutom bör organisationen som planen 
gäller för vara relativt stor och komplex. I en liten organisation räcker det med informell 
förståelse om framtida inriktningar för att ta beslut om resursallokeringen. En viss 
osäkerhet om framtiden och att organisationen är flexibel är också en förutsättning för 
att en strategisk plan ska fylla någon funktion. Om ingen osäkerhet råder om framtiden 
blir planeringen rutinarbete och är därmed bortkastad (ibid).       
 
 
2.4.2 Organisationsutformning 
 
Val av organisation är en del av måluppfyllelsen. Måluppfyllelse är att  säkerställa 
överlevnad med avseende på ekonomi och relationer med intressenter. Att välja rätt 
organisationsutformning är en viktig styråtgärd för härigenom bestäms ansvars- och 
arbetsfördelningen i företaget och vem som kommer att arbeta med vem (Samuelsson, 
1997). 
 
Intresset för organisationsteori utvecklades starkt under 1970-talet. Det man främst 
riktade sitt intresse för var utvecklingen mot divisionaliserning och därmed även 
decentralisering. Under 1970-talet ökade även de anställdas inflytande över beslut i 
företag och offentliga organisationer i och med att medbestämmandelagen trädde i kraft. 
Ett annat viktigt inslag i den organisationsteoretiska utvecklingen var organisatorisk 
inlärning. Med det menas att en organisation hela tiden ifrågasätter och ändrar 
nuvarande arbetssätt och de rådande föreställningarna. Lärandet blir mer och mer viktigt 
eftersom omvärlden förändras i en allt snabbare takt (Bruzelius & Skärvad, 1995). 
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De vanligaste organisationsstrukturerna är funktions- divisions- och 
matrisorganisationer. I en funktionsorganisation delas arbetsuppgifter och ansvar upp 
efter organisationens huvuduppgifter. Exempelvis delas organisationen in i en inköps-, 
en tillverknings- och en försäljningsavdelning (ibid). Denna typ av indelning passar bäst 
i organisationer som har relativt få och enkla produkter. Den främjar även 
stordriftsfördelar. Nackdelen med denna indelning är att det finns en risk att de olika 
avdelningarna bara ser till sitt bästa och att helheten försummas. Dessutom finns det risk 
för att organisationen blir byråkratisk eftersom gemensam chef för två funktioner finns 
en nivå upp i hierarkin (Mintzberg, 1983). 
 
Divisionsorganisationen kännetecknas av att verksamheten är grupperad i mer eller 
mindre självständiga divisioner som lyder under ett samordnande centrum, det vill säga 
koncernledningen. Divisionerna delas oftast in efter marknad, produktområde eller 
affärsidè. Varje division har ett eget resultatansvar. Styrningen av divisionerna sker 
genom att koncernledningen bestämmer resultatkrav och spelregler och inte genom 
beslut i enskilda frågor (Bruzelius & Skärvad, 1995). Divisionsorganisationens 
uppbyggnad leder till decentralisering av besluten i organisationen. Detta gör att 
besluten fattas snabbare och personalen blir mer motiverad. Nackdelen med 
divisionsorganisationen är en förlust av de stordriftsfördelar som 
funktionsorganisationen har (Mintzberg, 1983). 
   
Matrisorganisationen ger möjlighet till att kombinera två eller flera organisationsformer. 
Exempelvis kan man kombinera en divisions- och en funktionsorganisation eller två 
divisionsorganisationer. Fördelen med denna organisationsform är att organisationen 
både kan bevara olikheter mellan produktområden och utnyttja beroendeförhållanden. 
Införandet av en matrisorganisation innebär att principen att en enda person har det fulla 
ansvaret överges. Matrisorganisationen syftar tvärtom till ökad kommunikation, 
gemensam problemlösning och ett gemensamt resultatansvar. Nackdelen med denna 
organisationsform är att ansvarsbilden är oklar och att motstridiga beslut kan fattas 
beroende på att flera personer är med vid beslutsfattandet (Bruzelius  & Skärvad, 1995). 
  
 
2.4.3 Belöningssystem 
 
Syftet med ett belöningssystem kan vara olika men några exempel är att skapa en vi-
känsla, belöna goda prestationer, behålla kompetent personal, öka konkurrenskraften vid 
nyrekryteringar och att skapa skattemässigt fördelaktiga ersättningar. Belöningar kan 
vara av olika slag. De kan vara imateriella eller materiella, personliga eller kollektiva 
samt omedelbara eller framtidsrelaterade. Belöningar kan alltså till exempel vara 
pengar, beröm eller utbildning. Belöningssystemet i en organisation kan vara medvetet 
eller omedvetet, men det finns alltid ett belöningssystem. Belöningssystemet är en del 
av organisationens kultur där vissa handlingar belönas och vissa handlingar bestraffas 
(Svensson & Wilhelmsson, 1988). 
 
Lönen är en viktig bit när det gäller belöningssystem. Det är det tydligaste uttrycket för 
arbetsgivarens värdering av arbetet. Människor vill ha beröm och uppskattning när det 
presterat något bra. När ett belöningssystem skapas ska det anpassas så att handlingar 
som leder till att organisationens resultat förbättras belönas. De som utformar 
belöningssystemet ska se till att belöna aktiva handlingar som är framtidsinriktade 
eftersom allt i omgivningen förändras snabbt idag. De flesta belöningssystem idag 
belönar reaktivt istället för proaktivt (ibid). 
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Det är viktigt att organisationen har tydliga mål som utformats utifrån dess affärsidé. 
Sätter organisationen upp mål så ställs tydliga krav på de anställda. Det är även viktigt 
att ha helhetssyn för att kunna forma en vision om framtiden och med kulturen i 
organisationen förändra den i önskvärd riktning. Denna helhetssyn är speciellt  viktig nu 
under 90-talet där alla framgångsrika organisationer baserar sin företagskultur på en 
helhetssyn. Det centrala i belöningssystem är rättvisa och att få fram motivationen hos 
de anställda. Ett belöningssystem måste vara både individuellt och kollektivt. 
Belöningssystemet ska vara åtgärder som gör att den anställdas kompetens och resurser 
tillvaratas (ibid). 
 
Till belöningssystemet hör hur en person kan gör karriär och vilken lön personen har 
samt provision och andra förmåner i ett företag. Provisionen beräknas för det mesta på 
företagets lönsamhet (Samuelsson, 1997). 
 
 
2.4.4 Budgetering  
 
Budgetering är en del av företagets informations- och styrinformation. I dagens 
samhälle är det viktigt att ha aktuell information om hur verksamhetens olika områdens 
miljö utvecklas och använda den informationen på ett bra sätt. Det är viktigt utifrån 
planerna att bestämma till vad resurserna som finns i företaget ska användas. Det finns 
två olika former för styrning av ett företag, styrning i efterhand och styrning genom 
framförhållning. Att styra genom framförhållning är mer osäkert eftersom bedömningar 
görs av olika saker som påverkar företaget som till exempel växelkurser eller 
teknologiutveckling (Samuelsson, 1997). 
 
Bedömningarna blir till viss del felaktiga och det i sin tur leder till att planeringsarbetet 
har gjorts i onödan. Styrning genom framförhållning används av ledare som vill att alla i 
företaget ser framåt och i denna styrningsform blir budgeten betydande. Budgeten är  
central i kommunikationen mellan olika ledare i bedömningen om framtiden och de 
åtgärder den kräver. Budgeten blir då ett sammanfattat mått på krävda åtgärders 
kostnader och en plan som kan förkastas eller aktualiseras i företaget. I börsföretagen är 
det styrning genom framförhållning som är mest vanlig, ofta med en budget på ett års 
sikt. Det är flera personer i organisationen som deltar i budgetarbetet eftersom det 
ekonomiska ansvaret delas upp (Ibid). 
 
Budget är ett viktigt verktyg för en effektiv kortsiktig planering och även som en 
kontroll av organisationen. En normal budget sträcker sig över ett år och har med de 
intäkter och kostnader som förväntas ske under det året. Karaktärsdragen i en budget är 
en uppskattning av vinst för affärsenheten. Den uttrycks i monetära enheter och den 
antas accepteras av den som styr och ska vara en målsättning. Budget ska även jämföras 
mot aktuella finansiella mått och avvikelser ska undersökas och utvärderas. En budget 
är en bit av den strategiska planeringen och skillnaden mellan budgeten och en 
strategisk plan är tidsaspekten. En budget är en ledningsplan vilket gör att budgeten blir 
ett planerings- och kontrollverktyg (Anthony & Govindarajan, 1998). 
 
Att upprätta en budget har fyra syften, av vilka de främsta är att följa upp den 
strategiska planeringen och hjälpa till att koordinera aktiviteter för flera delar av 
organisationen. Budgeteringen ska användas för att tilldela ansvar till ledare och 
auktorisera mängden pengar de får använda samt informera om förväntade prestationer. 
Budgeteringen har även till uppgift att ge ett åtagande som utgör basen vid utvärdering 



 9

av ledares prestationer. Budgeten som är färdig i början av budgetåret ger en möjlighet 
att använda den senaste informationen och är baserad på ledares omdömen genom hela 
organisationen (ibid). Budgeteringen ska även samordna verksamheten och det kan till 
exempel gälla samordning av flödet mellan olika funktioner eller samordning av 
investeringar (Samuelsson, 1997).  
 
 
2.4.5 Prestationsmätning 
 
En ledares funktion är att säkra att arbetet i organisationen utförs effektivt. Ledaren 
försöker påverka beteendet hos människorna som är ansvariga för skapandet av 
kostnader i organisationen. Genom ekonomistyrning arbetar ledaren genom andra på 
följande sätt: väljer ut personer att rekrytera, ser till att de utvalda blir tränade till 
arbetsuppgifterna, väljer ut var den anställde passar i organisationen, uppmuntrar 
anställda, ger råd och förslag samt löser problem. Ledaren ska se till att arbetsmiljön är 
bra, ha diciplin och lösa dispyter mellan olika ansvarsområden. Ledaren ska säga vad de 
anställda inte får göra, samarbeta med andra ledare och lösa problem när deras 
aktiviteter hindrar arbetet i ansvarsområdet. Dessutom ska ledaren försöka skapa ett 
klimat som gör att de anställda kan arbeta effektivt. För att ledaren ska klara detta krävs 
information om verksamheten. Information kan erhållas informellt genom att ledaren 
går runt i organisationen och pratar med de anställda. Information kan även vara av 
formell karaktär och det är helt enkelt rapporter av olika slag som visar olika nyckelmått 
i verksamheten (Anthony & Govindarajan, 1998).  
 
En godkänd budget är ett sätt att mäta olika aktiviteter i en organisation. En jämförelse 
görs alltså mellan budgeterade och verkliga siffror för att se hur bra verksamheten går 
jämfört med budgeten. Det är de finansiella måtten som används för uppföljningen. Men 
budgeten är enbart en guide och har ledaren ett bättre sätt att uppnå mål så bör det sättet 
användas (ibid). 
 
Viss icke-finansiell information är nyckelindikatorer för hur väl en vald strategi 
implementeras. De kan refereras till olika benämningar som nyckelvariabler, 
strategifaktorer, nyckel framgångsfaktorer, kritiska succéfaktorer, puls punkter eller 
nyckel prestationsindikatorer. Prestationsmåttsystem (PMS) har målet att implementera 
strategier. När PMS sätts upp väljs ett set av mått som bäst representerar företagets 
strategi och dessa mått kan ses som gällande och framtida kritiska succéfaktorer. Om 
dessa mått förbättras har företagets strategi implementerats. PMS är ett system att 
förbättra sannolikheten att företaget framgångsrikt implementerar sin strategi. Ett 
exempel på prestationsmåttsystem är det balanserade styrkortet. Företag tenderar att 
använda icke-finansiella mått på lägre nivåer i organisationen för arbetsuppgiftskontroll 
och finansiella mått på högre nivåer för ekonomistyrning (ibid). 
 
Finansiella mått har traditionellt används som prestationsmätning i ekonomistyrning. 
Prestationsmätning har kritiserats för att vara för aggregerad och inte nog aktuell för att 
påverka den löpande styrningen. Den anklagas även för att vara felaktig, irrelevant och 
svårförstådd. När information är för aggregerad så försvinner det specifika, det vill säga 
de detaljer som är viktiga för företaget. Det blir svårt att se sambanden mellan det som 
händer i verksamheten och den information som rapporteras. Att informationen kommer 
för sent för att påverka den löpande verksamheten är en annan brist. Det gör att det blir 
svårt att snabbt lösa de problem som finns i organisationen (ibid).  
 



 10 

Prestationsmätningen kan ge fel signaler vid införandet av nya produktionsfilosofier 
som till exempel JIT1. Den redovisning som redan finns i organisationen är inriktad mot 
felaktiga mått som inte är relevanta för den valda produktionsfilosofin. 
Prestationsmätningen kan vara svår att förstå för användarna och uppfattas som 
svårtillgänglig för de som inte är vana vid denna typ av information. Det finns kritiker 
som menar att det är endast ekonomer som kan läsa denna typ av information. Intresset 
för icke-finansiella mått har dock funnits länge och sedan 1980-talet har vikten av att 
det ska finnas en logik mellan utfallen i de enskilda måtten lyfts fram och det var även 
då som företagens ekonomifunktion började intressera sig för måtten. Olika 
styrmodeller med finansiella och icke-finansiella styrmått har utvecklats. En av dessa 
styrmodeller är  det balanserade styrkortet (Lönnqvist & Lind, 1998). 
 
 
2.5 Arbetssituation 
 
Motivation är konsten att få människor att fokusera på att få arbetet så effektivt som 
möjligt. Det finns ingen generell teknik för hur människor i en organisation ska 
motiveras. Det sker utifrån varje enskild individ. Att skapa verklig motivation är en 
fortgående uppgift att skapa betingelser för vad människor behöver för att uträtta 
storverk (Gellerman, 1995). Motivationen utgörs av behov, önskningar och individens 
drifter som tillsammans ska tillfredsställa individen. Det är egentligen inte målet som är 
viktigt utan belöningen som är förknippad med målet. Målet nås för belöningens skull 
och inte för  målet i sig  (Drake & Smith, 1973).   
 
Att få en lön varje månad är en stor trygghet. När en individs trygghetsmotiv rubbas så 
får individen problem med att koncentrera sig. Det är av den orsaken som löner, 
pensioner och kollektivavtal existerar. Att manipulera med trygghet för anställda i en 
organisation är någonting företagsledningen inte ska ägna sig åt om de vill ha en 
produktiv personal. Samhörighetsmotivet är att individer försöker likna varandra till 
utseende, handlingar och åsikter. Det är ett av de starkaste motiven som påverkar en 
individs beteende (Gellerman, 1995). 
 
Arbetets utformning är viktigt för att få fram motivationen hos individerna i en 
organisation. En del av arbetets utformning är arbetsrotation, med det menas att 
individerna byter befattningar med varandra. Arbetsutvidgning är en annan del som 
innefattar att individerna får mera arbetsuppgifter inom ramen av befattningen (Drake & 
Smith, 1973).  
  

                                                                 
1 JIT betyder ”just in time” och är ett sätt att arbeta i en organisation. 
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2.6 Egen utformad analysmodell 
 
Vi har utifrån vårt problemområde och använda teorier utformat en egen analysmodell 
för att förtydliga analysmomentet (se figur 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Egen utformad analysmodell 
 
Affärsidé och mål är övergripande och är utgångspunkten för styrning. Styrning kan 
delas in i en formell och en informell del. Vi kommer inte att beröra den informella 
delen i styrningen utan vi undersöker endast den formella delen. Strategier som 
företaget har valt påverkar budgetering, belöningssystem och organisationsutformning. 
Budgetering, belöningssystem och organisationsutformning påverkar och utformar i sin 
tur verksamheten. Prestationsmätning är ett verktyg som ska ha till syfte att mäta hur 
verksamheten klarar att nå måluppfyllelse.   
 
Det vi ämnar undersöka är det formella styrsystemets olika delar och hur dessa påverkar 
verksamheten i en organisation. Vår modell har legat som grund för vår analys. 
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3 METODER 
 
I detta kapitel ämnar vi redogöra för vårt val av metoder och tillvägagångssätt i 
undersökningen som ska leda till svaret på vårt syfte. Metoden är redskapet för att 
komma fram till ny kunskap och allt som gör att målet nås, det vill säga svara på syftet. 
 
 
3.1 Varför vi valde Posten 
 
Eftersom att Posten är en gammal organisation som idag möter en annan verklighet än 
tidigare ansåg vi det intressant att se hur detta har påverkat styrningen och personalens 
arbete.  
 
Vi valde affärsområdet försäljning som är en del av Posten i den nya organisationen. 
Orsaken till detta val var att försäljning är den del som intresserade oss mest eftersom 
förändringarna har varit tydligast inom denna del av Postens verksamhet. Vi valde att 
lokalt titta på postkontoret i Boden eftersom det är det kontor som är mest tillgängligt 
för oss författare eftersom vi bor i Boden. Vi har även valt att intervjua chefen över 
försäljning i Boden och Luleå som har sitt kontor i Luleå.  
 
 
3.2 Metodsynsätt och undersökningsansats 
 
Vårt mål var att se hur ett affärsverk förändrar sin styrning när det struktureras om från 
affärsverk till bolag. I vår undersökning har vi de teorier vi behandlat i tidigare kapitel 
som grund när vi gjorde den empiriska studien. I vår studie utgick vi ifrån en egen 
definition av det formella styrsystemet som även stöds av teorin. Vi utgår från teorin 
och ansluter sedan vår empiriska undersökning till denna och får då ett deduktivt 
angreppssätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi hämtar problemen från verkligheten och 
ansluter dessa till mer generella teorier och det leder till att undersökningen även får 
drag av induktion  (Patel & Davidsson, 1991). 
 
Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi ville få ett helhetsperspektiv över 
förändringen och även en djupare förståelse för hur förändringen av det formella 
styrsystemet påverkar verksamheten på de olika hierarkiska nivåerna. Fallstudier 
används ofta vid studier av processer och förändringar (Patel & Davidsson, 1991). 
Dessutom används fallstudier när man undersöker ett eller ett fåtal objekt i en mängd 
avseenden (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991).  
 
Vi intervjuade människor på de olika hierarkiska nivåerna i organisationen eftersom vi 
ansåg att den metoden skulle ge oss de bästa svaren på våra frågeställningar. Det gör att 
undersökningen till stor del blev av kvalitativ art. Kvalitativ metod innebär att mer 
information fås om undersökningsobjekten och det ger en djupare förståelse. Det är en 
flexibel metod som vid genomförandet av undersökningen gör det möjligt att 
komplettera med följdfrågor om något verkar intressant och har betydelse för studien 
(Ibid).  
 
Vi betonar vikten av objektivitet i vår studie. För att få ett så objektivt resultat som 
möjligt använde vi oss av väl genomtänkta intervjuguider och dessutom försökte vi i 
största möjligaste mån att inte påverka respondenternas svar. Detta innebär att vi har 
intagit det analytiska synsättet (Arbnor & Bjerke, 1994). 



 13 

3.3 Tillvägagångssätt 
 
Vårt val av forsknings- och undersökningsansats har färgat valet av 
datainsamlingsmetod. Vi började med en litteratursökning i biblioteket på Luleå 
Tekniska Universitet för att få mer kunskap kring styrning av statliga affärsverk och 
modern styrning. Våra sökord var styrning, affärsverk, balanced scorecard, strategier 
och belöningssystem. Vi tog även kontakt med Postens informationsavdelning och fick 
Postens årsredovisningar för 1997 och 1998.  
 
Vi studerade och bearbetade det material som vi fick tag i för att få ökad kunskap om 
Posten och ekonomiska styrsystem. Efter det bestämde vi frågor till två intervjuguider 
utifrån teorivalet och sedan gick vi vidare med intervjuer. 
 
Vi tog kontakt med Postmästaren för Boden och  bokade tid för intervjuer med henne 
och fyra anställda postkassörer. Vi använde två intervjuguider, en för postmästaren  
(bilaga1) och en för postkassörskorna (bilaga 2). Postmästaren och hennes personal fick 
ta del av intervjuguiderna några dagar innan intervjutillfället för att de skulle kunna 
förbereda sig på bästa sätt. Under intervjuerna fick vi ett enskilt rum där vi i lugn och ro 
kunde genomföra intervjuerna. Under intervjuerna i Boden medverkade vi båda två. En 
av oss ledde intervjun medan den andre antecknade det som sades. För att säkerställa att 
vi inte skulle missa något spelades alla intervjuer in på band, med undantag av en 
person eftersom den personen upplevde bandinspelningen som negativt.  
 
Vi tog även kontakt med säljområdeschefen med kontor i Luleå och tid bokades för 
intervju. Vid denna intervju använde vi oss av samma intervjuguide som för 
postmästaren (bilaga 1). När intervjun genomfördes i Luleå var bara en av oss 
närvarande, men intervjun spelades in på band och även anteckningar av det som sades 
gjordes. 
 
Intervjuerna blev väl strukturerade eftersom vi  hade klart för oss vid intervjutillfället 
vad vi ville ha svar på. Intervjuerna gick till så att vi ställde frågan och respondenten 
fick fritt tala till hon ansåg sig svarat färdigt på frågan. Ibland blev det mer samtalsform 
eftersom en dialog uppstod mellan oss och respondenten. Vi sammanställde 
intervjumaterialet direkt efter intervjuerna medan det kändes aktuellt. Sedan 
kompletterade vi anteckningarna som skrevs vid intervjutillfället med bandinspelningen 
för att få en så korrekt bild som möjligt utifrån ställda frågor.  
 
 
3.4 Metodproblem 
 
Eftersom vi valde intervju som datainsamlingsmetod finns det en risk för att 
intervjuareffekt kan ha uppstått, det vill säga att den som intervjuar påverkar 
respondentens svar. Genom att vi försökte förhålla oss objektivt gentemot respondenten 
och inte ställa ledande frågor anser vi att vi minskade intervjuareffekten.  
 
Ett annat problem som kan uppstå är att respondenten missuppfattar frågorna. För att 
minska detta problem skickade vi ut intervjuguiderna i god tid innan intervjutillfället för 
att respondenterna skulle kunna förbereda sig och eventuella missförstånd redas ut.  
 
Genom att intervjuguiderna finns med som bilaga kan de användas av andra för att  
genomföra vår undersökning och få samma resultat. Detta gör att reliabiliteten ökar 
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genom att en liknade undersökning kan genomföras och förhoppningsvis erhålls samma 
resultat.  
 
För att inte vi skulle missa något  samt inte missförstå respondentens svar, använde vi 
bandspelare vid samtliga intervjuer utom en. Dessutom antecknade en av oss vid 
intervjutillfällena. Detta anser vi har höjt validiteten i vår undersökning. Något som kan 
ha påverkat validiteten negativt är att intervjun i Luleå genomfördes av en av oss, men 
eftersom bandspelare användes så minskades påverkan.   
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4 EMPIRI 
 
 
4.1 Postens historia 
 
Posten är ett  företag med anor sedan 1600-talet. Posten har tidigare varit ett affärsverk 
styrt av staten med ett gediget regelverk. Orsaken till att Posten drevs som ett affärsverk 
var att verket skulle ge service till övriga statliga verksamheter. Genom affärsverk 
erhölls en mer lämplig förvaltningsform (Ds 1991:77). I och med att Postverket styrdes 
hårt av staten innebar det för personalen att det var lätt att bli prickad om man gjorde 
något fel. Personalen var redan då en viktig resurs för Posten och det viktiga var att 
arbeta snabbt, kunna sitt arbete och vara noggrann. Denna anda  gick sedan i arv till alla 
nyanställda.  
 
I början av 80-talet blev Posten mer självständigt och staten fick mindre inflytande och 
detta ledde till att den centrala styrningen minskade (Lundberg & Öhgren, 1996). I 
statens affärsverk upplevdes ägarens restriktioner som betungande genom att 
affärsverken inte kunde skapa egna vinster vilket minskade motivationen. Ledningen för 
affärsverken kände sig också oerhört begränsade i och med att det var staten som 
bestämde.  Krav på en ökad frigörelse från staten var stark i affärsverken. Det som 
upplevdes som negativt var att det blev för stark inriktning mot ägarens kortsiktiga 
avkastningskrav och därmed tappade långsiktiga mål betydelse (Charpentier, 1992). 
 
Redan 1984 började Posten bli mer affärsinriktat och resultatet fick större betydelse mot 
tidigare då kostnaderna var det centrala. Nu delades Posten in i två affärsområden och 
kundorienteringen ökade. År 1988 började affärsstyrningen och Posten fick målen 
Tillräcklig lönsamhet, Nöjda kunder och Personal som trivs. En ny organisation började 
ta form i och med en större uppdelning i affärsområden. Denna omorganisation gjordes  
för att kunna skilja ut förlustaffärer, definiera affärsuppgifter och ansvarsfördelning. År 
1991 började förberedelserna för övergång från affärsverk till aktiebolag och 1992 
delades Posten upp i divisioner utifrån de olika affärsområdena. Det viktiga var att 
Posten nu skulle vara som ett företag mot sina kunder. Varje affärsområde fick eget 
ansvar för sina produkter och sin lönsamhet. Postens bolagisering skedde den första 
januari 1994 (Lundberg & Öhgren, 1996). 
  
 
4.2 Postens organisation 
 
Det har genomförts stora rationaliserings- och struktureringsprogram i Posten och i och 
med detta har 25% av personalstyrkan förlorat sina arbeten sedan år 1990. Samtidigt 
som många förlorat sina arbeten är det nu viktigt för Posten att se till att medarbetarna 
som är kvar trivs och får den kompetensutveckling som är nödvändig för morgondagens 
krav. Resultatet av dessa rationaliseringar och omstruktureringar blev även att många 
postkontor flyttat in i butiker de senaste åren. Posten har också satsat på nya marknader 
som elektronisk handel medan brevhanteringen minskar år för år som en följd av faxens 
och internets genombrott. Dessutom har Posten även omorganiserats till en mer 
decentraliserad och kundorienterad organisation. Trots denna mer decentraliserade 
organisationsstruktur har posten, fortfarande ett antal hierarkiska nivåer (Postens 
Årsredovisning, 1998). 
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Posten är idag indelad i olika affärsområden. Denna nya organisationsstruktur har till 
syfte att tillgodose kundernas ökade behov av service och enkelhet. Längst fram i 
organisationen finns 9 affärsenheter som ansvarar för var sitt  kundsegment. Dessa 
kundsegment kan vara indelade efter till exempel branchtillhörighet. Affärsenheterna 
har stöd av postens 6 affärsområden som tillhandahåller sortiment och produktion samt 
utvecklar kundsegmenten. Fördelen med att posten har organiserat sig på detta sätt är att 
kunden möter ett team som har kompetens från alla affärsområden (Postens 
årsredovisning, 1997). 
 
 
4.3 Postens strategiska mål 
  
Posten har valt att fokusera sig på kundens betydelse, personalens betydelse och 
lönsamhet. Man har även lagt till ytterligare ett strategiskt mål nämligen förnyelse. 
Syftet med dessa fyra mål är att de ska vara lika viktiga och samverka för att ge Posten 
förutsättning för överlevnad på lång sikt (Postens årsredovisning, 1998). 
 
Det är kundernas behov som ska styra Postens verksamhet. Detta betonas genom att 
kundernas alternativ i Postens kärnområden  kännetecknas av mångfald. Posten hjälper 
kunden att hitta smidiga och kostnadseffektiva lösningar. Ett nära samarbete med 
kunden är idag ett måste liksom att sätta samman utbudet av tjänster så att 
helhetslösningar kan erbjudas. Det är kunden som avgör om Posten når de kvalitetsmål 
som Posten ställt upp. Kundnöjdheten mäts i ett Nöjd-Kund-Index som ligger till grund 
för kvalitetsarbetet. Mätningar av  kundnöjdhet görs löpande under året och analyseras 
med statistiska metoder. Om en kund har ett klagomål ska det registreras i en databas 
och det är i första hand den som tar emot klagomålet som ska försöka lösa kundens 
problem. Kundklagomålen som registreras används för att förebygga fel och förbättra 
tjänster och produktion (ibid). 
 
Personalen ska förändras med Posten och det ställer i sin tur nya krav på ledarskap, 
medarbetarskap och arbetssätt. Posten betonar ledarens roll att vara föredöme och stå 
för Postens mål och värderingar. Alla medarbetare i Posten har rätten och skyldigheten 
att ta ansvar för Postens och sin egen utveckling. Det är genom att alla deltar som 
Posten blir ett ledande företag som kan möta kundernas behov. Posten har ett mått, ViP 
som mäter hur bra Personalen trivs. Medarbetarna får besvara frågor om deras 
delaktighet, vilka utvecklingsmöjligheter de har, förtroende de känner för 
utvecklingsarbetet i Posten och en helhetsbedömning om hur nöjd de är med hela 
arbetssituationen. Detta sammanställs och bildar ett ViP-index som målsätts via 
affärsplanen i Posten och cheferna erhåller en uppföljning av sina medarbetares trivsel 
(ibid). 
 
Lönsamhet ska kunna hållas på en tillfredsställande nivå trots räntenedgång, ökad 
konkurrens och minskad efterfrågan. Ägaren (staten) har ekonomiska och finansiella 
mål som ska ge en stabil ekonomisk utveckling av verksamheten. Det är även viktigt att 
långsiktig kapitalavkastning och förmögenhetstillväxt tillgodoses (ibid).  
 
Förnyelse är det nya strategiska målet som gäller från 1999. Det är Postens förmåga att 
fokusera och utveckla strategier för framtiden och att lyckas stimulera en vilja till 
förnyelse hela tiden (ibid). 
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4.4 Affärsområdet Försäljning 
 
Posten försäljning har som affärsidé att till privatpersoner, mindre och medelstora 
företag, föreningar och organisationer aktivt marknadsföra och sälja kundlösningar 
sammansatta av Postens standardtjänster och tjänster från samarbetspartners. Detta ska 
göras på ett sådant sätt att kunden upplever sig individuellt behandlad. Detta ska även 
göras utifrån kundens behov nu och i framtiden. Posten försäljning har även ansvaret för 
professionell kund- och kassaservice åt Postens kunder.  
 
Posten försäljning är återförsäljare av hela Postens sortiment till privatkunder och 
företag. Posten försäljning har även rollen som förmedlare av det finansiella sortimentet 
från Postbanken och Lita Försäkringar. Organisationen försäljning består av 1800 
serviceställen och 92 försäljningsområden över hela landet (Postens årsredovisning, 
1998).  
  
 
4.5 Intervju med Chefen över försäljning i Boden och Luleå 
 
Säljområdechefen är ansvarig för postkontoren i Luleå och Boden, och har även 
ansvaret för försäljning till små och medelstora företag. Han har arbetat i 28 år inom 
Posten i olika befattningar. 
 
Postens  strategiska mål och strategiska planering 
Säljområdeschefen berättar att tidigare var Postens mål mest kostnadsstyrning och det 
centrala var de anställdas timtid. Varje kontor fick tilldelade resurser i antal årsanställda. 
Idag är målen av ekonomisk natur och Posten har balansräkning och resultaträkningar 
ner på minsta enhet2. Den största skillnaden är att tidigare styrdes Posten inte utifrån 
lönsamhet utan enbart med produktivitetsmått, berättar säljområdeschefen vidare. 
 
Idag är Posten som andra företag det vill säga Posten måste generera intäkter. Posten 
har även blivit mer omvärldsorienterat. Idag  talas det också mer om lönsamhet vilket  
inte gjordes tidigare. Lönsamhet ger handlingsfrihet, exempelvis kan Posten idag göra 
investeringar på ett helt annat sätt än tidigare, betonar säljområdeschefen. När Posten 
var affärsverk skulle uppnått resultat levereras in till staten och om någonting skulle 
köpas in måste statsanslag täcka det. Säljområdeschefen berättar att om man inte har 
några tillgångar kan man inte arbeta och investera för framtiden. Posten har gått från 
planekonomi eller planstyrning till lönsamhetsstyrning och det är en svår process. Om 
Posten ska mätas på sista raden i resultaträkningen är det viktigt att rätt befogenheter 
finns för att kunna påverka resultatet menar säljområdeschefen.  
  
Idag är kunden oerhört viktig, utan kunden behöver inte Posten existera menar 
säljområdeschefen. Det är mot kunden vi ska jobba och erbjuda de tjänster och 
produkter som de efterfrågar. Det är viktigt för Posten att satsa på rätt sorts kund och få 
personalen att förstå det för att man ska överleva på marknaden berättar han vidare. 
Posten har på senare tid blivit bättre på att möta kunden och insett kunden betydelse 
enligt säljområdeschefen.. 
 
Eftersom Posten är ett serviceföretag i kommunikationsbranscen är personalens 
betydelse stor. I slutändan är det relationen mellan kunden och Postens personal som 

                                                                 
2 Till minsta enhet räknas exempelvis ett postkontor. 
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avgör hur Posten ska lyckas på marknaden. Tidigare var Posten någonting som bara 
skulle finnas, vilket inte är lika självklart idag enligt säljområdeschefen. Förnyelse är 
det senaste strategiska målet och kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för 
framtida framgångar berättar säljområdeschefen. Med dagens förändringstakt är det 
viktigt att hänga med annars försvinner Posten. För att ett sådant stort företag som 
Posten ska kunna förändras snabbt  krävs en helt annan styrning än förr. Visionen 
Posten har är att ta bort hierarkin och få en mer flexibel styrning som är snabbare, mer 
kundanpassad och som passar den allt snabbare förändringstakten. Det är vi som träffar 
kunderna som måste kunna ta beslut och säga till berättar säljområdeschefen. Vidare 
berättar han att  utmaningen är att få personalen att förstå det.  
 
Tidigare fanns det inte strategisk planering eller affärsplanering, däremot fanns 
strukturplaner på ett års sikt. Posten upprättar affärsplaner sedan år 1994. Den finns från 
ledningsnivå till det enskilda arbetslaget och sträcker sig affärsmässigt ett år framåt och 
strategiskt två år framåt berättar säljområdeschefen.  Han berättar vidare att nu  arbetar 
vi på ett helt annat sätt än förut nämligen utifrån kunden, vilket är positivt och höjer 
självkänslan i företaget. Idag jobbar vi med andra ord på samma villkor som andra 
företag berättar säljområdeschefen.  
 
Budgetering 
Budgeten innan bolagiseringen var en tim- och kostnads budget medan det idag är en 
resultatbudget som styrs med ett antal nyckeltal som mäter effektivitet gentemot service 
berättar säljområdeschefen. Vidare berättar han att Posten styrs på fyra mål: nöjda 
kunder, personalens trivsel, lönsamhet och förnyelse eller förändring. Förändring är ett 
viktigt mål för framtiden men idag har Posten inget bra mått för det. Ett mått på 
förändringstakt är att mäta vilka intäkter som kommer från nya eller mogna marknader 
anser säljområdeschefen. Posten har klassat olika områden, till exempel är brev en 
mogen marknad medan elektroniska brev är en ny marknad. Posten mäter var pengarna 
kommer in för att få en uppfattning om hur snabba och duktiga de är på att styra över till 
nya marknader.  
 
En tidigare svaghet var att det inte fanns ett system som gav Posten information berättar 
säljområdeschefen. Det har varit ett problem att inte få en samlad bild över 
verksamheten eftersom det är ett stort företag med många delar. Men nu använder 
Posten ett datawarehouse som kan ge Posten en resultaträkning ner på kundnivå, det vill 
säga härleda alla intäkter och kostnader till de olika intäkts- och kostnadsbärarna. Detta 
vänder även hierarkin upp och ner med ett bolag som styrs underifrån istället för 
traditionell styrning uppifrån menar han. 
  
Prestationsmätning 
Faran med att mäta  produktivitet som Posten gjort tidigare är att rätt saker inte mäts och 
rätt effektivitet inte nås på rätt saker berättar säljområdeschefen. Det är skillnad mellan 
produktivitet och effektivitet menar han vidare. Produktivitet är prestation kontra utfall 
medan när man mäter effektivitet vägs intäkterna in. Säljområdeschefen tycker vidare 
att det är lätt att suboptimering sker i ett företag som Posten. Med det menas att fel saker 
fokuseras ur strategisk synvinkel.  
 
Säljområdeschefen har helhetsansvar för Posten försäljning i Boden-Luleå området. För 
att kunna styra verksamheten i rätt riktning behöver han ett antal nyckelmått som ger 
honom information om hur det går med verksamheten. Till sin hjälp har han ett antal 
personer med vissa expertkunskaper som ska stötta honom. De ser till att han får 
information om till exempel kvalitet och produktion.  
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Belöningssystem 
När säljområdeschefen gör ett bra jobb får han veta det vid de kvartalsvisa 
styrelsemötena då verksamheten genomlyses. De har även månadsrapporter där det 
framkommer hur verksamheten presterar. Belöning får han genom ett bonussystem som 
är baserat på resultat och personliga mål som sätts utifrån varje individ. 
 
Uppmuntran av personalen sker genom säljstimulans eftersom Posten numera är en 
säljorganisation. Motivation får man via lön anser säljområdeschefen, lönesättningen 
sker idag individuellt. Lönesättningen ska spegla prestation och engagemang för 
företaget menar säljområdeschefen. Tidigare var det en bestämd lön utifrån antal 
arbetade år. Belöningssystem finns i form av en bonus som är relaterad till hur mycket 
den anställde säljer. Tidigare fanns det inget belöningssystem.  
 
Säljområdeschefen tycker att kompetensutveckling är den andra motivationsfaktorn.  
Idag går Posten mot att bli en lärande organisation. Kompetensutveckling är en viktig 
faktor för att lyckas på marknaden menar han. Kompetensutveckling bland säljarna sker 
en gång i månaden men den är kort och på hemmaplan. Idag sker utbildning i 
samverkan med skolor istället för i egen regi och detta tycker säljområdeschefen är bra. 
Personalen erbjuds grundkompetens genom postgymnasium och spetskunskap genom 
posthögskolan. Dessutom satsar Posten mycket på utbildning inom IT-området. Det är 
viktigt med kompetens eftersom det kommer att innebära  makt i framtiden  anser 
säljområdeschefen.  
 
Det finns interna problem vad det gäller att hänga med i produkt- och 
tjänsteutvecklingen eftersom utvecklingen idag går mycket snabbare än förut. Nya 
produkter och tjänster kommer hela tiden och det är svårt att få personalen att förstå hur 
viktigt det är att ta till sig det som är nytt. Det hänger på individen själv att få den 
informationen, att lära sig att lära menar säljområdeschefen. Grunden att finna 
information finns i intranet som är intern information för Postens personal.  Varje 
säljare har dessutom ett eget område som personen bevakar extra noga berättar han 
vidare. Om det sker något på det området ska den säljaren informera att förändringen 
skett, det vill säga lära ut kunskap till sina kollegor. Sammanfattningsvis berättar han att 
tidigare var det viktigt att göra saker rätt och kunna de regler som gällde medan det idag 
är viktigt att göra rätt saker. 
 
Postens organisation 
Säljområdeschefen berättar att Postens organisation tidigare var hierarkiskt styrd med 
begränsad delegering. En orsak till att hierarkin var så tydlig anser han berodde på den 
hårda regelstyrningen som Posten tillämpade. Bolagiseringen var en process i sig, men 
organisationsförändringen hade börjat ske långt innan bolagiseringen. Idag är 
organisationen mindre hierarikisk. Mellan säljområdeschefen och vd:n finns en person 
och det är affärsområdeschefen.  När säljområdeschefen började togs inga beslut på 
hans nivå utan alla besluten togs på regional nivå. Idag har han befogenheter som inte 
ens regionchefen hade förr.  
 
Idag kan man säga att Posten består av många små  företag i det stora företaget och 
utvecklas mot en lärande organisation berättar säljområdeschefen. Det är viktigt för 
Posten att vara flexibel i den omvärld som råder och Posten måste då ha en mindre 
hierarkisk organisation med beslut långt ut i organisationen annars blir Posten för trög 
menar han. 
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Arbetssituation 
Arbetssituationen har förändrats mycket berättar säljområdeschefen. Idag är det mer 
motiverande att jobba eftersom jag kan vara med och påverka samt ta egna beslut på ett 
helt annat sätt än förr berättar säljområdeschefen. Detta medför större ansvar men det är 
dock mer positivt idag. Tidigare beslutades allt uppifrån i detalj och det fanns mycket 
regler och i stort sett ingen delegering. Det gjorde att personalen hade lite ansvar i den 
tidigare organisationen och i och med det var motivationen lägre menar han. 
 
 
4.6 Intervju med Postmästare i Boden 
 
Postmästaren i Boden är en kvinna som har arbetat inom Posten i många år och innehaft 
många olika befattningar. När Posten var affärsverk fanns inga mål enligt henne utan 
det enda budgetmässiga var personalens arbetstid för verksamhetens bedrivande.  
 
Postens strategiska mål och strategiska planering 
Idag är Posten en mer affärsmässig organisation och med det menas att Posten ska leva 
på sina egna skapade intäkter berättar Postmästaren. Hon berättar vidare att varje 
postkontor har ett lönsamhetsmål som ska uppnås och detta kan en del kunder ha svårt 
att acceptera. Dessa kunder ser Posten som något självklart, något som bara ska finnas. 
Förutom lönsamhetsmålet har de även mål för hur nöjda kunderna är och hur bra 
personalen trivs. Kundernas uppfattning mäts genom att kundenkäter regelbundet 
skickas ut året runt. Hon berättar att personaltrivseln mäts genom att en personalenkät 
genomförs fyra gånger per år där hennes personal får tala om vad de tycker om henne 
som chef.  
 
När Posten var affärsverk fanns det inga affärsplaner eller strategier berättar 
Postmästaren. Hon betonar att Posten var hårt regelstyrd när de var affärsverk. Det 
fanns pärmar som talade om exakt hur saker och ting skulle utföras. Dessa pärmar finns 
inte idag. Hon berättar vidare att idag måste personalen fatta egna beslut och det ses 
som  positivt och motiverande. Förr var personalen  inte inblandade i några beslut utan 
det viktigaste var att de skulle vara tysta och arbeta snabbt. Hon anser att skillnaden 
mellan affärsverk och bolag är att ansvaret ökat i och med delegerandet av 
arbetsuppgifter.  
 
Idag finns det affärsplaner som omarbetas varje år. Affärsplanerna finns både på lång 
och kort sikt berättar Postmästaren. Affärsplanerna kommer från centralt håll som är 
gjorda utifrån ägarna och det ska omarbetas för att passa lokalt.  
 
Budgetering 
När det gäller budgeten betonar Postmästaren att det viktiga förr var att man hade 
kontroll på kostnaderna, intäktssidan försummades i princip. Den största förändringen 
mot förr är försäljningen. Idag är det en mer aktiv försäljning i kassorna där de bland 
annat säljer Lita försäkringar och en del av Nordbankens tjänster. Posten har alltså 
börjat fokusera mer på intäktssidan.  Idag har Posten ett bra ekonomisystem som 
fungerar och som personalen har lärt sig och kan hantera enligt Postmästaren. Tanken är 
att budgeten ska byggas nerifrån och upp, det vill säga att hon tillsammans med sin 
personal skapar sin budget som hon sen försöker få igenom uppåt. Detta har lyckats 
ibland men inte alltid.   
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Prestationsmätning 
Prestationsmätning var någonting som inte fanns tidigare berättar Postmästaren. 
Möjligen fanns det en uppföljning av kostnader. Idag kommer det en rapport om 
intäkter och kostnader en gång i månaden som delges personalen. Sedan görs det en 
uppföljning av rapporten tillsammans med personalen och det leder till mer motiverad 
personal menar Postmästaren. Dessutom får personalen insikt och förståelse för 
verksamhetens bedrivande anser hon. Hon betonar att tanken är att aktiviteter ska kunna 
mätas och det ska ske på ett affärsmässigt sätt. Förutom intäkts- och kostnadsmåtten har 
de olika kontoren  ett antal nyckeltal som jämförs med kontoren i övriga landet. Ett 
exempel på mått är hur många kundbesök man har per dag och detta mått kan till 
exempel motivera varför ett kontor behöver mer anställda än andra. 
 
Belöningssystem  
Postmästaren berättar att de har provat ett antal belöningssystem som har fungerat olika 
bra. Idag finns det ett bonussystem för affärsområdet försäljning. Den som är duktig på 
att sälja får en extra premie i form av en liten summa pengar en gång per år. Detta är en 
individuell del. Det finns även en kontorsdel där även måtten för VIP3, NKI4 ska vara 
uppfyllda och då belönas alla på kontoret.  
 
Postmästaren uppmuntrar sin personal genom att de får symboliska belöningar som till 
exempel  en blomstercheck eller en tårta till fredagsfikat. Det finns även säljtävlingar 
både centralt och lokalt som ska sporra personalen till att sälja mycket. Hon betonar 
dock att försäljningen är en del av deras dagliga arbete och ska inte belönas om det inte 
finns anledning. Om hon gör ett bra arbete talar hennes chef om det för henne. Men 
även hon är knuten till bonussystemet, genom att hon ska motivera sin personal och 
därigenom få ett bra VIP mått. 
 
Kompetensutvecklingen när Posten var affärsverk innebar att personalen fick gå interna 
kurser. Dessa kurser var inte alltid så aktuella och anordnades från centralt håll. Idag är 
det väldigt lite sådant utan det bygger på eget engagemang och viljan att lära. 
Postmästaren berättar att hon måste gå igenom Postens egen websida varannan dag för 
att hålla sig ajour med nyheter. Personalen har tillgång till datorer så att de kan komma 
åt informationen. Kassan har ett eget system som heter Visa där de hittar allt som är 
nytt.  
 
Idag ska personalen lära av varandra. Som exempel berättar Postmästaren att när Posten 
skulle börja sälja försäkringar fick hon och en kassörska gå en kurs. När de kom tillbaka 
fick de i sin tur lära ut det till resten av personalen. Postmästarens sköter sin egen 
kompetensutveckling utan inblandning från centralt håll. Hon kan välja själv vad hon 
vill utveckla sig inom. 
 
Postens organisation 
När Posten var affärsverk var högsta instans kungliga huvudpostkontoret som låg i 
Stockholm och under det fanns regionförvaltningar. På varje postkontor fanns en 
postmästare, en öpxa5 och ett antal administratörer. Detta ledde till en tung byråkrati 
berättar postmästaren. I och med Postens ombildande till bolag och datorernas snabba 
framfart ledde detta till att stora rationaliseringar genomfördes. Postmästaren ger som 
exempel att när hon började i början av 90-talet var det 41 personer som arbetade i 

                                                                 
3 VIP betyder vi i posten och är ett mått och är ett index för hur personalen trivs 
4 NKI är ett index för hur nöjda kunderna är 
5 En person som hade befattningen mellan kassörskorna och postmästaren 
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Bodenområdet, idag är det 24 personer. Postmästaren tycker att det har gått bra med 
dessa rationaliseringar eftersom det fanns en överkapacitet tidigare. 
 
Hon betonar vikten av ett enat Posten som möter kunden. Exempelvis kan kunderna 
klaga på postutdelningen hos henne även om det inte är hennes affärsområde. Hon löser 
problemet åt kunden fastän det inte är hennes område. Samarbete är viktigt för Posten 
eftersom alla måste samarbeta om målen ska uppfyllas. 
 
Arbetssituation 
Postmästaren tycker att det är mer motiverande att arbeta i dagens Posten eftersom  egna 
initiativ uppmuntras och varje anställd får ta eget ansvar över sitt arbete. Det är mindre 
regler som styr verksamheten idag förmot förr när det fanns regler för allt. Personalen 
belönas idag för ett bra arbete, vilket aldrig skedde tidigare anser hon. Neddragningarna 
vad det gäller personal har inte varit så kännbara eftersom det fanns en överkapacitet 
tidigare. 
 
 
4.7 Intervju med fyra kassörskor 
 
Vi har intervjuat fyra kassörskor med olika arbetsuppgifter som har varit anställda 
mellan 22 och 30 år inom Posten. 
 
Alla fyra kassörskor tycker att arbetssituationen har förändrats markant i och med 
bolagiseringen. De tycker att ansvaret har blivit större sedan bolagiseringen och att det 
blivit ett mer självständigt arbete. De upplever också att det har blivit stressigare 
eftersom det har varit stora personalneddragningar medan arbetsuppgifterna fortfarande 
finns kvar. 
 
Två av kassörskorna tycker att motivationen har ökat. En kassörska tycker att 
motivationen går upp och ner, men berättar att det är lättare att ta egna initiativ och 
beslut idag. Det är bara en som tycker att motivationen är oförändrad men även hon 
tycker att det är lättare att ta egna beslut idag. Förr var det regler som gällde och kom 
någon kund och klagade kunde man som kassörska hänvisa till regelverket berättar hon. 
 
Alla postkassörskor tycker att de får den utbildning de behöver för sitt arbete och 
utbildningen är bättre nu än tidigare. Idag är det självinlärning och kompetensöverföring 
som gäller. När de gör ett bra jobb tycker alla utom en att de får uppskattning av sin 
chef. En av kassörskorna tycker att hon själv känner när hon presterar bra. Posten har ett 
uttalat belöningssystem enligt tre av kassörskorna.    
 
Den stora förändringen sedan bolagiseringen är kundens betydelse för Posten. Utan 
kunder har vi inget arbete eftersom det är kunderna vi lever på menar en kassörska. Det 
är även viktigt att det är rätt sorts kunder med rätt behov eftersom Posten vill ha 
lönsamhet. Lönsamhetens betydelse är alla postkassörskor medveten om. Lönsamheten 
är viktig och det är orsaken till att säljkraven har blivit så hårda menar de. Säljer vi inte 
nog mycket avskedas folk berättar en kassörska. Lönsamhet existerade inte tidigare men 
efter bolagiseringen blev lönsamhet en viktig faktor. 
 
Trivseln har minskat mot tidigare tycker alla kassörskor utom en. Förr var vi som en 
postfamilj där det inte fanns några krav. Tidigare var det mer som en social verksamhet 
medan det idag är mer pressat och kravfyllt. De tror att trivseln har minskat för att alla 
har arbetat länge och varit med under andra förhållanden då det inte fanns några krav. 
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Idag händer det dessutom så mycket, teknologin utvecklas hela tiden och detta gör att 
det hela tiden är nya saker som ska läras in anser kassörskorna. En kassörska tycker 
dock att trivseln är oförändrad.  
 
Kassörskorna berättar att det som är viktigt idag är att arbeta med rätt saker. Förr 
arbetade man bara på. Idag är det viktigt att knyta till sig nya kunder och behålla de 
gamla kunderna. Kunden ska ges en god service som bland annat innebär att de inte ska 
behöva vänta för länge. Tidigare kunde kunden få vänta hela dagen och det hade ingen 
betydelse. En av postkassörskorna tycker att försäljningen är viktigare idag jämfört med 
förr. 
 
När Posten genomför omorganiseringar anser kassörskorna att det som händer är att 
man byter chef och sedan återgår allt till det gamla vanliga igen. Det är nödvändigt att 
organisationen anpassas till kunden anser de. Vad det gäller de strategiska målen så var 
det endast en av kassörskorna som kunde alla fyra målen det vill säga kunder, personal, 
lönsamhet och förnyelse.  
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4.8 Översiktstabell över Posten förr och nu 
 
Posten förr Säljområdeschef Postmästare Kassörer 

Strategisk planering Ingen strategisk planering 
eller långsiktiga planer. 

Ingen strategisk planering. Ej delaktiga i strategiska 
planeringen. 

Budgetering Kortsiktiga planer som 
fokuserade på 
kostnadsidan. 

Kortsiktiga planer som 
fokuserade på 
kostnadsidan. 

Ej delaktiga i budgetering. 

Prestationsmätning Ingen prestationsmätning 
endast fokusering på 
kostnader. 

Ingen prestationsmätning 
endast fokusering på 
kostnader. 

Ingen prestationsmätning. 
 

Belöningssystem Inget uttalat 
belöningssystem 

Inget uttalat 
belöningssystem. 

Inga belöningar. 

Organisation Den var byråkratisk och 
hierarkisk. 

Den var byråkratisk och 
hierarkisk. 

Den var byråkratisk och 
hierarkisk. 

Arbetssituation Allt beslutades uppifrån 
och egna initiativ 
uppmuntrades inte. 

Verksamheten var 
regelstyrd och 
motivationen var låg. 

Rutinartade arbets-
uppgifter och inga egna 
initiativ uppmuntrades 
men ändå mer trivsamt. 

Posten nu    

Strategisk planering Långsiktiga affärsplaner 
på två års sikt. 

Långsiktiga affärsplaner 
som omarbetas för att 
passa lokalt. 

Ej delaktiga i strategisk 
planering. 

Budgetering Kortsiktiga affärsplaner på 
ett års sikt. 

Kortsiktiga affärsplaner på 
ett års sikt.  

Ej delaktiga i budgetering. 

Prestationsmätning Prestationsmätning sker 
både i finansiella och icke 
finansiella mått. 

Prestationsmätning sker 
både i finansiella och icke 
finansiella mått. 

Försäljningen upplevs som 
betydelsefull. 

Belöningssystem Det finns och baseras på 
personliga mål. 

Det finns och baseras på 
kundernas nöjdhet och 
personalens trivsel. 

Det finns och baseras på 
deras försäljning enskilt 
och för kontoret som 
helhet. 

Organisation En mer platt 
organisationsstruktur med 
tre hierarkiska nivåer över 
en postkassörska. 

En mer platt 
organisationstruktur. 

De har inte märkt någon 
större skillnad mot tidigare 
förutom vad det gäller 
egna initiativ som 
uppmuntras idag. 

Arbetssituation Det är bättre i och med att 
besluten fattas längre ned i 
organisationen och 
ansvaret delegeras. Det 
ger en ökad motivation 
hos de anställda. 

Det är mer motiverande 
eftersom egna initiativ 
uppmuntras och att varje 
anställd får ta eget ansvar 
för sitt arbete. 

Merparten av de 
intervjuade tyckte det var 
mer motiverande idag 
eftersom de hade ett mer 
självständigt arbete. Men 
trivseln var sämre på 
grund av ökade krav och 
stress. 

 
 
Tabell 1: Översiktstabell Posten förr och nu.
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5 ANALYS 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi att koppla ihop vår empiriska studie med de teorier 
vi har behandlat i teoriavsnittet och analysera fram ett resultat. 
 
 
5.1 Strategisk planering 
 
Affärsverken styrdes i betydande omfattning av statsmakterna. Staten kunde detaljstyra 
genom att bestämma taxor eller endast ge riktlinjer genom att sätta upp mål som skulle 
uppnås enligt Departementsserien 1991:77 och 1995:76. Avsaknad av strategisk 
planering när Posten var affärsverk märks tydligt genom att det fanns regler som styrde 
allt. Dessa regler fanns på varje postkontor i olika pärmar. Det som möjligen fanns när 
Posten fungerade som affärsverk var strukturplaner och de sträckte sig högst ett år 
framåt enligt affärsområdeschefen.  
 
Posten har affärsplanering sedan år 1994. Affärsplaneringen finns från ledningsnivå till 
det enskilda arbetslaget och sträcker sig affärsmässigt ett år framåt och strategiskt två år 
framåt. Skillnaden mot tidigare är att man arbetar på ett helt annat sätt utifrån kunder, 
vilket är positivt och höjer självkänslan i företaget.  Posten jobbar nu på samma villkor 
som andra företag berättar säljområdeschefen. Postmästaren berättar att affärsplaner 
kommer från centralt håll och är gjorda utifrån ägarna och de ska sedan omarbetas för 
att passa lokalt. Enligt Anthony och Govindarajan (1998) är det viktigt att tänka på att 
den strategiska planeringen inte får bli en byråkratisk aktivitet där man gör som man 
alltid gjort, utan att man hela tiden ser till att nya idéer tas till vara. De menar vidare att 
om en strategisk plan ska vara funktionell  krävs det att ledningen är övertygad om att 
det är viktigt annars tappar planen trovärdighet.  
 
Att Posten idag använder strategisk planering märks för de som arbetar i verksamheten  
genom att det idag är tydliga mål i organisationen och mindre regler. För personalen har 
det inneburit en positivare anda och ökad självkänsla men också att var och en får ta ett 
större ansvar. Idag måste beslut som tas motiveras i högre utsträckning och det finns 
inga regler att hänvisa till längre. I statens affärsverk upplevdes ägarens restriktioner 
som betungande genom att affärsverken inte kunde skapa egna vinster och då minskade 
motivationen enligt Charpentier (1992). Vidare skriver han att staten även påverkade 
ledningen för affärsverket. Det blev för stark inriktning mot ägarens kortsiktiga 
avkastningskrav och därmed tappade långsiktiga mål betydelse. Ledningen kände sig 
helt enkelt oerhört begränsade och detta ledde till att krav på en ökad frigörelse från 
staten var stark i affärsverken.  
 
 
5.2 Organisationsutformning 
 
När Posten var affärsverk var högsta instans kungliga huvudpostkontoret som låg i 
Stockholm och under det fanns regionförvaltningar. Det var med andra ord en mycket 
hierarkisk organisation med mycket byråkrati och lite delegering av ansvar. 
Affärsverken var tidigare funktionsindelade i sin organisationsform berättar Charpentier 
(1992). Det finns en risk att organisationen blir byråkratisk om den är funktionsindelad 
anser Bruzelius och Skärvad (1995) vilket stämmer in på Posten som affärsverk.  
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Under 80-talet började en förändring ske när affärsverken började omorganiseras mot en 
mer produkt- och affärsområdesindelad organisationsstruktur, det vill säga man 
divisionaliserade skriver Charpentier (1992). Posten har idag en platt organisation med 
6 affärsområden där försäljning är en av dessa. Denna organisationsform började ta 
form redan innan bolagiseringen, där ett kontor ligger under en säljområdeschef som 
direkt lyder under affärsområdechefen. Över affärsområdeschefen finns endast 
koncernchefen i Posten. Divisionsorganisationen kännetecknas av att verksamheten är 
grupperad i mer eller mindre självständiga divisioner som lyder under ett samordnande 
centrum skriver Bruzelius och Skärvad (1995). De berättar även att man oftast delar in 
divisionerna efter marknad, produktområde eller affärsidè och att varje division har ett 
eget resultatansvar. Slutligen anser de att styrningen av divisionerna sker genom att 
koncernledningen bestämmer resultatkrav och spelregler och inte genom beslut i 
enskilda frågor. Detta stämmer väl överens med Postens organisationsstruktur idag.  
 
Vad gäller beslutsfattande har delegeringen ökat mot tidigare, Säljområdeschefen har nu 
befogenheter som inte ens regionchefen hade när Posten var affärsverk. 
Divisionsorganisationens uppbyggnad leder till decentralisering av besluten i 
organisationen skriver Bruzelius och Skärvad (1995). Detta gör att besluten fattas 
snabbare och att personalen blir mer motiverad berättar de vidare.  
 
 
5.3 Belöningssystem 
 
När Posten var affärsverk fanns det inget belöningssystem och lönesättningen baserades 
på antal arbetade år inom Posten. När sedan Posten blev bolag har de provat olika typer 
av belöningssystem och är nu på väg mot ett nytt belöningssystem. Idag är det 
individuell lönesättning som ska spegla den anställdes engagemang och prestation för 
företaget. Belöning för postmästaren är baserad på uppnått mått för ViP. För 
postkassörskorna är belöningssystem individuellt och baseras på hur mycket den 
enskilde postkassörskan säljer. Det finns även ett belöningssystem för postkontoret som 
helhet men då ska Nki och ViP vara uppfyllda. Det anordnas även säljtävlingar och då 
uppmuntras personalen med beröm eller lämplig belöning som till exempel en blomma 
eller fika en fredagseftermiddag. 
 
Syftet med ett belöningssystem kan vara många olika anledningar men några är att 
skapa en vi-känsla, belöna goda prestationer, behålla kompetent personal, öka 
konkurrenskraften vid nyrekryteringar och att skapa skattemässigt fördelaktiga 
ersättningar skriver Svensson och Wilhelmson (1988). Ett belöningssystem ska enligt 
Svensson och Wilhelmson (1988) vara både individuellt och kollektivt. När ett 
belöningssystem skapas ska det anpassas så att handlingar som leder till att 
organisationens mål uppnås ska uppmuntras menar de.  
 
Det rådande belöningssystemet uppfattar postkassörskorna olika, en del tycker det är 
orättvist, en del att det är bra och en postkassörska var inte medveten om att det fanns 
något belöningssystem. Det centrala i belöningssystem är rättvisa och 
belöningssystemet ska vara åtgärder som gör att den anställdas kompetens och resurser 
tillvaratas skriver Svensson och Wilhelmson (1988). Motivationen har ökat generellt 
bland postkassörskorna och det är lättare att ta egna initiativ och beslut idag.  Ett av 
målen med belöningssystemet är att få fram motivationen hos de anställda enligt 
Svensson och Wilhelmsson (1988).  
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Säljområdeschefen är knuten till ett bonussystem som är kopplat till resultatet och har 
även personliga mål som ska uppnås.  
 
 
5.4 Budgetering 
 
Budget är ett viktigt verktyg för en effektiv kortsiktig planering och även som en 
kontroll av organisationen skriver Anthony och Govindarajan (1998). De menar vidare 
att en normal budget sträcker sig över ett år och har med de intäkter och kostnader som 
ska ske under det året. Karaktärsdragen i en budget är en uppskattning av vinst för 
affärsenheten och den uttrycks i monetära enheter, den antas accepteras av den som styr 
och ska vara en målsättning tycker Anthony och Govindarajan (1998). För Posten var 
budgeten innan bolagiseringen  tim- och kostnads baserad. Idag är det en resultatbudget 
som styrs på sista raden i resultaträkningen med ett antal nyckeltal som rör effektivitet 
mot service berättar säljområdeschefen.  
 
När Posten var affärsverk fanns det en tim- och kostnadsbudget och det var personalens 
arbetstid som var relevant. Personalen i produktionen var inte delaktig i budgetens 
utformning. Idag finns budgetering ner på lägsta nivån i organisationen. För personalen 
på de olika hierarkiska nivåerna har arbetet med budgetering medfört en förändring. De 
får delta i detta arbete eftersom budgeten ska byggas nerifrån och upp. Postmästaren ska 
tillsammans med sin personal skapa sin budget som sedan ska gå igenom uppåt i 
organisationen. Detta har lyckats ibland men inte alltid. Enligt Samuelson (1997) kan 
flera personer i organisationen delta i budgetarbetet eftersom det ekonomiska ansvaret 
är uppdelat. 
 
 
5.5 Prestationsmätning 
 
Förr fanns det i stort sett ingen prestationsmätning inom Posten. Möjligen mättes 
kostnader och lönsamhet var någonting som det inte pratades om. Idag har Posten flera 
olika prestationsmått. Ett exempel är lönsamhet som är ett finansiellt mått samt Nöjd-
Kund-Index och Vi-i-Posten som är icke-finansiella mått. Detta stämmer överens med 
Lönnqvist och Linds (1998) uppfattning om att finansiella mått har traditionellt används 
som prestationsmätning i ekonomistyrning. Vidare anser de att det idag utvecklas nya 
styrmodeller som använder både finansiella och icke-finansiella mått, ett exempel på 
detta är det balanserade styrkortet.  
 
Säljområdeschefen betonar det finansiella måttet lönsamhet som Posten styrs utifrån. 
Om lönsamheten är god ger det en handlingsfrihet som gör att Posten kan göra de 
investeringar som krävs. För postmästaren och hennes personal är det icke-finansiella 
mått som betonas som Nöjd-Kund-Index och Vi-i-Posten. Det finansiella måttet 
lönsamhet är även det viktigt genom försäljningens betydelse. Enligt Anthony och 
Godvindarajan (1998) tenderar företag att använda icke-finansiella mått på lägre nivåer 
i organisationen för kontroll av olika arbetsuppgifter och finansiella mått på högre 
nivåer för ekonomistyrning. 
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5.6 Arbetssituation 
 
Motivation är konsten att få människor att göra arbetet så effektivt som möjligt enligt 
Gellerman (1995). Drake och Smith (1973) menar att motivation är behov, önskningar 
och individens drifter som tillsammans ska tillfredsställa individen. De menar vidare att 
det är belöningen som är viktig och inte målet i sig. Detta stämmer väl överens med 
Postens förändring från affärsverk till bolag. Enligt säljområdeschefen och postmästaren 
är motivationen högre idag jämfört med när Posten var affärsverk. Detta beroende på att 
personalen belönas utifrån de mål som Posten har. Även postkassörskorna tycker det är 
mer motiverande att arbeta i dagens Posten.  
 
I Posten har alla anställda fått mer ansvar och befogenheter mot tidigare vilket har varit 
en positiv förändring enligt all personal vi pratade med, oberoende av vilken hierarkisk 
nivå de befann sig på. Detta stämmer bra överens med Drake och Smiths (1973) 
uppfattning om att arbetets utformning är viktigt för att få fram motivationen hos 
individerna i en organisation. De skriver även att arbetsutvidgning är en annan del och 
den innefattar att individerna får mera uppgifter inom ramen av befattningen.  
 
 
5.7 Analys av vår modell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Analys av egen teorimodell 

 

Prestations 
Mätning 

Strategier 

Belönings 
system  

Verksamheten 

Måluppfyllelse 

Affärsidé och mål 

Organisations 
utformning Budgetering 



 29 

 
Strategier formas genom den strategiska planeringen. För Posten har strategisk 
planering blivit en viktig del av styrningen när Posten blev bolag innan det fanns inte 
strategisk planering överhuvudtaget.  
 
Organisationsutformningen i Posten har tidigare när Posten var affärsverk varit 
byråkratisk med många hierarkiska nivåer. Idag har Posten en platt organisation som är 
decentraliserad. 
 
När Posten var affärsverk fanns inga belöningssystem men sedan Posten blev bolag har 
olika belöningssystem utvecklats. Idag får de anställda belöningar om de uppfyller vissa 
förutbestämda mål.  
 
Budgetering fanns tidigare när Posten var affärsverk men var då kostnadsbaserad. Idag 
när Posten är bolag är budgeteringen mer resultatinriktad där både intäkter och 
kostnader är i fokus. 
 
När Posten var affärsverk fanns inte prestationsmätning. Idag mäts olika nyckeltal som 
är både finansiella och icke finansiella. 
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6. SLUTSATSER 
 
 
I detta kapitel diskuteras de resultat som erhållits genom den empiriska studien samt 
egna reflektioner över resultatet. Vi kommer även att ge ett antal förslag för fortsatt 
forskning inom området. 
 
Vi har undersökt ett affärsverks övergång från statligt verk till bolag samt hur detta 
påverkat arbetssituationen för de anställda. Förändringen av det formella styrsystemet 
har varit markant och skett under en kort tidsperiod med tanke på att Posten är ett stort 
bolag. Tidigare var Posten hierarkiskt styrt med mycket regler från ägaren staten. 
Personalen fick inte ta egna initiativ eller vara med i beslutsprocesserna och det gav 
mindre motiverad personal. Personalen var mer som uppslagsverk eftersom regelboken 
skulle följas slaviskt. Idag är Posten ett kundorienterat företag med en relativt platt 
organisation. Personalen är med i beslutsprocesserna och egna initiativ uppmuntras. Det 
finns inte kvar några gamla regelböcker och detta har gett en personal som är mer 
motiverad men mer stressad på grund av  stora personalnedragningar.   
 
Vi är positivt förvånade över att den förändring som skett i Posten har lyckats så väl 
trots att det är en hög medelålder bland personalen och att stora neddragningar skett. I 
en stark företagskultur som Posten tidigare haft, är personalen postitiv och väldigt 
medvetna om vad som krävs för att Posten ska lyckas. Vi är dock medvetna om att detta 
kanske inte är representativt för hela Posten. Vi har i vår studie fått indikationer att de 
har lyckats mycket väl med förändringarna i just Boden och detta gör att en 
generalisering över hela Posten är omöjlig.  
 
Idag är det viktigt med en kundorienterad organisation för de företag som säljer tjänster 
och vill finnas kvar på den allt tuffare marknaden. Marknaden har blivit större i och med 
inträdet i EU men samtidigt har konkurrensen ökat med många företag som slåss om 
marknadsandelarna. Det bör framhållas att ett företag idag måste vara flexibelt och att 
snabbt kunna förändra sig till sin omgivning för att kunna konkurrera mot andra företag. 
Det är därför viktigt att företaget har ett väl fungerande styrsystem som passar till 
snabba förändringar. En effektiv organisation krävs i företaget med beslut långt ner för 
att kunna göra anpassa sig till marknaden. Kan inte företaget förändra sig så kommer 
det inte att överleva på lång sikt.  
 
Förslag till fortsatta studier: 
 
Det skulle vara intressant att se hur stor betydelse ledaren har för utvecklingen i ett 
företag. Om man tittar på Posten försäljning i Boden så har den enheten lyckats otroligt 
bra i det nya Posten med personal som är medveten om vad som är viktigt. Det skulle 
vara intressant med en studie där man undersöker ledarens betydelse i ett företag som är 
inne i en förändringsprocess.  
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 1

Intervjuguide 1 
 
Bakgrund 
 
Namn? 
 
Befattning? 
 
Arbetsuppgifter? 
 
Anställningsår inom Posten? 
 
 
Övrigt 
 
Hur styrdes Posten när det var affärsverk? 
• Mål 
• Planering eller strategier 
• Budget 
• Uppföljning, prestationsmätning 
• Belöningssystem 
• Organisationsförändring 
 
Hur styrs Posten idag? 
• Mål 
• Planering eller strategier 
• Budget 
• Uppföljning, prestationsmätning 
• Belöningssystem 
• Organisationsförändring 
 
 
Vad tycker Du om övergången från affärsverk till bolag? 
• Har ansvaret förändrats? 
• Arbetssituation är den förändrad? 
• Motivationen har den förändrats? 
• Kundernas uppfattning om Posten? 
• Lönsamhetens betydelse? 
• Personalens betydelse? 
• Vad är viktigt idag som inte var viktigt tidigare? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Intervjuguide 2 
 
Bakgrund 
 
Namn? 
 
Befattning? 
 
Arbetsuppgifter? 
 
Anställningsår inom Posten? 
 
 
 
 
 
Vad tycker Du om övergången från affärsverk till bolag? 
 
• Har ditt ansvar blivit större, mindre eller oförändrat? 
 
• Har arbetssituationen förändrats? 
 
• Har din motivationen ökat, minskat eller inte påverkats? 
 
• Anser Du att du får den utbildning du behöver? 
 
• Hur vet du att du gör ett bra jobb? 
 
• Finns det något uttalat belöningssystem? 
 
• Kundernas uppfattning om Posten har den förändrats anser du? 
 
• Kundernas betydelse för Posten? 
 
• Lönsamhetens betydelse idag och förr har den förändrats? 
 
• Har trivseln ökat eller minskat på arbetsplatsen förr och nu? 
 
• Vad är viktigt idag som inte var viktigt tidigare? 
 
• Omorganisering har den påverkat dig? 
 
• Vet du vilka strategiska mål Posten har idag? 
 
 
 

 
 
 
 
 


