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Sammanfattning 
 
Titel: Ett brevs påverkan - En jämförande fallstudie av två posthanteringsprocesser i 
Växjö kommun med fokus på rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader & 
implementering  
Författare: Micaela Ekholm, Annie Grahn, Beatrice Lidner 

Handledare: Helena Forslund 

Examinator: Petra Andersson 

 

Uppsatsen gör en jämförelse av Växjö kommuns tidigare direktlevererande 

posthanteringsprocess och samordnad posthanteringsprocess som nu används på vissa 

områden på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Genom att kartlägga de båda 

processerna har en jämförelse kunnat göras. Lokala, centrala och en extern respondent 

har intervjuats angående rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan och kostnader. 

Genom att analysera data som samlades in tillsammans med teori om aspekterna kunde 

författarna komma fram till bland annat följande skillnader:  

 

- Delvis försämrad arbetsmiljö 

- Förbättrad rättssäkerhet 

- Minskad miljöpåverkan 

- Troligen minskade kostnader 

 

I uppsatsen undersöktes även vilka erfarenheter som Växjö kommun borde ta med sig 

om de ska implementera en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar i 

kommunen. Områden som då undersöktes var rättssäkerhet, arbetsmiljö, 

klimatpåverkan, kostnader och implementering. Samma respondenter intervjuades även 

om detta och författarna kunde komma fram till bland annat följande erfarenheter: 

 

- Övervväga fler postleveranser 

- Försöka byta bränsle 

- Kategorisera och kalkylera kostnader för bättre överblick 

- Lyssna mer på lokala aktörer 

 

Nyckelord: Diarieföring, posthantering, process, implementering, rättssäkerhet, 

arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader   

 



  

 

 

 

Abstract 
 
Title: Ett brevs påverkan - En jämförande fallstudie av två posthanteringsprocesser i 
Växjö kommun med fokus på rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader & 
implementering 
Authors: Micaela Ekholm, Annie Grahn, Beatrice Lidner 

Supervisor: Helena Forslund 

Examiner: Petra Andersson 

 

The thesis compare Växjö municipality’s former direct-delivering post handling process 

to the coordinated post handling process, which is now being used in certain areas in the 

education department in Växjö municipality. By mapping the two processes, a 

comparison was made possible. Local, central and one external respondents have been 

interviewed about the matters of  security of life and property, work environment, 

climatical stress and costs. By analyzing collected data and theory about these matters, 

the writers found, among others, following differences:  

 

- Work environment is partly changed for the worse 

- Improved security of life and property 

- Decreased climatical stress 

- Probably decreased costs 

 

Also examined in the thesis are what experiences Växjö municipality should take with 

them if the coordinated post handling process is to be implemented in other departments 

in the municipality. The matters examined are security of life and property, work 

environment, climatical stress, costs and implementation. The same respondents were 

interviewed about this as well and the writers decided on, among others, the following 

experiences: 

 

- Consider more post deliveries 

- Try to change fuel 

- Categorize and calculate the costs for a better overview 

- Listen more to the local people involved 

 

Key words: Entering in a journal, post handling, process, implementation, security of 

life and property, work environment, climatical stress, costs 
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1. Inledning 

I Växjö kommun testas ett nytt koncept gällande posthantering inom 

utbildningsförvaltningen, där två pilotprojekt utförs. I uppsatsen behandlas 

pilotprojektet som utförs på området centrum (se bilaga 1). Pilotprojektet utformades 

för att skapa en bättre arbetsmiljö på skolorna och minska klimatpåverkan från 

postleveranserna. Dessutom för att sänka kostnaderna samtidigt som kommunen 

värnar om rättssäkerheten. Kommunen önskade en utvärdering av pilotprojektet för 

att se skillnaderna som uppstått. Utvärderingen utfördes genom att den 

direktlevererande (före pilotprojektet) och den samordnade posthanteringsprocessen 

(i och med pilotprojektet) jämfördes inom aspekterna rättssäkerhet, arbetsmiljö, 

klimatpåverkan och kostnader. Dessutom togs erfarenheter ut vilka författarna anser 

att Växjö kommun ska ta med sig från pilotprojektet, om de ska implementera en 

samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar. Detta gjordes inom 

samma fyra aspekter och även implementering.  

 

I det inledande kapitlet berättas bakgrunden till ämnet. Därefter följer en 

problemdiskussion som introducerar frågeställningarna. Slutligen beskrivs syfte och 

avgränsningar inom uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Klimathotet är ett stort problem för mänskligheten och specifikt koldioxidutsläpp är 

en betydande orsak (Anderson, Hawkins, Jones 2016). I uppsatsen definieras 

klimatpåverkan som den negativa effekt på klimatet som uppstår på grund av 

mänsklig aktivitet. Den mäts här i utsläpp av växthusgaser som uppstår på grund av 

fordonskörning, mer specifikt de bilar som Postföretag kör Växjö kommuns post 

med. För varje år ökar koncentrationen av koldioxid i atmosfären, vilket leder till en 

ökad växthuseffekt (Anderson, Hawkins, Jones 2016). Enligt Naturvårdsverket 

(2016c) beror ungefär en tredjedel av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige 

på inrikes transporter. För att reducera transporternas klimatpåverkan finns det ett 

flertal lösningar, varav en är att minska trafiken. Trafiken ger även upphov till buller 

och slitage på vägar. Kväveoxidutsläppen från främst biltrafik och sjöfart orsakar 

övergödning av sjöar och hav (ibid.).    
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Trafik är ett säkerhetsproblem när den körs i anslutning till skolor och förskolor. 

Fordon som rör sig i anknytning till en skola är en fara för eleverna eftersom det 

leder till större risk för trafikolyckor. Trafik kan exempelvis vara hämtning och 

lämning av barn samt leveranser till skolorna (Rothman et al. 2017). En vanligt 

förekommande leverans är post. Det är av stor vikt att denna post hanteras och 

registreras (diarieförs) korrekt för att ingen viktig information ska komma bort eller 

hamna i fel händer (Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 23.02.2017).  

 

Det företag som bedriver postverksamhet ska enligt 2 kap. 6 § Postlag (SFS 

2010:145) skydda den personliga integriteten för både avsändare och mottagare. 

Därutöver ska tillförlitlighet till en rimlig grad tillgodoses av företaget (ibid.). 

Begreppet rättssäkerhet innebär i uppsatsen huruvida lagar kring sekretess följs och 

om risken för att sekretessbelagda handlingar hamnar i fel händer förändras i och 

med pilotprojektet. Enligt 5 kap. 1 § av Offentlighets- och sekretesslagen (SRS 

2009:400) gäller att när sekretessbelagda handlingar anländer till en myndighet ska 

de diarieföras. Diarieföringen ska göras så snart dokumenten har ankommit. Är 

allmänna handlingar inte av betydelse för myndighetens verksamhet, behöver de 

varken hållas ordning på eller diarieföras (ibid.).  

 

Ett annat lagrum som kommuner måste ha i åtanke är 16 kap. 1 § Lag om offentlig 

upphandling (SFS 2016:1145) som säger att en kommun måste välja det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet vid en upphandling. En kommun kan sedan utvärdera 

vilket anbud som stämmer in på beskrivningen på tre olika sätt, bland annat grundat 

på “bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” (16 kap. 1 § Lag om  2016:1145). I 

uppsatsen innebär aspekten kostnader de kostnader som berör posthantering inom 

Växjö kommun. 

 

Även arbetsmiljö är en aspekt och definieras i uppsatsen som den omgivning och 

upplevelsen av denna som anställda och elever vistas i under arbets- och skoltid. 

Detta inkluderar anställdas arbetsbelastning samt elevers och anställdas säkerhet. 

Växjö kommun har en gemensam värdegrund vilken, enligt de själva, hjälper de 

anställda att erbjuda en bra service och arbetsplats. Värdegrunden går ut på att möta 

alla med respekt, kunna jobbet, göra verksamheten bättre och skapa en hållbar 

framtid både ur ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter (Växjö kommun 2017).   
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Förenligt med Växjö kommuns värdegrund är ständig förbättring, för de anställda 

och ledningen inom en organisation (Växjö kommun 2017). Oavsett typ av 

implementering av förändring i en organisation bör det, enligt Kotter (1995), skapas 

en känsla av nödvändighet för förändringen hos de anställda, skapas och 

kommuniceras en vision och skapa en vilja att nå denna. Slutligen måste de nya 

tillvägagångssätten förankras i organisationen. Detta kan vara svårare än väntat och 

de olika stegen i processen bör inte underskattas (ibid.). 

 

Europas grönaste stad är hur Växjö marknadsför sig. Det började 2007 när BBC 

utsåg den småländska staden till detta, och därefter har Växjö valt att behålla den 

titeln. Kommunen har långtgående miljömål, vilket de vill ska genomsyra hela dess 

verksamhet (Växjö kommun 2016a). 

 

1:a januari 2017 infördes ett pilotprojekt gällande kommunens posthantering inom 

utbildningsförvaltningen på område centrum. Andra, liknande projekt, hade tidigare 

införts även på andra områden i kommunen men inte i lika stor omfattning som på 

centrum. Pilotprojektet infördes eftersom posthanteringen inom olika enheter var 

problematisk och sårbar. Tidigare adresserades post till varje enskild skola och 

kördes sedan ut kontinuerligt. Det kunde leda till att en postbil levererade endast ett 

brev i taget till en skola, flera gånger i veckan. Även om det inte alltid fanns brev att 

leverera åkte postbilarna ändå till skolorna för att se om det fanns brev att hämta. 

Post som inte diarieförts levererades skickades antingen vidare till 

registratorsenheten för diarieföring, eller diariefördes inte alls. Diarieföringen var 

personberoende och problem kunde uppstå om personen som vanligtvis diarieförde 

posten var borta en dag (Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 

23.02.2017). Författarna har valt att kalla den här tidigare processen för 

direktlevererande posthanteringsprocess, eftersom post levererades direkt till den 

slutgiltiga adressaten och det är så den från och med detta avsnitt benämns i 

uppsatsen.  

 

I och med pilotprojektet som genomförs adresseras så gott som all post till den 

gemensamma adressen Box 1222, för att posten ska samlas. Området har ett antal 

skolor som är registratorsenheter (se bilaga 1), med registratorer som ansvarar för 
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diarieföring. Registratorerna arbetar specifikt med posthantering och andra 

administrativa uppgifter vilket gör att diarieföring av post ingår naturligt i deras 

arbetsuppgifter. Varje registratorsenhet har ett antal skolor som den tar emot och 

diarieför posten åt. Innan registratorsenheten skickas posten vidare till den slutgiltiga 

mottagaren på de enskilda skolorna, diarieförs och kopieras den (Kontaktcenterchef, 

Utvecklingschef, Vaktmästare, 23.02.2017). Författarna har valt att kalla den här 

processen, som infördes i och med pilotprojektet, för samordnad 

posthanteringsprocess. Detta eftersom diarieföring och leverans här är mer 

samordnad. Härmed är samordnad posthanteringsprocess benämningen som kommer 

användas för pilotprojektet. 

 

Kommunen bad författarna om en utvärdering av den samordnade 

posthanteringsprocessen med utgångspunkt i rättssäkerhet, miljö och kostnader. 

Författarna valde sedan själva att dela upp begreppet miljö i arbetsmiljö och 

klimatpåverkan då dessa två inkluderades under samma begrepp men borde, enligt 

författarna, få lika stort utrymme i uppsatsen som de övriga aspekterna. Detta 

eftersom både arbetsmiljö och klimatpåverkan nämns i Växjö kommuns värdegrund 

(2017) och ansågs av författarna som viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Postleveranser står för en stor del av transporter runtom skolor i Växjö kommun 

(Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 23.02.2017). Detta är ett 

säkerhetsproblem som påverkar barnens arbetsmiljö på skolan (Rothman et al. 2017; 

Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 23.02.2017), vilket går emot 

kommunens värdegrund om att skapa en bra arbetsplats (Växjö kommun 2017). 

Transporterna leder även till en negativ påverkan på klimatet (Naturvårdsverket 

2016c). På grund av klimathotet är det viktigt att få ner antalet postleveranser per 

dag. Detta är en aspekt som bör vara viktig för kommuner och speciellt för Växjö 

kommun (Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 23.02.2017) som 

titulerar sig som Europas grönaste stad. Det är därmed viktigt att alla delar av 

kommunen tar sitt ansvar för att göra kommunen grönare. Kommunen jobbar 

ständigt för att nå olika miljömål och försöka få medborgarna att tänka mer 

klimatsmart (Växjö kommun 2017). 
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Vid posthantering inom kommuner behandlas ofta sekretessbelagda handlingar. 

Genom en bristfällig hantering av post riskeras till exempel personlig integritet att 

kränkas eller känsliga uppgifter att komma ut (Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, 

Vaktmästare, Växjö Kommun 23.02.2017). Det står även i Växjö kommuns 

värdegrund att alla ska behandlas med respekt (Växjö kommun 2017). Inför 

uppsatsens skrivande ansågs det därför viktigt att utvärdera hur rättssäkerheten har 

påverkats av den samordnade posthanteringsprocessen.  

 

Det är även specifikt för Växjö kommun viktigt att hushålla med resurserna på ett 

sådant sätt att de uppnår en ekonomisk hållbarhet på lång sikt (Växjö kommun 

2017). Detta stämmer även överens med vad som står i 16 kap. 1 § lag om offentlig 

upphandling (SFS 2016:1145) som säger att kommuner måste välja det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet. 

 

Posthanteringen som utvärderas ses som, vilket tidigare nämnts, två olika processer: 

direktlevererande posthanteringsprocess och samordnad posthanteringsprocess. 

Processerna startar med att ett brev läggs i ett kuvert och slutar när brevet når sin 

adressat. 

 

Snart står kommunen inför en ny upphandling gällande hanteringen av post till och 

från kommunal verksamhet. Därför bör en utvärdering av den samordnade 

posthanteringsprocessen göras för att se om en samordnad posthanteringsprocess är 

något som bör implementeras på andra förvaltningar i kommunen. Utvärderingen 

kommer att påverka upphandlingen då den samordnade posthanteringsprocessen 

kommer att tas hänsyn till vid förhandling (Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, 

Vaktmästare 23.02.2017). Syftet med utvärderingen är att effektivisera och förbättra 

posthanteringen inom Växjö kommun med fokus på rättssäkerhet, arbetsmiljö, 

klimatpåverkan och kostnader. Det är intressant att undersöka om, och i så fall hur, 

dessa fyra punkterna har påverkats. Alla punkter anses vara lika viktiga.  

 

Modell 1 är en analysmodell som ligger till grund för uppsatsens innehåll. Den 

genomsyrar uppsatsen. En mer detaljerad modell går att hitta i teoriavsnittet (se 

modell 3). Modell 1 visar att en utvärdering av processerna utifrån de fyra aspekterna 
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sker, samtidigt som det undersöks hur aspekterna påverkats av processerna. Detta 

symboliseras av de dubbelriktade pilarna. Från den direktlevererande 

posthanteringsprocessen går en stor pil som symboliserar implementering. 

 

 

Modell 1. Analysmodell. 

 

Andra förvaltningar inom kommunen har samma problem som 

utbildningsförvaltningen med många postleveranser med liten mängd post 

(Kontaktcenterchef, Utvecklingschef, Vaktmästare 23.02.2017). Växjö kommuns 

värdegrund inkluderar att ständigt utvecklas till det bättre (Växjö kommun 2017). 

Det är därför intressant att ta reda på vilka erfarenheter från den samordnade 

posthanteringsprocessen som Växjö kommunen bör dra nytta av för att kunna 

implementera en samordnad posthanteringsprocess även inom andra förvaltningar i 

kommunen. Denna aspekt visualiseras även i modell 1. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka skillnader finns mellan en direktlevererande posthanteringsprocess och en 

samordnad posthanteringsprocess vad det gäller rättssäkerhet, arbetsmiljö,  

klimatpåverkan och kostnader?  

 

2. Vilka erfarenheter från den samordnade posthanteringsprocessen inom 

rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader och implementering bör dras 

6



  

 

 

 

nytta av om kommunen ska implementera den samordnade posthanteringsprocessen 

även på andra förvaltningar inom Växjö kommun? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur den samordnade posthanteringsprocessen 

har påverkat med hänsyn till rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan och 

kostnader. Syftet är även att ta reda på vilka erfarenheter från den samordnade 

posthanteringsprocessen kommunen bör dra nytta av om en samordnad 

posthanteringsprocess ska implementeras inom andra förvaltningar i Växjö kommun. 

Detta görs utifrån de fyra ovan nämnda aspekterna, samt implementering.  

 

Uppsatsen kommer ligga till grund för nya upphandlingar och vidareutveckling av 

posthanteringen. Det som kommer utvärderas är den samordnade 

posthanteringsprocessen på område centrum. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till Växjö kommuns område centrum (se bilaga 1). Specifikt 

Växjö kommun valdes eftersom de kunde erbjuda ett lämpligt fall att undersöka samt 

resurser för att genomföra en grundlig utvärdering. Att endast en av flera samordnade 

posthanteringsprocesser utvärderas beror på uppsatsens begränsade omfång och 

tidsram. Område centrum valdes eftersom området inte inkluderar samma mängd 

undantagsfall i posthantering som områden på landsbygden och utgör det mest 

omfattande av de samordnade posthanteringsprocesserna.  

 

Den första frågeställningen avgränsas till rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan 

och kostnader. Den andra frågeställningen begränsas till aspekterna rättssäkerhet, 

arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader och implementering. Inom en rimlig 

tidsperiod hinner inte fler aspekter undersökas ingående.  
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1.6 Dispositionsmodell 

Dispositionsmodellen (se modell 2) visar hur de olika delarna i arbetet har använts. 

Till de två olika frågeställningarna används olika teorier för att besvara frågan. 

Vilken teori som används till vilken fråga visas i modellen (se modell 2). Som det 

går att avläsa i dispositionsmodellen ingår beskrivning av processkartorna i 

empirikapitlet av uppsatsen trots att processkartorna är bearbetad information av 

empiri. Mycket av den data som kommer fram i förklaringen av kartorna är data som 

behöver vara i empirin. För att undvika återupprepning valde författarna att lägga 

både kartor och förklaring till kartorna i empirin.   
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2. Metod 

Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. Insamlad data och 

hanteringen av denna är övervägande kvalitativ med vissa inslag av kvantitativ data. 

Närmare beskrivningar av detta följer i nedanstående avsnitt.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det är i en uppsats viktigt att välja kunskapsteoretisk ståndpunkt och utifrån det välja 

synsätt på information och hur den ska hanteras. Detta för att beroende på vilket 

synsätt som väljs är viss information godtagbar eller inte. Det finns två 

kunskapsteoretiska ståndpunkter, hermeneutik och positivism (Bryman & Bell 2013). 

 

Positivism är en naturvetenskaplig ståndpunkt där all godkänd kunskap går att 

bekräfta med hjälp av de personliga sinnena. Alltså ska det gå att höra, känna, se, 

smaka på eller lukta på acceptabel information enligt positivismen. Detta innebär att 

kunskap som är abstrakt eller tolkande inte är godkänd kunskap.  Kunskap ska vara 

objektiv, det innebär att författarna inte ska lägga in egna värderingar eller tolkningar 

i kunskapen enligt denna ståndpunkt (Bryman & Bell 2013). 

 

Hermeneutik handlar om att tolka och förklara kunskap. Det viktiga gällande 

kunskap ligger här i att tolka den rätt, inte ifall den är rätt. Exempelvis om en person 

intervjuas och påstår något är det väsentliga att intervjuaren tolkar svaret rätt snarare 

än att se ifall den som intervjuas har uppgett rätt svar. Inom den hermeneutiska 

synvinkeln är tolkningar mer öppna och det är mer anpassat till humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områden (Backman et al. 2012). 

 

I uppsatsen användes ett positivistiskt synsätt vilket innebär att data inte tolkades. 

Författarna valde detta för att vara objektiva till insamlad data och inte personligen 

påverka resultatet. Inga värderingar lades i de olika svaren hos respondenter eller 

information som mottagits via mail eller möten. Ett objektivt synsätt genomsyrar 

uppsatsen.  
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2.2 Val av metod   

En kvalitativ forskningsmetod lägger stor vikt vid personers tolkningar och 

upplevelser av verkligheten (Bryman & Bell 2013) och används mestadels för att 

generera nya teorier (Backman et al.). En sådan insamling sker vanligtvis hos ett fåtal 

respondenter och kan bestå av strukturerade eller semistrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell 2013). En kvalitativ datainsamling strävar ofta efter ett djupare 

perspektiv än den kvantitativa insamlingen som snarare vill ha ett ytligare värde som 

kan representera ett större antal personer. Den kvalitativa forskningsprocessen är, till 

skillnad från den kvantitativa, icke-linjär och präglas av att forskaren ändrar syfte 

och frågeställning i samband med att data samlas in (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1997).  

 

I en kvantitativ forskningsstrategi ligger fokus på kvantifiering av data under 

insamling och analys (Bryman & Bell 2013). Kvantifiering innebär att ange 

kvantiteten hos något med hjälp av ett siffervärde (Backman et al. 2012). En sådan 

datainsamling kan till exempel bestå av enkäter som fylls i av flertalet respondenter 

och kan användas för att testa redan befintliga teorier (Bryman & Bell 2013). 

Kvantitativa forskningsmetoder används ofta inom naturvetenskapliga områden och 

karaktäriseras av en linjär forskningsprocess. Detta innebär att frågeställningar och 

syfte kvarstår oberoende av den insamlade datan (Magne Holme & Krohn Solvang 

1997).  

 

För denna uppsats användes en kvalitativ forskningsmetod. Det gjordes eftersom en 

ingående utvärdering av förändringsarbetet krävde de berörda personernas tolkning 

av detta. Dock var begreppen fastställda och inget som respondenterna tolkade. Det 

finns även inslag av kvantitativ data som i uppsatsen bearbetades, exempelvis 

beräknades kostnader kvantitativt. Insamling av data skedde på grund av begränsade 

resurser endast från ett fåtal respondenter men med tillräckligt djup för att kunna 

utvärdera hur implementering av den samordnade posthanteringsprocessen 

påverkade berörda personer. Skrivprocessen för uppsatsen var icke-linjär och 

frågeställningar samt syfte ändrades under arbetets gång.  
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2.3 Forskningssätt 

Deduktion betyder att forskaren bestämmer en hypotes utifrån teori som redan 

existerar inom ett område. Därefter samlas data in, ett resultat framställs och utifrån 

detta bestäms huruvida hypotesen kan bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell 

2013). 

 

Induktion utgår från verkligheten, data samlas in och utifrån empirin skapas en 

hypotes (Björklund & Paulsson 2013). Detta kan jämföras med vardagliga 

slutledningar, såsom att en vridning på ratten leder till att bilen svänger (Backman et 

al. 2012).  

 

Både teori och empiri är utgångspunkter för abduktion. Det kan ses som en 

blandning mellan induktion och deduktion (Jakobsson 2011). Att använda sig av 

abduktion betyder även att forskare sluter sig till en teori som bäst kan förklara den 

data som har samlat in (Backman et al. 2012). 

 

Denna uppsats har ett deduktivt forskningssätt. Med hjälp av teorin skapades 

modeller som användes för att behandla den empiriska verkligheten. 

Analysmodellerna (se modell 1 och 3) är exempel.  

 

2.4 Forskningsdesign 

Det finns olika slags forskningsdesigner att välja mellan till en uppsats. Exempelvis 

kan tvärsnittsdesign användas vilket innebär att mer än ett fall undersöks vid en 

tidpunkt. Longitudinell design visar på förändringar och går ut på att ett urval 

studeras minst två gånger vid olika tillfällen. Fallstudiedesign är ytterligare ett 

alternativ (Bryman & Bell 2013), vilken är den forskningsdesign som används för 

den här uppsatsen. 

 

Vid användning av fallstudiedesign är “hur?” och “varför?” vanliga typer av 

forskningsfrågor. Fallstudiedesign förknippas oftast med forskning som är kvalitativ, 

det finns dock ofta inslag av även kvantitativ forskning. Ett fall ses vanligtvis som en 

särskild plats, exempelvis en organisation eller en arbetsplats. Detta fall studeras 
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intensivt och dess unika drag är något som ofta belyses (Bryman & Bell 2013). Med 

andra ord går en fallstudie ut på att en företeelse studeras i dess rätta sammanhang. 

Detta särskilt när det finns otydliga gränser mellan kontexten och företeelserna. 

Fokus vid en fallstudie ligger på aktuella händelser (Yin 2007).  

 

Fallstudiedesign valdes för att författarna ville gå djupare in på endast en specifik 

organisation. Tanken är att få en grundlig utvärdering av de processer som finns i 

posthanteringen. Eftersom flera intervjuer hölls med ett flertal respondenter inom 

organisationen kan det, i relation till uppsatsens storlek, ses som intensivt. 

Intervjuerna har skett på organisationens olika enheter vilket innebär att fallet 

studeras i dess rätta sammanhang. Den ena frågeställningen som författarna valt är 

ställd som en “hur?”-fråga.  

 

2.5 Primär datainsamling 

Primärkälla är förstahandsinformation. För att undvika bias är detta oftast att 

föredra, om möjligt. Intervjuer och enkäter är två exempel på primärkällor 

(Jakobsson 2011).  

 

2.5.1 Intervjuer  

Vid strukturerade intervjuer får respondenten frågor med förvalda svarsalternativ. 

Även frågornas ordning är förutbestämd. Surveyundersökning är ett vanligt exempel 

på strukturerad intervju. Denna styrda intervjuteknik passar bra till en kvantitativ 

metod (Bryman & Bell 2013).   

 

Ostrukturerade intervjuer kräver relativt lite förberedelse, men under själva intervjun 

är det viktigt att den som intervjuar är fokuserad. Detta då det inte finns något 

frågeschema utan respondenten fritt får associera kring teman eller någon enstaka 

fråga. Denna teknik är lämplig till en kvalitativ metod (Bryman & Bell 2013).   

 

Semistrukturerade intervjuer är mer strikta än ostrukturerade, men friare i 

dispositionen än strukturerade. Här får respondenten ett antal öppna frågor eller 

teman som intervjun ska kretsa kring. Fokus läggs inte på i vilken ordning frågorna 
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ställs. Även denna intervjuteknik passar bra till en kvalitativ metod och ger ett större 

djup än vad strukturerade intervjuer gör (Bryman & Bell 2013).  

 

Då målet med intervjuerna för uppsatsen var att få öppna svar på ett flertal ställda 

frågor, utfördes semistrukturerade intervjuer. Detta ansågs även kunna hjälpa att se 

implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen ur nya perspektiv då 

svar som eventuellt inte hade funnits i en strukturerad intervju då kunde framkomma. 

Då strukturerade intervjuer inte ger möjlighet att tillägga följdfrågor under 

intervjuerna hade detta blivit en begränsning vid insamlandet av data. Vid en helt 

ostrukturerad intervju hade det varit svårt att få svar på de frågor som behövde 

besvaras, då, enligt Bryman & Bell (2013), inget frågeschema brukar användas. 

 

Vid semistrukturerad intervju finns det alltid en risk för missförstånd. För att undvika 

detta ställdes följdfrågor vid intervjuerna. För att inte påverka respondenternas svar, 

ställdes varken förberedda frågor eller följdfrågor på ett ledande sätt. Dessutom var 

det vid varje tillfälle fler än en person som intervjuade för att bättre uppfatta de givna 

svaren. Av denna anledning spelades även respondenterna in. Alla respondenter fick 

i förväg godkänna att bli inspelade. En respondent valde att inte vilja bli inspelad, 

vilket respekterades. Istället antecknades allt som sades med hög noggrannhet.  

 

Uppsatsens författare förstod tidigt att för få personer var medvetna om och insatta i 

den samordnade posthanteringsprocessen för att ett representativt stickprov skulle 

kunna fås. Respondenterna var därför en bestämd grupp människor med olika 

arbetspositioner utsedda för att kunna ge relevanta svar på intervjufrågorna. Detta är 

enligt Bryman & Bell (2013) en vanlig anledning till att använda sig av icke-

sannolikhetsurval, vilket uppsatsens författare har gjort.  

 

Förutom intervjuer hölls också mailkonversationer för att få fram kompletterande 

data. Dessa konversationer har refererats till med hjälp av fotnoter. Då dessa fotnoter 

har använts i tabeller gäller de källor som står under tabellen för övrig data som inte 

har markerats med fotnoter. I tabell 1 har datum från mailkonversationer valts att 

uteslutas då författarna anser det överflödigt och förvirrande.  
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I tabell 1 nedan presenteras respondenter och mötesdeltagare som har bidragit till 

primärdata. Alla förutom Produktionschef är anställda av Växjö kommun. I tabell 1 

och även i resterande del av uppsatsen har författarna valt att dela upp 

respondenterna i lokala respondenter, centrala respondenter och extern respondent. 

Detta för att få en tydligare bild av respondenternas inblandning i den samordnade 

posthanteringsprocessen. De lokala respondenterna jobbar på skolorna och blir direkt 

berörda av en förändring i posthanteringen. Centrala respondenter sitter inte på 

skolorna utan på något av kommunens centrala kontor. De är insatta i den 

samordnade posthanteringsprocessen på en högre nivå och drabbas inte direkt av en 

skillnad i posthanteringen. Postföretag är en extern aktör i det hela och har därför en 

annan synvinkel på den samordnade posthanteringsprocessen. 
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Arbetsposition Arbetsplats Tid på 

arbetsplats 

Delaktighet 

i uppsatsen 

Datum 

 Lokala respondenter    

Registrator & 

samordnare 1  

Ringsbergskolan, 

utbildningsförvaltningen 

3 veckor (9 

år på 

liknande) 

Intervju 

processkarta 

mail 

18.04.2017 

Registrator & 

samordnare 2  

Palettens förskola, 

utbildningsförvaltningen 

3,5 månader Intervju 

processkarta 

21.04.2017 

Förskolechef Förskolan Bokelund, förskolan 

Sigfridshemmet och öppna 

förskolan Nallen 

12 år Intervju 

mail 

05.05.2017 

 Centrala respondenter    

Utvecklingschef Kommunledningsförvaltningen 3 år Möte 23.02.2017 

Kontaktcenterchef Kontaktcenter, 

kommunledningsförvaltningen 

5 år Möte 

processkarta 

mail 

23.02.2017 

05.04.2017 

Vaktmästare Vaktmästeriet, 

kommunledningsförvaltningen 

3 år Möte 

processkarta 

mail 

23.02.2017 

05.04.2017 

Verksamhetscon- 

troller 

Utbildningsförvaltningen 1 år Intervju 

mail 

21.04.2017 

Gruppledare Kommunkansliet 

Kommunledningsförvaltningen 

10 år Intervju 

mail 

24.04.2017 

Administratör IT-enheten, 

kommunledningsförvaltningen 

6 år Mail  

 Extern respondent    

Produktionschef Postföretag 3,5 år Intervju 

processkarta 

mail 

26.04.2017 

Tabell 1. Respondenter 
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2.5.1.1 Lokala respondenter 

Registrator/Samordnare 1 på Ringsbergskolan och Registrator/Samordnare 2 på 

Palettens förskola valdes till intervju för att främst ta reda på hur de upplevde 

arbetsmiljö och rättssäkerhet i samband med den samordnade 

posthanteringsprocessen. Personernas arbetsposition gav möjlighet att få ett annat 

perspektiv än de som har styrt implementeringen av den samordnade 

posthanteringsprocessen har. Registrator/Samordnare 1 har jobbat på 

Ringsbergskolan i tre veckor, och med liknande arbetssysslor i nio år 

(Registrator/Samordnare 1 18.04.2017). Registrator/Samordnare 2 har jobbat på 

Palettens förskola sedan 1:a januari 2017, och har innan dess arbetat med 

administrativa uppgifter sedan 2013 (Registrator/Samordnare 2 21.04.2017). 

 

Förskolechef för förskolan Bokelunds, förskolan Sigfridshemmet och öppna 

förskolan Nallen (Förskolechef 05.05.2017) valdes till intervju för att detta är en 

aktör som suttit på samma position både innan och i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen och har påverkats av denna. Författarna ville ta reda på hur 

hon upplevde skillnader i de olika aspekterna. Förskolechef valdes även eftersom 

hon har ett annat perspektiv än resterande respondenter. Hon är chef och har en mer 

övergripande bild av det hela än till exempel registratorer men närmare bild än 

kontaktcenterchef och verksamhetscontroller har. 

 

2.5.1.2. Centrala respondenter 

Utvecklingschef var inledande kontakt mellan kommunen och författarna och var 

delaktig i det första mötet mellan dessa. Utvecklingschef var bara närvarande på det 

inledande mötet och har inte bidragit till någon empiri, utan bara inledning och 

bakgrund.  

 

Vaktmästare och kontaktcenterchef på kommunledningsförvaltningen har ansvar 

över implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen och efterfrågade 

utvärderingen. De bidrog med att berätta ingående om den samordnade 

posthanteringsprocessen i sig och att kartlägga processerna. De bidrog även med data 

kring postleveranser och området med dess enheter. De har en bra överblick över 

hela den samordnade posthanteringsprocessen, väl insatta i båda processerna och har 

varit involverade i implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen. 
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De kunde därför hjälpa till med att svara på frågor som kom upp under hela 

utvärderingen. 

 

Verksamhetscontroller på utbildningsförvaltningen valdes till intervju för att ge en 

mer övergripande bild av den samordnade posthanteringsprocessen, vilket hon 

besitter på grund av sin position. Hon var även med och planerade liknande 

samordnade posthanteringsprocess som detta grundades på, vilken innebär att hon 

var väl införstådd med syftet med den samordnade posthanteringsprocessen 

(Verksamhetscontroller 21.04.2017). 

 

Gruppledare är gruppledare för sekretariatet på kommunkansliet (Gruppledare 

24.04.2017). Han valdes till intervju för att ge bättre klarhet i hur diarieföring bör gå 

till, vilka problem som kan uppstå och vilka konsekvenser detta kan leda till. 

 

Administratör bidrog via mail med de kostnadssiffror som för Växjö kommun fanns 

till hands för posthanteringen för området. 

 

2.5.1.3 Extern respondent 

Produktionschef på Postföretag är en av fem produktionschefer på terminalen där han 

jobbar. Han är ansvarig för postpersonalen som jobbar med Växjö kommun och har 

frekvent kontakt med Vaktmästare. Han har varit med sedan början med 

upphandlingen och känner sig insatt i den samordnade posthanteringsprocessen, då 

han även med det har varit med från början (Produktionschef 26.04.2017). Han 

valdes till intervju för att få kompletterande information om hur processen går till när 

posten är på Postföretag samt för att få ett perspektiv på kommunens posthantering 

från någon som inte är anställd på kommunen. Han gav även nödvändig information 

om de bilar som de kör kommunens post med. 

 

2.5.2 Processkartläggning  

För att tydliggöra hur en organisations delar tillsammans skapar värde för kunden 

kan en processkarta användas. Ett av de vanligaste användningsområdena för 

processkartläggning är att skapa förståelse. Detta kan användas vid exempelvis 

analys av processer (Ljungberg & Larsson 2012).  
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Det är viktigt att tydliggöra vem som utför respektive aktiviteter, ett sätt att göra 

detta är genom att dela upp aktiviteterna i simbanor. Denna metod har dock fått 

mycket kritik eftersom ett tänk där aktörer delas upp i olika enheter går emot vad en 

processkartläggning strävar efter att uppnå, det vill säga en gränsöverskridande 

processyn (Ljungberg & Larsson 2012). 

 

Det finns ett antal olika sätt att för att samla in den informationen som en 

processkartläggning kräver. Ett sätt är att göra en processpromenad. Detta innebär att 

ett fåtal personer genomför kartläggningen genom att följa processen fysiskt och 

därefter rita den grafiskt. För att undvika att processen blir för vinklad av de som 

utför promenaden kan en virtuell processpromenad genomföras istället. Här får 

representanter från olika delar av processen berätta vad de gör medan en ansvarig 

kan ställa lämpliga frågor. En annan metod är ett kartläggningsteam. Denna metod är 

mer grundlig men kräver representanter från hela processen och dessa ska själva 

genomföra hela processkartläggningen. Detta kräver att de inblandade är medvetna 

om hur en sådan kartläggning går till (Ljungberg & Larsson 2012).  

 

Ljungberg & Larsson (2012) presenterar en åttastegsmetod för att utföra en 

processkartläggning: 

 

1. Fastställa omfattning, start- och slutpunkt på process. Ju bättre förståelse för 

processen desto smidigare. 

2.  Skriva ner aktiviteter som ingår i processen och komma på fler efterhand. 

3.   Placera aktiviteter i rätt ordning om dessa inte redan är det. 

4.   Lägg samman aktiviteter som innebär samma sak eller lägga till såna som fattas. 

5.   Definiera vad det är som startar och avslutar respektive aktivitet. 

6. Kontrollera att alla aktiviteter är sammanbundna och att inga mellanliggande 

aktiviteter fattas. 

7.  Säkerställa enhetlig detaljnivå och lämpliga aktivitetsnamn som beskriver vad som 

sker. 

8.   Justera kartan tills beskrivningen är tillräckligt bra. 

 

För att uppfylla syftet med uppsatsen krävdes en grundlig förståelse för processen 

där ett brev adresseras fram till att brevet når sin slutgiltiga mottagare. En ingående 
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beskrivning av processen var nödvändig för att urskilja var skillnader har uppstått i 

och med den samordnade posthanteringsprocessen. På grund av detta ansågs en 

processkartläggning som ett lämpligt val av datainsamlande. Två kartor gjordes, en 

för den direktlevererande posthanteringsprocessen som tidigare användes i området 

och en för den samordnade posthanteringsprocessen.  

 

För att samla in information gjordes en virtuell processpromenad där representanter 

från kommunen fick återberätta varje steg i processen, ibland med hjälp av 

följdfrågor från kartläggarna. Sättet valdes eftersom det inte fanns möjlighet att 

samla tillräckligt många representanter från processernas olika delar för att ett 

kartläggningsteam skulle vara möjligt. En fysisk processpromenad var inte heller 

möjlig då exempelvis den tidigare processen inte längre finns kvar. 

 

En komplettering av processkartan gjordes i efterhand med hjälp av inblandade som 

har mer kunskap om specifika delar av processen, såsom posthanteringen i terminaler 

och diarieföring. 

 

Ljungberg & Larssons åttastegsmetod följdes till stor del under kartläggningen. Extra 

aktivitet tillades dock, då förändringar i rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan 

och kostnader pekades ut i processen. Detaljeringsgraden anpassades till vad som 

ansågs nödvändigt där överflödig information sållades bort och saknad information 

tillkom via följdfrågor från kartläggarna. 

 

Efter den fysiska processkartläggningen där post it-lappar användes för att lätt kunna 

flytta omkring och byta ut aktiviteter, ritades kartan grafiskt och benämningar på 

processer förenklades och kompletterades med en förklarande aktivitetsbeskrivning 

för varje steg. För att tydliggöra vem som utför vilken aktivitet användes simbanor i 

kartan, där varje involverad aktör har en egen simbana med aktiviteter som utförs av 

respektive aktör. Trots kritiken som finns mot denna metod ansågs den lämplig för 

att skapa tydlighet då processerna var komplexa. 
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2.6 Sekundär datainsamling 

Sekundärkällor är andrahandskällor som har skapats utifrån primärkällor. Det som 

lagts fram i primärkällan redovisas på ett nytt, ofta reducerat, sätt. 

Populärvetenskapliga artiklar och läroböcker är två exempel (Jakobsson 2011).  

  

För att få förkunskap om uppsatsens valda ämnesområde, användes olika litterära 

källor. De använda källorna granskades kritiskt innan användning. För att undvika 

skevhet lades ett fokus på teorier och modeller som är välkända. Lagrum togs ifrån 

den svenska lagboken och de böcker som var till användning fanns tillgängliga på 

universitetsbiblioteket i Växjö eller Kalmar. Även referentgranskade och aktuella 

vetenskapliga artiklarna stod till grund för uppsatsen. All information om tidigare 

och ny posthantering mottogs från Växjö kommun. Dessutom bidrog Postföretag 

med numerisk information om postleveranserna. Risken att Postföretag och Växjö 

kommun levererade information som fick dem att se bättre ut hölls i åtanke. Därmed 

var granskningen av dessa dokument kritisk, och visst material ifrågasattes innan 

bestämmelse om huruvida det skulle vara med i uppsatsen.  

 

För att skapa en karta (se bilaga 1) som visar vilka de berörda enheterna är och vart 

de ligger, användes Google Maps för att hitta deras position. Även bakgrundsbilden 

hämtades därifrån. Google Maps användes dessutom vid beräkning av avstånden 

mellan skolorna.  

 

Några äldre källor har använts för att förklara teori och väletablerade modeller och 

begrepp. Anledningen till att dessa gamla källor används är för att nå ursprungskällan 

och inte behöva referera i andra hand. Informationen från källorna inkluderar inga 

antaganden om nutida verklighet.  

 

2.7 Analysmetod 

Enligt Bryman & Bell (2013) är en utmaning med kvalitativ forskning det slag som 

den insamlade datan är av. Det är med kvalitativa insamlingsmetoder lätt att få in en 

stor mängd information men inte veta hur slutsatser ska dras. Till skillnad från 
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kvantitativ metod finns väldigt få väletablerade analysmetoder inom kvalitativ 

forskning (ibid.). 

 

Uppsatsens analys av empiri och teori genomfördes med frågeställningar samt syfte 

som utgångspunkt. Detta innebär att det i analysen endast användes insamlat material 

som passar in på ämnesområdet och frågeställningarna som skulle besvaras. 

Överflödig information som inte bidrog till att uppfylla uppsatsens syfte bortsågs 

ifrån. 

 

Enligt Yin (2007) är analys av data som samlats in i en fallstudie extra svårt. Detta 

beror på att de olika strategier och tekniker som finns inte är särskilt konkreta och 

definierade. Oavsett erfarenhet bör det enligt Yin göras en generell strategi där det 

sedan görs prioriteringar i vad som ska analyseras och argument för det.  Här finns 

tre olika strategier och fem olika tekniker att följa (ibid.). 

 

Yin (2007) rekommenderar en strategi som innebär att de teoretiska hypoteser som 

från början ledde fram till fallstudien ska följas genom hela arbetet och ligga till 

grund för den data som samlats in. Detta gör att viss data uppmärksammas medan 

annan förkastas (ibid.). 

 

Utifrån den strategi som valts kan sedan en av de fem tekniker väljas. Den teknik 

som valts i denna uppsats är mönsterjämförelser. Detta är, enligt Yin (2007), en 

lämplig teknik för fallstudieanalyser. Tekniken går ut på att jämföra empiri med ett 

förväntat resultat (ibid.). Detta är en passande teknik för uppsatsen, då uppsatsens 

teorikapitel (förväntat resultat) jämförs med den insamlade empirin. 

 

2.8 Etik 

När forskning utförs är det viktigt att beakta olika etiska aspekter. Under ett 

forskningsarbete måste respekt mot människor visas och människor får inte användas 

som medel för forskningen ska uppnå vissa mål (Magne Holme & Krohn Solvang 

1997). För att verka på ett etiskt sätt ska forskare bland annat inte plagiera, ta åt sig 

äran för andras resultat, skriva osanna uppgifter eller försöka dölja kritik som inte går 

att förbise (Booth, Colomb, Williams 2004). 

22



  

 

 

 

 

I uppsatsen fick respondenter innan deltagande i intervjuer reda på syftet med 

uppsatsen och kunde då fatta ett eget beslut om delaktighet i undersökningen. De kan 

inte vara helt anonyma då deras titlar behövs för att stärka betydelsen i personernas 

lämnade uppgifter. Personerna som deltog i intervjuer eller på andra sätt deltog i 

uppsatsen behandlades med respekt. De erbjöds att läsa igenom sina intervjuer för att 

säkerställa att informationen som nedskrivits är den som de uppgett. 

 

I uppsatsen är referenser noggrant nedskrivna och uppges tydligt i löpande text för att 

undvika plagiering. Uppsatsens författare var kritiska till uppgifter och dolde inte 

medvetet uppgifter som kunde ge betydelse för utfallet.  

 

I uppsatsen är Postföretags namn inte utskrivet, i enlighet med överenskommelse 

mellan uppsatsens författare och Produktionschef på Postföretag. Respondenterna 

fick vid intervjuerna själva ta ställning till om de ville bli inspelade. Deltagandet i 

intervjuerna var frivilligt och alla respondenter hade möjligheten att inte svara på 

frågor om de inte kände sig bekväma med dem.  

 

2.9 Kvalitetsmått 

Det finns många olika aspekter för att bedöma kvaliteten på en kvalitativ forskning. I 

den här uppsatsen användes Guba & Lincolns (se Bryman & Bell 2013) synsätt. 

Trovärdighet och äkthet är de kvalitetsmått som använts i uppsatsen och det är viktigt 

att säkerställa dessa för att få hög kvalitet på arbetet.  

 

Trovärdighet syftar exempelvis till att studien ska gå att överföra på andra grupper än 

den studerade. Det är även viktigt att det går att lita på att uppgifterna i uppsatsen 

stämmer och att författarna följt de regler som finns inom ämnet (Guba & Lincoln se 

Bryman & Bell 2013).  

 

Äkthet handlar om att inte vinkla undersökningen till sin fördel utan att skapa en 

rättvisande bild. Det görs genom att fråga rätt grupp individer och inte bara den 

grupp som kommer ge det svar som önskas. Det är även viktigt att tänka på om 

undersökningen på något sätt hjälper de deltagande. De kan exempelvis få bättre 
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förståelse för sin situation eller få bättre möjligheter att vidta de åtgärder som behövs 

för att få till en förändring i den nuvarande situationen (Guba & Lincoln se Bryman 

& Bell 2013). 

 

Genom opponering skedde oberoende granskning av uppsatsen. För att inte vinkla 

uppsatsen ur ett specifikt perspektiv, granskades data och information ur en objektiv 

synvinkel. Personerna som blev utvalda blev det för att de på något sätt varit 

delaktiga i den samordnade posthanteringsprocessen. De är inte slumpvis utvalda 

vilket kunde ge den här uppsatsen ett vinklat resultat. Författarna hade detta i åtanke 

vid skrivandet och försökte vara kritiska till uppgiven information. Ett problem med 

respondenterna som tillfrågats är att en del har varit delaktiga i den samordnade 

posthanteringsprocessens utformning. Av den anledningen kan de ha varit partiska då 

det handlar om deras eget arbete. Även detta hade författarna i åtanke vid skrivande 

av den här uppsatsen.  

 

Förhoppningen är att deltagarna har fått bättre förståelse för förändringen då de vid 

intervjuerna fått möjlighet att fundera på hur denna har påverkat dem. Uppsatsen har 

givit Växjö kommun en oberoende granskning av sitt förändringsarbete. Detta har 

lett till att de har fått en djupare förståelse för situationen och bättre grund inför 

framtida upphandlingar gällande posthantering.      
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3. Teori 

I teoriavsnittet förklaras tidigare forskning och andra teoretiska källor som används 

för att styrka uppsatsens frågeställningar. Här går författarna djupare in på vad som 

menas med rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader och 

implementering. I slutet av de olika teoriavsnitten redogör författarna för vad som 

tas med till empiri och analys, vilket visualiseras i analysmodellen (modell 3) i 

avsnitt 3.6. 

 

3.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet: “rättsordning som ger den enskilde medborgaren ett visst mått av 

frihet och skydd mot övergrepp från andra medborgare el. från samhället självt” 

(Nationalencyklopedin 2017c). Teoriavsnittet om rättssäkerhet är uppdelat i lagrum 

om posthantering samt diarieföring och sekretess.  

 

3.1.1 Lagrum om posthantering 

Det är olagligt att läsa någon annans brev (4 kap. 8 § Brottsbalk SFS 1962:700). 

Posthanteringen ska vara sådan att den skyddar mottagares och avsändares integritet 

(2 kap. 6 § Postlag SFS 2010:1045). 

 

”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje 

svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” (2 kap. 1 § 

Tryckfrihetsförordning SFS 1949:105). Det finns undantag för vad som ska vara en 

allmän handling, exempelvis för att skydda rikets säkerhet eller myndigheters 

verksamhet. Brev eller andra meddelanden till en person som har en befattning på en 

offentlig myndighet anses vara offentlig handling. Vilket innebär att även sms och 

mail hos myndighetsanställda räknas som offentliga handlingar (2 kap. 1-4 § 

Tryckfrihetsförordning SFS 1949:105). 
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3.1.2 Diarieföring och sekretess 

Att diarieföra betyder att “föra in i diarium” (Nationalencyklopedin 2017a). Diarium: 

“register i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden på ämbetsverk, institution 

o.d.” (Nationalencyklopedin 2017b).  

 

Sekretess definieras på följande sätt i Offentlighets- och sekretesslag (SFS 

2009:400): ”Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom 

utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt” (3 kap. 1 § 

Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400). Detta innebär att det är förbjudet att 

via någon kanal lämna ut information som är sekretessbelagd (ibid.). 

 

Myndigheter såsom kommuner och landsting är offentliga förvaltningar 

(Riksdagsarkivet 2017). Alla handlingar som kommer in till en myndighet är 

offentliga handlingar och ska därför direkt diarieföras. Det finns dock undantag för 

diarieföring av dokument. Ett sådant är sekretessdokument, de ska inte diarieföras 

som offentliga handlingar men de ska vara iordning så att det enkelt går att hitta dem. 

Är det uppenbart att en handling inte är betydande behöver den inte heller diarieföras 

(5 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400). 

 

Vid diarieföring av dokument ska datum då handlingen upprättades eller kom in, 

diarienummer, avsändare och mottagare samt lite kort om handlingen finnas med. 

Det finns även undantag för när diarieföring inte behöver ske (5 kap. 2-3 § 

Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400). 

 

Finns misstanke att enskild eller närstående kan ta skada om information om 

personliga förhållanden hos enskild röjs, gäller sekretess i förskola och 

kompletterande/ersättande pedagogisk verksamhet. Även uppgifter om elevhälsa 

angående psykosocial, psykologisk eller specialpedagogisk insats sekretessbeläggs 

om risk för men finns (23 kap. 1-2§ Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:400).  
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Huruvida nämnda lagrum följs är något som anses intressant för vidare analys. Det går att 

se i lagrummen att det är viktigt att diarieföringen går till på rätt sätt, därför anser 

författarna det vara intressant att analysera utförandet av diarieföring. Då det är viktigt att 

inte sekretessbelagda uppgifter kommer i fel händer anser författarna vidare att det är 

intressant att analysera säkerhet för post vid mottagande.   

 

3.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen finns till för att förebygga och förhindra olycksfall och ohälsa på 

arbetsplatser och att i allmänhet bidra till en god arbetsmiljö (1 kap. 1§ 

Arbetsmiljölag SFS 1977:1160).  

 

Fordon som körs i anslutning till förskolor och skolor är ett säkerhetsproblem för 

eleverna då risken för trafikolyckor ökar. Leveranser till skolor samt hämtning och 

lämning av barn är exempel på trafik som rör sig i anknytning till skolor och 

förskolor (Rothman et al. 2017).  

 

Att vara i närheten av biltrafik leder till förhöjt utsättande för exempelvis koloxid, 

kväveoxid, metaller och ultrafina partiklar. Dessa påverkar sannolikt hälsan negativt. 

Slitage på vägar och däckslitage är två andra källor till utsläpp med samma sannolika 

effekt (World Health Organization 2013). Vid utsättande för kväveoxid kan känsliga 

personers andningsorgan påverkas (Naturvårdsverket 2017b). Enligt en rapport från 

World Health Organization (2013), beskrivs det finnas ett samband mellan utsättande 

för kväveoxid under lång tid och sjuklighet och dödlighet.  

 

Shvedova et al. (2013) har forskat kring hälsoeffekterna av diesel och biodiesel. I 

undersökningen utsattes möss för 100 % rent biodiesel (B100) respektive diesel 

(D100). Mössen utsattes för en koncentration av 50, 150 samt 500 μg/m
3 

(mikrogram 

per kubikmeter), vilket ansågs som en högre koncentration än vad människor 

vanligtvis utsätts för men motiverades med den korta period (fyra veckor) som 

undersökning gjordes på, då människor utsätts under en längre tid. Fokus låg på att 

undersöka effekterna som uppstod på mössens lungor och lever. Resultatet visade på 
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att den oxidativa stressen var relativt högre på både de lungor och lever som utsattes 

för B100 (ibid.). 

 

Forskning utförd av Gaszynska et al. (2014) visar på att tillfredsställelsen för de 

anställda på vissa arbetsplatser kan påverkas starkt negativt genom att utsättas för 

hög stressnivå. Samma forskare hittade att arbetsmiljön även kunde förbättras för 

samma anställda om de utsattes för en lägre stressnivå (ibid.). 

 

En annan undersökning gjord av Honda et al (2014) visar på ett samband mellan 

stress på arbetsplatsen och högre risk att drabbas av depression. Aspekter inom 

arbetsrelaterad stress var i denna forskning bland annat konflikter på jobbet, obalans 

mellan ansträngning och belöning samt arbetsbelastning (ibid.).  

 

En undersökning som inkluderade över 47 000 respondenter undersökte sambandet 

mellan arbetsbelastning, hälsa och livsstil. Arbetsbelastning mättes bland annat som 

upplevd kontroll över arbetet och nivån som krävdes på jobbet. Hälsa mättes i 

blodtryck, BMI, allmänna hjärt- och kärlsjukdomar, kolesterolvärde samt risk 

för/eller diabetes. Livsstilen mättes i rökning, alkoholkonsumtion och inaktivitet. Ett 

litet samband fanns mellan högre arbetsbelastning och allmänna hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilket kan bero på att de med högre arbetsbelastning hade högre 

konsumtion av rökning, alkohol och var mer inaktiva än de med lägre 

arbetsbelastning. Oavsett livsstil fanns ett samband mellan högre arbetsbelastning 

och större risk för diabetes. Däremot hittades inget samband mellan arbetsbelastning 

och till exempel blodtryck (Nyberg et al. 2013).  

 

Det finns samband mellan att vara nära biltrafik och utsättande för olika utsläpp, vilket är 

något som författarna tar med sig till empiri och analys. Stress på en arbetsplats kan leda 

till högre risk för depression och en starkt negativt påverkad tillfredsställelse på 

arbetsplatsen är också något som författarna tar med sig. Samma sak gäller det faktum att 

en högre arbetsbelastning kan leda till hälsonackdelar. Punkten säkerhet på skolgårdar, 

vilket främst syftar på förskolebarn, är med i analysmodellen (se modell 3). De två 

resterande punkterna i analysmodellen (modell 3) är effekt på hälsa samt arbetsbelastning 

och stressnivå hos de anställda.  
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3.3 Klimatpåverkan 

Som nämnt i denna uppsats bakgrund, står inrikestransporter för ungefär en tredjedel 

av det totala utsläppet av växthusgaser i Sverige (Naturvårdsverket 2016c). Dessa 

gaser uppstår vid förbränning i motorn (Naturvårdsverket 2016b).  

 

De föroreningar som finns i luften kan vara antingen i gasform eller partiklar. 

Marknära ozon, svävande partiklar och kväve- och svaveloxider är de vanligaste 

exemplen på luftföroreningar. Kolmonoxid, kolväten och tungmetaller är ytterligare 

exempel. Dessa luftföroreningar kan leda till övergödning och försurning när de 

tillsammans med nederbörden deponeras till vatten och mark (Naturvårdsverket 

2017a).  

 

Metan, koldioxid (CO2) och dikväveoxid (lustgas) är tre vanliga växthusgaser 

(Naturvårdsverket 2016a). Koldioxid är kraftfullt och har långt liv i atmosfären. 

Tillförseln av koldioxid till luften är snabbare än den naturliga bortförseln 

(Naturvårdsverket 2016b). Förutom precis nämnda växthusgaser finns det indirekta 

växthusgaser som leder till att de nämnda växthusgaserna bildas. Exempel på dessa 

är vissa kolväten och kolmonoxid (Naturvårdsverket 2016a).  

 

Växthusgaser leder till klimatförändring. Stigande temperaturer och ökade 

havsnivåer står som exempel på konsekvenser. Dessa förändringar som bland annat 

utsläpp från transporter har lett till, påverkar i sin tur transportmöjligheterna negativt. 

Exempelvis vid havskuster i främst utvecklingsländer kan framkomligheten påverkas 

av stigande havsnivåer (Rattanachot et al. 2012). Transporter leder även till utsläpp 

av partiklar som uppstår vid körning med dubbdäck vilket sliter på vägarna 

(Naturvårdsverket 2017a). 

 

Perez et al. (2015) har undersökt vad för effekter nya policies i staden Basel 

angående att minska växthusgasutsläpp vid lokaltransporter, skulle leda till. Trots att 

Basel redan hade ett utbrett miljöarbete, kom de fram till att negativ påverkan på 
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klimatförändring skulle minska. Dessutom skulle den allmänna hälsan förbättras. 

Enligt deras beräkningar skulle 3 % per år av de naturliga dödsfallen undvikas (ibid).  

 

En undersökning gjord av Ribas et al. (2016) mätte utsläpp av kväveoxid (NO) och 

kvävedioxid (NO2) från fordon med diesel respektive biodiesel (B100). 

Undersökningen inkluderade 188 fordon i Curitiba, Brasilien, vilket motsvarar 9,7 % 

av det totala antalet. Resultatet visade att de fordon som kördes med B100 släppte ut 

37 % mindre NO och 26 % mindre NO2 (ibid). 

 

Hälften av världens befolkning bor idag i städer. För att undvika lokala 

luftföroreningar krävs det initiativ som ökar rörligheten i dessa städer på ett mer 

miljövänligt sätt. Elektriska bilar är ett viktigt verktyg för detta. Elbilar är tystare än 

övriga bilar, och är därför ett alternativ för att minska det buller som uppstår av 

trafik. Det är även ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen på (Perez et al. 

2015).  

 

Träd absorberar koldioxid. Plantering av träd kan hjälpa till att hantera 

klimatförändringarna. Ett stort träd inhalerar 20,3 kg koldioxid varje år och ger 

samtidig ifrån sig tillräckligt med syre för en årsförbrukning för en familj om fyra 

personer (grow-trees 2017).  

 

Från avsnitt 3.3 till empiri och analys tar författarna med sig hur stort avtryck transporter 

gör på miljön, vilka olika slags utsläpp det finns och varför de bör minskas. Även det 

faktum att olika bränslen påverkar miljön till olika grad noteras. Hur mycket koldioxid som 

träd absorberar anser författarna vara intressant för att lättare kunna relatera till en  given 

mängd koldioxidutsläpp. De punkter som författarna anser vara mest relevanta för analys 

är växthusgasutsläpp och övrig klimatpåverkan på grund av transporter, vilka därmed är 

med i analysmodellen (se modell 3).  

3.4 Kostnader 

Kostnad kan definieras som “värdet på den resursförbrukning eller uppoffring ett 

företag har, när det producerar varor och tjänster” (Andersson & Funck 2017, s. 

76). En kostnad är alltså ett värde på förbrukningen av en viss resurs. En 

30



  

 

 

 

affärstransaktion kan påverka kostnader som i sig kan påverka lönsamheten hos en 

organisation (ibid.ss. 75-76).  

 

I detta avsnitt följer en djupare beskrivning av kostnader samt kostnadskalkyler. 

Avsnittet innehåller även en förklaring av lagen om offentlig upphandling. 

 

3.4.1 Kostnadskategorier  

Kostnader delas här in i olika kategorier, direkta, indirekta, fasta och rörliga.  

 

3.4.1.1 Direkta och indirekta kostnader 

För att enklare förstå kostnader kan det vara relevant att dela upp de på olika 

kostnadsställen, kostnadsbärare och kostnadsslag. Uppdelning enligt kostnadsslag 

innebär att liknande kostnader grupperas ihop, exempelvis telefon och porto. 

Kostnadsställe innebär att vart kostnaden uppstår tittas på, alltså i vilken funktion 

eller avdelning. Att dela upp enligt kostnadsbärare innebär att kostnader delas upp på 

vad det är som ska bära upp kostnaden, exempelvis en order eller ett objekt 

(Andersson 2013). 

 

Direkta kostnader är de kostnader som direkt går att registrera på en kostnadsbärare 

medan en indirekt kostnad inte direkt går att överföra på en viss kostnadsbärare utan 

de går istället att koppla till ett kostnadsställe. Genom att fördela kostnader på 

kostnadsbärare kan en så kallad självkostnad räknas ut. Det visar på vad ett objekt 

kostar för företaget (Andersson 2013). 

 

3.4.1.2 Fasta och rörliga kostnader 

Inom en organisation kan den totala kostnaden delas upp i fasta och rörliga 

kostnader. Rörliga kostnader ändras med förändrad tillverknings- och/eller 

försäljningsvolym. Fasta kostnader är inte beroende av volymförändringar. 

Kostnader kan vara fasta under olika tidsperioder eller för en viss tillverkningsorder, 

exempelvis är hyror fasta men de ändras med tiden, dock så är de fasta för en viss 

tidsperiod och räknas därför som fasta kostnader (Andersson 2013). 

 

Det finns olika typer av rörliga kostnader beroende på förändring i förhållande till 

volym. Proportionellt rörlig kostnad innebär att den rörliga kostnaden rör sig 
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proportionellt mot ökad volym. Ökar volymen med en enhet kommer kostnaden att 

öka lika mycket för varje extra enhet. Degressivt rörlig kostnad innebär att kostnaden 

ökar långsammare än vad volymen ökar, och progressivt rörlig kostnad är när 

kostnaden ökar snabbare än vad volymen ökar (Andersson 2013). 

 

Förutom rörliga och fasta kostnader finns det även halvfasta kostnader vilket innebär 

att kostnaderna är fasta inom ett visst volymintervall. Det innebär att kostnaderna är 

fasta tills dess att ett visst volymintervall nås och därefter går kostnaderna upp eller 

ner tills nästa volymintervall nås som gör att kostnaderna ändras. Företag har många 

gånger en blandning av fasta och rörliga kostnader. Hur mycket som företaget har av 

vardera beror på vilken typ av bransch det rör sig i (Andersson 2013).  

 

Genom att addera de rörliga och de fasta kostnaderna fås de totala kostnaderna. För 

att få fram ett företags resultat subtraheras de totala kostnaderna från de totala 

intäkterna (Andersson 2013).  

 

3.4.2 Kalkyler 

Kalkyler är ett styrmedel och kan hjälpa till att fatta beslut i företag och 

organisationer. För att kunna upprätta och analysera en kalkyl behöver 

organisationen ha rätt data och kompetens. När en kalkyl tas fram är det viktigt att 

definiera vilket beslut organisationen vill få ut av den. När detta gjorts kan beslut tas 

angående vilka olika delar som behöver vara med i kalkylen för att få svar på de 

definierade besluten (Andersson 2013).  

 

Målen med en kalkyl varierar beroende på typen av organisation. I vinstdrivande 

företag eftersträvas andra mål än inom offentlig verksamhet. När data till en kalkyl 

samlas in är det viktigt att ta med den viktigaste informationen först. Det kan finnas 

mycket information som har lite betydelse, det viktiga är då att fokusera på den 

betydande datan först och senare om det finns tid och pengar kan den mindre viktiga 

informationen samlas in (Andersson 2013).  

 

Aktivitetsbaserad kalkylering, ABC, är en slags kalkylmodell där den reella 

verksamheten är utgångspunkt. Därmed är perspektivet “bottom-up”, nedifrån-upp, 

till skillnad mot traditionell kalkylering som vanligtvis är “top-down”, uppifrån-ned. 
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Resursförbrukning ses som något som uppstår utifrån ett kalkylobjekts aktiviteter 

(Andersson 2013).  

 

Vid aktivitetsbaserad kalkylering ses det som att det finns olika aktiviteter varpå 

kostnaderna delas upp. En aktivitet kan ha olika storlekar och finnas i olika 

skepnader, exempelvis kan både containerpackning och all logistik ses som olika 

aktiviteter.  Kostnadsdrivare är ett mått som används inom aktivitetsbaserad 

kalkylering och mäter aktivitetens användande. Kostnadsdrivarvolymen kan 

exempelvis vara antalet utförda tillverkningsorder. Även aktivitetskostnad används i 

kalkylen, detta kan exempelvis vara ställkostnader. Utifrån detta går det sedan att 

räkna ut hur mycket av den totala aktivitetskostnaden som ett kalkylobjekt står för 

(Andersson 2013).  

 

Vid aktivitetsbaserad kalkylering måste aktiviteterna vara homogena, vilket gör det 

svårt att använda denna kalkyleringsmetod för kalkylsituationer som är komplexa. 

Det faktum att aktiviteterna, liksom kostnadsdrivarna kan förändras, försvårar 

användandet av aktivitetsbaserad kalkylering. Detta eftersom kalkylstrukturen då 

måste revideras (Andersson 2013).  

 

3.4.3 Offentlig upphandling 

En offentlig upphandling är en upphandling utförd av en myndighet. Vid en 

upphandling vidtas åtgärder för att köpa tjänster, varor eller byggentreprenader. När 

en myndighet väljer vilken leverantör som ska få ett kontrakt, ska det anbud som 

ekonomiskt sett är mest fördelaktigt gå vinnande ur upphandlingen. För att få fram 

vilket som ekonomiskt är det mest fördelaktiga anbudet, kan anbuden utvärderas på 

tre olika sätt, dessa är utifrån kostnad, pris eller förhållande mellan kvalitet och pris. 

Vilken av grunderna som väljs ska stå i upphandlingsdokumenten (16 kap. 1 § Lag 

om offentlig upphandling SFS 2016:1145). 

 

Då ett anbud har ett onormalt lågt pris eller kostnad, ska leverantören på begäran av 

myndigheten förklara detta. Är inte förklaringen tillfredsställande ska anbudet 

förkastas. Detsamma gäller om anledningen till det onormalt låga priset eller 

kostnaden beror på att social-, miljö- eller arbetsrättsliga skyldigheter inte uppnås (16 

kap. 7 § Lag om offentlig upphandling).  
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För att välja ut det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet på grunden kostnad, ska 

kostnadseffektiviteten bedömas. Att analysera livscykelkostnaderna är ett 

tillvägagångssätt för detta. Även när grunden för utvärdering av anbuden är att 

jämföra förhållandet mellan kvalitet och pris, kan en analys av livscykelkostnader 

göras. Om det går att fastställa ett kontrollerbart pengabelopp för externa 

miljöeffekter får kostnader för dessa ses som en del av livscykelkostnader. Dessutom 

får vid den grunden tilldelningskriterier användas. Dessa tilldelningskriterier får dock 

inte leda till en valfrihet som är obegränsad för myndigheten, utan effektiv 

konkurrens ska säkerställas (16 kap. 1-4 § Lag om offentlig upphandling SFS 

2016:1145). De valda tilldelningskriterierna ska viktas inbördes eller beaktas genom 

prioritetsordning (16 kap. 6 § Lag om offentlig upphandling SFS 2016:1145).    

 

 

I 3.4 beskrivs olika slags kostnadskategorier och kalkyler som kan användas för beräkning 

av kostnader. Författarna avser ta med sig de till empiri och analys för att underlätta 

kostnadsberäkningarna och för att analysera vilka kostnadskategorier som bör användas. 

Dessa aspekterna finns med i analysmodellen (se modell 3). 

 

3.5 Implementering 

Implementera: “genomföra (t.ex. nya idéer i ett företag)” (Malmström, Györki, 

Sjögren 2006 s.248). 

 

I detta avsnitt behandlas Kotters åttastegsmodell och business process re-

engineering som tillvägagångssätt vid implementering.  

 

3.5.1 Kotters åttastegsmodell 

John P. Kotter (1995) har skapat en åttastegsmodell som beskriver hur ett 

förändringsarbete borde gå till. Dessa steg är: 
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1.  Skapa en känsla av nödvändighet 

2.  Forma en stark grupp av vägledare 

3.  Skapa en vision 

4.  Kommunicera visionen 

5.  Skapa en handlingskraft och vilja att nå visionen 

6.  Planera för och skapa delsegrar 

7.  Befäst framgångarna och fortsätt skapa förändring 

8.  Förankra de nya tillvägagångssätten 

 

Enligt Kotter (1995) tror ofta företagen att det är enklare än vad det faktiskt är att 

skapa en känsla av nödvändighet. De företag som har lyckats med detta har inte varit 

rädda för att ta upp allvaret med sin personal, utan har vågat att på ett ärligt sätt ta 

upp de framtida risker som finns och som gör en förändring nödvändig. Det är även 

viktigt att samla en grupp människor som tillsammans jobbar på att få igenom den 

önskade förändringen. Storleken på gruppen beror på företagets storlek (ibid.). 

 

Att skapa en vision och att dela med sig av den bör inte underskattas. En vision 

hjälper folk att förstå vart organisationen är på väg och inspirerar till förändring. När 

visionen först kommuniceras är det vanligt att folk ser hinder på vägen. Dessa kan 

vara inbillade men ofta är de verkliga. Organisationsstrukturen är ett exempel på 

detta (Kotter 1995). Enligt Levasseur (2010) bör en tvåvägs-kommunikation om 

visionen hållas för att få de anställda att känna sig involverade. Att tidigt få vara med 

och påverka planeringen av förändringsarbetet leder till ett minskat motstånd. Det en 

person får vara med och skapa kommer denna även stötta (ibid). 

 

Sker ingen uppdatering, såsom att skapa delsegrar, är risken stor att intresset för 

förändringen blir mindre. Dessa delsegrar är inget som ska väntas på, utan de bör 

skapas utifrån tillgänglig information. Ett exempel på hur detta kan visas är att 

belöna de som är berörda. Det är dock viktigt att inte för tidigt börja fira en 

totalseger, då nya förändringar i början är väldigt känsliga. Det finns exempel på 

företag som här har avslutat sitt arbete med sina konsulter som har hjälpt till vid 

förändringen. I vissa av dessa fall kan det några år senare endast finnas kvar små spår 

av att förändringen någonsin utfördes (Kotter 1995). Istället är det här viktigt att 
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utvärdera förändringen, se vilka av de önskade resultaten som har uppnåtts och vilka 

av dem som inte har det. Detta leder till utvecklingsmöjligheter, vilka 

rekommenderas att utforska vidare (Fox Jr., Keisling 2015). För att veta vad som 

behövs korrigeras och hur det ska göras,  behövs mätningar. Det sägs att det som 

mäts också blir gjort. Det är dock inte helt sant men det ökar sannolikheten för att det 

ska bli gjort genom att en gemensam bild skapas av vad som är viktigt och varför. 

Mätning syftar alltså till att ge underlag till en handling eller åtgärd vilket i sin tur 

leder till att verksamheten når ett uppsatt mål (Ljungberg & Larsson 2012).  

 

Ett misstag som ibland görs är att förändringarna inte förankras i företagskulturen. 

För att undvika detta bör det för inblandade visas vilka effekter förändringarna har 

lett till. Dessutom måste nya chefer ta till sig de nya arbetssätten och inställningarna 

(Kotter 1995). 

 

3.5.2 Business Process Re-engineering  

Vid Business Process Re-engineering (BPR) bör ledningen ställa sig frågan: Hur 

skulle företaget se ut om det nystartades idag? BPR går ut på att en revolutionär 

förändring utförs. Radikal, dramatisk, fundamental och process är fyra nyckelord 

som är vanliga när BPR definieras. Det är viktigt att noga granska kostnaderna för 

olika tillvägagångssätt. En analys görs i BPR av de olika aktiviteterna, vilka som bör 

finnas och hur utförandet ska gå till. Dessutom bör diskussioner föras om hur bra 

organisationsstrukturen och de organisatoriska reglerna är och huruvida de bör 

förändras. Likaså bör specialiserade arbetsuppgifter ifrågasättas. Platt 

organisationsstruktur är att föredra vid användning av BPR (Andersson 2013). 

 

BPR innehåller vanligtvis sju steg, dessa är: processkartläggning, identifiera 

processer för omorganisation, förstå den valda processen, bestämma viktiga 

prestandamål, designa nya processer, testa och implementera (Hayes 2014).  

 

Vid processkartläggning kartläggs de olika processerna inom en organisation. Att 

göra nästa steg, identifiera processer för omorganisation, är nödvändigt eftersom det 

vanligtvis är omöjligt att ändra alla processer inom en organisation samtidigt. För att 

skapa förståelse för den valda processen krävs att ta reda på vad processen gör, hur 

väl den gör det och om det finns några problem med den. En djupgående analys är 
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inte nödvändig. Utifrån vad företaget tror att kunden förväntar sig från processen, 

bestäms viktiga prestandamål. Utifrån detta skapas mått som kan visa på huruvida 

förändringen har varit lyckad. Därefter designas de nya processerna följt av testning 

av idéerna för att se hur väl de skulle fungera i verklighet. De nya processerna 

implementeras utifall testerna har visat på önskat resultat. Här gäller det att vara 

förberedd på eventuella protester från personer som inte har varit delaktiga i 

utvecklingen av de nya processerna (Hayes 2014). 

 

Från avsnitt 3.5 tar författarna med sig hur Kotter anser att en implementering bör gå till. 

Utifrån Business Process Re-engineering sker analys av implementeringens 

tillvägagångssätt. Teorin används även för att analysera de känslor som uppstår hos 

respondenterna vid implementering. Dessa aspekter visualiseras i analysmodellen (se 

modell 3). 

 

3.6 Analysmodell 

 Nedan följer en analysmodell som har tagits fram utifrån modell 1 och uppsatsens 

teoriavsnitt. De fyra aspekterna rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan och 

kostnader analyseras för de båda posthanteringsprocesserna. Dessa aspekter är alla en 

stor del av analysen av de två frågeställningarna. Punkterna under dessa fyra aspekter 

i ovalerna tydliggör vad störst vikt ligger på i empiri och analys. Även 

implementering analyseras i frågeställning två och presenteras i analysmodellen 

tillsammans med de aspekter inom implementering som störst vikt ligger på. Utifrån 

denna modell har sedan intervjufrågor utformats (se bilaga 2) en del begrepp har 

dock omformulerats för att underlätta förståelsen för respondenterna. 

 

37



  

 

 

 

 

Modell 3. Fullständig analysmodell. 
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4. Empiri 

Detta kapitel är uppdelat i två tidsaspekter, i och med den direktlevererande 

posthanteringsprocessen och i och med den samordnade posthanteringsprocess där 

all empiri angående dessa två delats upp för skapa en tydlighet i uppsatsen.  

 

Respondenterna har inte blivit tillfrågade om alla aspekter, då de inte till alla 

aspekter har relevant information, enligt författarna. Därmed är vissa avsnitt 

betydligt kortare än övriga.  

4.1 I och med den direktlevererande posthanteringsprocessen 

Detta avsnitt behandlar den insamlade data som berör den direktlevererande 

posthanteringsprocessen. Flera av aspekterna som tas upp har dock inte påverkats 

nämnvärt av implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen. De 

delar har valts att endast behandlas i detta avsnitt för uppsatsens uppbyggnads skull. 

Avsnittet inleds med en processbeskrivning av den direktlevererande 

posthanteringsprocessen. Sedan följer respondenternas intervjusvar angående de 

olika aspekterna från frågeställning 1 och avslutas med data kring prissättning och 

avtalet mellan Växjö kommun och Postföretag. 

 

4.1.1 Processbeskrivning av direktlevererande posthanteringsprocess 

Processkartorna är uppdelade i olika simbanor. Rutorna längst till vänster som visar 

på vem det är som utför aktiviteten. De olika simbanorna är färgade utefter vilken 

slags aktör det är som utför aktiviteterna. Organge innebär extern aktör och blå 

innebär lokal aktör. Kartorna ska läsas från vänster till höger, det som händer först är 

längst till vänster och det som sker sist är längst till höger. För att förtydliga 

processkartorna följs här nedan en beskrivning över vad som sker vid varje punkt: 

 

Processkarta 1 (se bilaga 3) visar den direktlevererande posthanteringsprocessen. 
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1. Internpost från enheter inom kommunen läggs i ett ”påskuvert”. Vilket är ett 

samlingskuvert med plats för många papper eller kuvert (Registrator/Samordnare 1 

18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

2. I 2a skickas brev från interna enheter. Skickas brev från enheter som har postfack, 

läggs brev där. Skickas brev från enheter utan postfack, exempelvis en mindre 

förskola, läggs istället brev på brevlåda. I 2b kommer brev externt från en 

medborgare eller ett företag. På kuvertet står besöksadressen skriven. I undantagsfall 

står adress Box 1222 skrivet på kuvertet. Det är inget som kommunen uppmuntrar 

sina medborgare att göra men adressen finns (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 

05.04.2017). 

 

3. Brevlådan töms av Postföretag (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

4. När brev har blivit hämtat körs de av Postföretag till en sorteringsterminal 

(Produktionschef 26.04.2017). 

 

5. Kommer brev från ett internt postfack/brevlåda (5a), körs aldrig brev till 

postterminalen utan postfacket/brevlådan töms och brev körs direkt till terminal i 

Växjö. Postfacket/brevlådan töms när nya brev lämnas på enheten. Av den 

anledningen blir postfacket/brevlådan tömt samma antal gånger i veckan som det är 

avtalat att Postföretag ska lämna post på enheten.  I punkt 5b sorteras brev efter 

postnummer till brev som ska lämnas i Växjö (Produktionschef 26.04.2017; 

Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017).   

 

6. Efter att brev sorterats körs de till terminal i Växjö för att sorteras ytterligare en 

gång. Här sorteras brev in till rätt enhet i speciella postfack märkta med skolans eller 

förskolans namn  (Produktionschef 2017). 

 

7. I 7a sorteras brev som har besöksadressen skrivet på kuvertet efter postnummer 

tillsammans med den kommunala posten som går hem till Växjö kommuns 

medborgare. I 7b sorteras brev som har adressen Box 1222 skrivet på sig till en 

speciell avdelning för post till kommunens enheter (Produktionschef 26.04.2017).  
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8. Brev som har sorterats efter postnummer levereras i 8a av en allmän brevbärare till 

skolan. De körs med den allmänna posten som levereras till alla medborgare  i Växjö 

kommun. Är det dock ett brev som är sorterat till Box 1222, levereras det till skolan 

med Postföretags brevbärare som endast kör till kommunens enheter (8b). Detta 

innebär att på en dag kan samma skola få brev i två omgångar från Postföretag för att 

det står olika adresser på kuverten (Produktionschef 26.04.2017). 

 

9. Brevbäraren tar beslut om vart brev ska levereras. Det handlar om kunskap hos 

brevbäraren och dennes egna tycke. Vet brevbäraren att brev ska diarieföras på en 

registratorsenhet kan denne direkt lämna brev hos registratorn för att slippa leverera 

samma brev senare igen, vilket kan hända ifall brev först går till adressat och sedan 

skickas till enhet för diarieföring. Anser brevbäraren att brev ska till en 

registratorsenhet hamnar vi i punkt 10. Anser brevbäraren att brev ska till adressat 

hamnar de i punkt 20, om inte adressaten finns på en registratorsenhet, i så fall punkt 

10 (Produktionschef 26.04.2017). 

 

10. Registrator hämtar brev i postfack eller brevlåda. Denna töms varje dag 

(Registrator/Samordnare 1 18.04.2017). 

 

11. Brev stämplas och diarieförs av registratorn (Registrator/Samordnare 1 

18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

12. Registrator avgör om brev har anlänt till rätt adressat eller ej. Är registrator själv 

adressat slutar processen här. Har brev inte anlänt till rätt adressat fortsätter 

processen (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

13. Registrator fattar beslut om brev ska skickas till annan enhet eller om de befinner 

sig på rätt enhet men hos fel adressat (Registrator/Samordnare 2 21.04.2017; 

Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

14. Ska brev skickas till en annan enhet läggs det i postfacket/brevlådan för utgående 

post (14a). Befinner sig brev på rätt enhet men hos fel person läggs istället brev i rätt 

persons postfack alternativt överlämnas direkt till berörd person (14b). Efter 14b tar 
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adressaten emot brev (26), vilket är den avslutande aktiviteten i processen 

(Registrator/Samordnare 1 18.04.2017). 

 

15. Läggs brev i utgående postfack/brevlåda så kommer brev att hämtas upp när 

Postföretag kommer till enheten för att lämna post (Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

16. Brev körs direkt till terminal i Växjö, alltså inte till sorteringsterminalen som i 

punkt 4. Detta för att det är internpost (Produktionschef 26.04.2017). 

 

17. På terminalen i Växjö sorteras brev in till rätt enhet (Produktionschef 

26.04.2017). 

 

18. Postföretag kör brev till rätt enhet enligt en förutbestämd rutt endast till 

kommunens enheter (Produktionschef 26.04.2017). 

 

19. Postföretag lägger brev i postfack eller brevlåda på adresserad skola. Brevlådan 

befinner sig utomhus medan postfack är placerade inomhus på enheten (Vaktmästare 

& Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

20. Tjänsteman på skola hämtar upp brev i brevlåda eller postfack, det töms 

oregelbundet (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

21. Tjänsteman på skola ser ifall brev har diarieförts eller ej, har det diarieförts går 

processen vidare i punkt 24. Har det inte diarieförts fortsätter processen i punkt 22 

(Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

22. Tjänsteman värderar ifall brev ska diarieföras eller ej. Det handlar om en kunskap 

om diarieföring som alla anställda på skolor inte har. Anser tjänsteman att brev ska 

diarieföras går processen vidare i punkt 23. Anser tjänsteman att brev inte ska 

diarieföras eller om personen saknar kunskap om diarieföring går processen vidare i 

punkt 24 (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 
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23. Anser tjänsteman att det ska diarieföras går processen tillbaka till punkt 1 där 

brev läggs i påskuvert och sedan i utgående postfack eller brevlåda (Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

24. Tjänsteman värderar ifall brev har anlänt till rätt adressat eller ej. Har de anlänt 

till rätt adressat avslutas processen här. Har de inte anlänt till rätt adressat går 

processen vidare till punkt 25 (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

25. Brev läggs i adressats postfack eller lämnas över personligen till adressat. Hur det 

går till beror på hur stor skolan är, alla skolor/förskolor har inte postfack till alla i 

personalen. Finns inte postfack lämnas brev över personligen (Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

26. Adressat tar emot brevet och processen slutar här (Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

4.1.2 Rättssäkerhet 

Personal på Växjö kommun har tystnadsplikt och är en handling sekretessbelagd får 

personalen inte prata om eller på annat sätt dela med sig av informationen. Detta 

gäller även efter att personalen avslutat sin anställning i kommunen (Växjö kommun 

2016c). Nedan följer en sammanställning av vad de olika respondenterna har svarat 

kring frågor om rättssäkerheten så som den var i den direktlevererande 

posthanteringsprocessen. 

 

4.1.2.1 Lokala respondenter 

Det finns, enligt Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017), inga särskilda kunskapskrav 

för att utföra diarieföring. Däremot tycker hon att det är något som bör funderas på 

då det är en komplex uppgift att diarieföra (ibid.).  

 

På skolan där Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) jobbade tidigare hade hon koll 

på när breven skulle anlända eftersom brevlådan var vid entrén, tillgängligt för alla 

och hon hämtade då posten direkt när den levererades. Dessutom väntade hon tills 

brevbäraren var på ingång med att lägga ut utgående brev. Hon anser att graden av 

43



  

 

 

 

rättssäkerhet beror på vart brevlådorna är placerade. På vissa skolor har de varit vid 

entrén, tillgängligt för alla, istället för inomhus (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) anser att det på ett sätt är mer rättssäkert att 

skicka digitalt, i och med att bara mottagaren kan se mailet. Så länge ingen hackar 

mailen förstås (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) berättar att brev ska diarieföras varje dag, 

vilket är fallet när registratorn är tillgänglig. Det händer ibland att registratorn inte är 

på plats på grund av exempelvis sjukdom eller semester. Då kan det hända att brev 

ligger några dagar innan de hanteras. Rutiner för hur det här ska fungera i framtiden 

är inte framtagna (ibid.).  

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) anser att en rutin behöver utvecklas för hur 

posten ska hanteras då hon inte är där, till exempel då hon är på semester eller är sjuk 

(ibid.). 

 

Enligt Förskolechef (21.04.2017) kunde post förr ligga kvar utan att någon 

ankomstmarkerade den. Posten skickades då direkt till grundskolan för diarieföring. 

Det fanns dock ingen särskild anställd för att diarieföra alla förskolors post (ibid.).   

 

4.1.2.2 Centrala respondenter 

Verksamhetscontroller (21.04.2017) berättar att det är svårt med diarieföring, då det 

är svårt att värdera vad som ska och vad som inte ska diarieföras. Det är viktigt att 

diarieföra men det är även viktigt att inte diarieföra det som inte behöver diarieföras. 

Detta för att det leder till att det blir för mycket information att söka igenom när fakta 

sedan behöver hittas (ibid). 

 

Enligt Verksamhetscontroller (21.04.2017) jobbade skolorna på olika sätt innan ett 

tidigare liknande projekt, vilket hon var involverad i, implementerades. Fanns det 

ingen utsedd postöppnare på skolan kunde posten ligga oöppnad till dess att berörd 

person kom till skolan och hämtade sin post. Hon säger att det var en liten mängd 

post som varje dag kom in till enheterna men att problemet låg i rutinerna kring 
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öppnandet av posten. Rollerna kring vem som skulle öppna posten var otydliga. Hon 

uppfattade dock inte borttappade brev som något problem (ibid.). 

 

Enligt Gruppledare (24.04.2017) bör personen som hanterar sekretessbelagda 

handlingar ha tillräckligt med kunskap för det. Det finns dock inga direkta 

kunskapskrav (ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) berättar att kommunen inte får maila sekretessbelagda 

dokument. Det är mycket inom skolor som de inte bara kan “maila iväg”, på grund 

av att det finns risker med internetsäkerheten, vilket han anser vara en viktig fråga. 

Sedan kan det enligt honom värderas om det ändå är säkrare än internkuverten som 

också kan komma på villovägar och öppnas av folk som inte bör se informationen 

(ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) tror att risken att brev som bör bli diarieförda inte blir det 

är ganska stor. Han tror att en stor faktor är okunskap men även glömska och lite 

lättja, till exempel att de tänker att de ska göra det sen och så blir det aldrig av (ibid.).  

 

Gruppledare (24.04.2017) tror att förbättring kring diarieföring är en utbildningsfråga 

men säger även att Växjö kommun ju är en jättestor organisation. Han säger även att 

berörda bör lära sig allmänt om offentliga handlingar och sekretess. Han tycker att 

anpassningar bör hittas för var och en och att någon grundläggande utbildning ska 

göras för nyanställda (ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) berättar att dokument ska diarieföras skyndsamt, inom ett 

dygn åtminstone.  

 

4.1.3 Arbetsmiljö 

Skolan är barnens arbetsplats och bör vara säker, därför gäller arbetsmiljölagen 

här. På skolområden bör någon se till att fordon kör sakta på skolområden och 

bevaka fordonet vid backning. Transporter på skolområdet får bara ske vid 

leveranser (Växjö kommun 2016b). 
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En punkt i Växjö kommuns värdegrund är att möta alla med respekt och innebär att 

alla människor har ett lika värde och kommunen ska ta till vara på människors 

kompetenser och olikheter. En annan punkt handlar om att kunna jobbet och innebär 

att kommunen ska skapa nytta för invånare och anställda och tar därför reda på vad 

som krävs av dem och utför arbetet så bra som möjligt. En annan punkt handlar om 

att skapa en hållbar framtid, vilket mer specifikt handlar om att Växjö kommun 

strävar efter långsiktiga ekonomiska, sociala och ekologiska effekter (Växjö kommun 

2017). 

 

4.1.3.1 Lokala respondenter 

Enligt Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) hade de i den direktlevererande 

posthanteringsprocessen inga postleveranser till enheten där hon jobbar då deras post 

levererades till en närliggande lokal istället. 

 

Enligt Förskolechef (05.05.2017) hade de i den direktlevererande 

posthanteringsprocessen postleveranser måndag, onsdag och fredag ut till de 

förskolor hon är chef över. Därmed hände det inte att post låg på en enhet i en hel 

vecka (ibid.). 

Enligt Förskolechef (05.05.2017) finns det inga rutiner kring transportleveranser. 

Området där transporteleveranserna sker är avskilt och inte där barnen befinner sig. 

Hon har inte hört talas om rutinen (ibid.) tidigare nämnd i ingressen. 

 

4.1.3.2 Centrala respondenter 

Enligt Verksamhetscontroller (21.04.2017) är ett problem med posthanteringen 

generellt all reklam som kommer in. Det innebär onödigt jobb och den borde inte 

köras ut till enheter (ibid.). 

 

4.1.3.3 Extern respondent 

Produktionschef (26.04.2017) berättar att tidigare kunde en brevbärare åka till en 

skola på förmiddagen för att leverera brev adresserade till Box 1222. Någon timme 

senare kunde en brevbärare åka till samma skola för att lämna brev som hade 

skickats till den vanliga gatuadressen (ibid.). 
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Produktionschef (26.04.2017) säger även att mottagarna av breven antagligen inte 

tänkte på att det kom brev till två olika adresser två gånger på dagen tidigare, utan att 

de bara tänkte att de fick brev från brevbäraren. Han anser att detta kunde vara ett 

problem för de på skolan då de inte visste när posten skulle komma och hur många 

gånger (ibid.). 

 

Produktionschef (26.04.2017) höll med författarna om att samma brev tidigare kunde 

åka runt mycket. Han berättar vidare att de på Postföretag inte kan sluta skicka 

reklam till Växjö kommun, då de som skickar reklamen också är deras kunder. 

Produktionschef berättar att ett test har gjorts att reklamen samlas ihop på ett ställe, 

vilket han sa att Postföretag kan hjälpa till med (ibid). 

 

Kommunen har testat lösningar för att slippa skicka ut reklam till skolorna, då detta 

är onödig tid för registratorerna. Reklam ger i många fall inte heller något då 

skolorna knappt får handla på grund utav lagen om offentlig upphandling. Testerna 

har dock inte lyckats  (Produktionschef 26.04.2017; Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017 ). 

 

4.1.4 Klimatpåverkan 

Då klimatpåverkan inte främst utvärderas utifrån respondenters svar frågades de 

inte om detta. På grund av det är följande avsnitt kort. Från Postföretag har dock 

information om deras bilar, vilka används för att köra kommunens post mottagits. 

 

4.1.4.1 Lokala respondenter 

Förskolechef (05.05.2017) berättar att förr (innan avtal med Postföretag 2014) var 

posten utkörd tillsammans med tidningen, nu är det separat och tidningsbudet 

kommer varje dag. 

 

4.1.4.2 Extern respondent 

 Tabell 2 visar information om den typ av dieselbil som kommunens post körs med. 
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Handelsbeteckning Fiat Dopló 

l/10 km 0,43 

CO2 g/km 115 

Tabell 2
1
. Information om bilar som Växjö kommuns post körs med 

 

 

4.1.5 Kostnader 

Detta avsnitt behandlar avtalet mellan Växjö kommun och Postföretag samt 

kostnadsuppgifter angående posthantering som mottagits från Växjö kommun. 

4.1.5.1 Avtal mellan Växjö kommun och Postföretag 

Inför upphandlingen av posthanteringen till och från Växjö kommunens enheter togs 

vissa kriterier fram. Dessa kriterier delades in i tre områden, varav de olika områden 

ansågs olika viktiga vid valet av anbud (Växjö kommun 2013b ). De olika områden 

var följande: 

 

Pris (som anbudet grundades 50 % på) angavs som en årskostnad (Växjö kommun 

2013b).  

 

Uppdragets utförande (som anbudet grundades 40 % på) handlade om hur väl 

budläggaren kunde  hålla önskad servicenivå. Angiven nivå fick inte underskridas 

(Växjö kommun 2013b). 

 

Kompletterande service (som anbudet grundades 10 % på) handlade om extra 

transporter (och utgift för det), prissättning av tillkommande/avgående 

arbetsuppgifter samt vilka fordon och drivmedel som avsågs användas för uppdraget 

(Växjö kommun 2013b). 

 

                                                 
1
 Produktionschef Postföretag, mail 9 maj 2017 
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Växjö kommun utvärderade anbud utifrån vilket som var det ekonomiskt mest 

fördelaktiga. Detta genomfördes genom att de olika anbuden betygsattes på de olika 

kriterierna (Växjö kommun 2013b).  

 

4.1.5.2 Pris 

Växjö kommun betalar ett pris till Postföretag som förhandlades fram under 

upphandlingen, denna är 606 kr/månad för de enheter som inte är registratorsenheter 

inom området där den samordnade posthanteringsprocessen implementerades. 

Kommunen betalar även ett pris, där 30 kr tillkommer eller minskar för varje enhet 

som läggs till eller tas bort från den ordinarie körlistan
2
. 

4.2 I och med den samordnade posthanteringsprocessen 

Detta avsnitt behandlar empiri som berör posthanteringsprocessen i och med den 

samordnade posthanteringsprocessen. Avsnittet inleds med en processbeskrivning av 

den samordnade posthanteringsprocessen. Sedan följer respondenternas intervjusvar 

angående de olika aspekterna från frågeställning två. 

 

4.2.1 Processbeskrivning av samordnad posthanteringsprocess 

Processkarta 2 visar den samordnade posthanteringsprocessen. 

1. Internpost kan komma från två olika enheter. I 1a, kommer brev från en enhet där 

posten hämtas en gång i veckan. Dessa enheter är inte registratorsenheter. När 

Postföretag levererar posten hämtar de samtidigt upp utgående post på respektive 

skola eller förskola. I 1b, kommer brev från en enhet där postfacket töms av 

Postföretag varje dag, exempelvis registratorsenheter. I både 1a och 1b läggs brev i 

ett påskuvert (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

2. I 2a läggs brev som kommer från medborgare eller företag i en gul postlåda. 

Adressen på brevet som medborgare eller företag skickar ska vara Box 1222, vilket 

är fallet majoriteten av gångerna. Ibland står dock besöksadressen på kuvertet men 

det är eftersändning till Box 1222 (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). I 

punkt 2b, fattas ett beslut om brev ska läggas på gul postlåda eller i ett internt 

                                                 
2
 Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 
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postfack. Beslutet grundas i en värdering om hur bråttom brev har att komma fram 

till rätt adressat och även hur lång tid det är till nästa posthämtning, då detta bara sker 

en gång i veckan. Exempelvis får majoriteten av förskolorna i området sin post på 

onsdagar. Är det då tisdag när brev postas kommer det ta lika lång tid att lägga brev 

på en gul postlåda som att vänta på att Postföretag ska hämta upp brevet som 

internpost. Är det dock torsdag och tjänstemannen som skickar brevet anser att 

brevet inte kan vänta en vecka på att skickas så läggs brev på en gul postlåda 

(Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). För brev som skrivs av tjänsteman 

på enhet där posten töms dagligen är rutinen att utgående post läggs i ett internt 

postfack för utgående post (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017), vilket 

går att avläsas i punkt 2c. Aktiviteten som sedan följer beror på om brev läggs på gul 

postlåda eller i ett internt postfack (Produktionschef 26.04.2017).  

 

3. I punkt 3 har brev lagts på en gul postlåda och den töms här av Postföretag 

(Produktionschef 26.04.2017). 

 

4. När posten tömts körs den till en sorteringsterminal och efter det sorteras den efter 

postnumret in till post som tillhör Växjö-området (Produktionschef 26.04.2017). 

 

5. I Punkt 5a sorteras brev till post som ska lämnas i Växjö. Om brev istället kommer 

från ett internt postfack (5b), körs aldrig brev till postterminalen utan postfacket töms 

och brev körs direkt till terminal i Växjö (Produktionschef 26.04.2017; Vaktmästare 

& Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

6. Brev körs till terminal i Växjö (Produktionschef 26.04.2017; Vaktmästare & 

Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

7. När brev befinner sig på terminalen i Växjö sorteras de till Box 1222 och rätt 

registratorsenhet. På terminalen i Växjö finns ett hörn med postfack tillägnat post till 

Växjö kommun, som breven sorteras in i (Produktionschef 26.04.2017). 

 

8. När brev har sorterats körs de ut på en intern postrunda till registratorsenheterna 

(Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 
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9. Postföretag går in på respektive registratorsenhet och lägger brev i avsett postfack 

(Samordnare 18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017 ). 

 

10. Postfacket töms av registratorn (Registrator/Samordnare 1 18.04.2017). 

 

11. Brev stämplas med datum för ankomst och diarieförs (Registrator/Samordnare 1 

18.04.2017). 

 

12. Beslut fattas ifall brev behöver hanteras skyndsamt. Anledningen till brådskande 

hantering varierar och beslutet tas av registratorn (Samordnare 18.04.2017). 

 

13. Behöver inte brev hanteras skyndsamt görs en värdering om utifall brev ska 

kastas eller ej (13a). Brev som kastas är för det mesta reklam och skickas därför inte 

vidare till adressat. Bör brev hanteras skyndsamt (13b) överlämnas informationen 

direkt till berörd person. Det kan vara ett samtal till berörd person, att brev skannas 

och mailas eller att registratorn fysiskt får lämna över brev till berörd person 

(Samordnare 18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

14. Värderas brev som reklam eller på annat sätt onödig post som inte ska skickas 

vidare till annan enhet så kastas eller återvinns brevet (Samordnare 18.04.2017). 

 

15. Ett beslut fattas om ifall brev har nått slutadressat eller ej. Är registratorn 

adressaten har brev nått sin slutliga mottagare och processen slutar då här 

(Samordnare 18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

16. Har inte brev nått sin slutliga mottagare görs en värdering om brev ska skickas 

till annan enhet (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

17. Ska brev skickas till annan enhet, stämplas brev och läggs på utgående postfack 

(17a). I 17b har brev anlänt till rätt enhet men ej till adressaten, då läggs brev istället 

i adressatens postfack, alternativt lämnas över direkt till adressaten (Samordnare 

18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 
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18. Postföretag hämtar brev på enheten varje dag (Samordnare 18.04.2017; 

Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017). 

 

19. Brev sorteras på terminal i Växjö (Produktionschef 26.04.2017). 

 

20. Brev körs till enhet som inte är registratorsenhet, vilka endast har postleverans en 

gång per vecka. Undantag för Elin Wägners skola som får leverans varje dag. De 

körs på intern postrunda som endast går till kommunens enheter (Produktionschef 

26.04.2017).  

 

21. Brev läggs i postfack/brevlåda (Produktionschef 26.04.2017). 

 

22. Adressat tar emot eller hämtar brev i postfack/brevlåda och processen slutar här 

(Samordnare 18.04.2017; Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017).  

 

4.2.2 Rättssäkerhet 

Detta avsnitt behandlar vad respondenterna har svarat på frågor kring rättssäkerhet 

i och med den samordnade posthanteringsprocessen. 

 

4.2.2.1 Lokala respondenter 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) anser att en positiv aspekt med den 

samordnade posthanteringsprocessen är att alla chefer, ledare och administratörer blir 

bättre på diarieföring, för att alla får tänka till. Hon tror att diarieföringen har 

förbättrats eftersom det är hennes uppgift att göra det och hon vet då att det blir gjort. 

Det tycker hon är positivt. Hon tror inte att det finns någon risk att brev inte 

diarieförs, då allt anländer till registratorsenheten (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tror att sekretessbelagda handlingar hanteras 

bra. Hon säger även att tillgången till breven är begränsad. Alla har skrivit på en 

fullmakt att hon får läsa all post så nu är det bara hon som ska öppna posten. Detta 

gör att det enligt henne är säkrare än om alla skulle öppnat breven (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) anser att hantering av sekretessbelagda handlingar ibland 

kan vara tveksam. Till exempel på en förskola, om det är några som besvarat ett 

52



  

 

 

 

konsultunderlag från socialen, läggs det i ett igenklistrat kuvert och sedan på 

postfacket för utgående post. Om det skrivs på torsdagen kan det läggas på 

postfacket samma dag, för att det inte ska glömmas bort men inte hämtas upp förrän 

på onsdagen efter. Detta är negativt eftersom sekretess kan behöva hanteras snabbt 

men även för att postfacket för utgående post kan vara placerat vid en entrédörr. 

Även om posten ligger i ett postfack säger hon att vem som helst kan plocka den. 

Postfacket är inte placerat vid den vanliga ingången men ändå en ingång som 

personal och ibland föräldrar använder. Sekretessbelagda dokument är i vanliga fall 

inlåsta men eftersom de inte vill glömma bort dokumenten hamnar de i postfacket 

tidigt (ibid.).            

 

En positiv aspekt med den samordnade posthanteringsprocessen är, enligt 

Förskolechef (05.05.2017), att i och med att posten går till registratorsenheten 

Palettens förskola är det någon som ankomstmarkerar allt. Hon säger att det är 

jättemycket som stämplas och diarieförs nu i jämförelse med tidigare.  

Registrator/Samordnare 2 riktar sig bara till förskolor. Att det finns administratörer 

för förskolorna är nytt. Hon utför, utöver diarieföring, även viss utsortering (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) säger att är tydligt att det är mer som fördröjs i den 

samordnade posthanteringsprocessen. Hon märker dessutom att hon ofta får fel post. 

Hon får post som är till Björkens förskola och det får ligga en vecka. Det är mest 

problem på förskola Bokelund, vilket kan ha att göra med att det där är fler brev i 

antal. Hon vet inte om det är post som försvinner helt, eftersom hon inte vet om att 

hon ska få det i så fall (ibid.). 

 

4.2.2.2 Centrala respondenter 

Enligt Verksamhetscontroller (21.04.2017) är kunskapen idag om diarieföring god 

och berörd personal på skolorna vet om att både inkommande och utgående post ska 

registreras. Det som kan vara svårt att ta hänsyn till är gråzonerna. Det är dokument 

som inte kommer så ofta eller som är svåra att placera in under någon kategori, vilket 

gör att det är svårt att fatta beslut om ifall det ska diarieföras eller inte. Hon berättar 

att det hålls interna utbildningar om vad som ska diarieföras och vad som inte ska 

det. (ibid.). 
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Enligt Verksamhetscontroller (21.04.2017) arbetas det ständigt med att höja 

säkerheten kring sekretessbelagda dokument, inte bara genom implementeringen av 

den samordnade posthanteringsprocessen  (Verksamhetscontroller 21.04.2017). 

 

Verksamhetscontroller (21.04.2017) pratar även om vikten med digitalisering och 

mailkontakt. Det är inte lämpligt att skicka mail som inte ska beskådas av obehöriga 

(ibid.). 

 

Verksamhetscontroller (21.04.2017) har inte mötts av att borttappade brev är ett 

problem. Däremot kan det vara ett problem med mänskliga faktorer så som att texten 

på kuvertet är oläslig och att brevet av den anledningen inte kommer fram till rätt 

person. Det är dock ingen skillnad nu från hur det var tidigare (ibid.). 

 

Ett liknande projekt som Verksamhetscontroller (21.04.2017) har varit involverad i 

under 2013-2014 har tydliggjort vem som skulle öppna breven och vem som skulle 

diarieföra dem. I och med den samordnade posthanteringsprocessen är det nu tydligt 

vilka roller de inblandade personerna har och vilka arbetsuppgifter de har. Hon 

upplever att det definitivt diarieförs mer idag än innan det tidigare projektet 

genomfördes (ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) säger sig tro att en fördel med den samordnade 

posthanteringsprocessen skulle kunna vara att mer diarieförs.  

 

Gruppledare (24.04.2017) säger att digitaliseringen är en stor fråga i hela kommun-

Sverige. Mer och mer information kommer in digitalt, vilket de önskar, samtidigt 

som de bör tänka på säkerhetsaspekten. Han menar dock att IT-avdelningen anser att 

det är säkert att maila mellan olika enheter inom kommunen men samtidigt går deras 

riktlinjer emot att maila sekretessmaterial. Detta kan bero på att om vana tas att maila 

sekretesshandlingar internt kan det råka ske extern också. Detta är en rädsla som 

finns inför om kommunen skulle släppa de riktlinjerna (ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) säger att han inte kan vara säker på att inte ha blivit 

drabbad av att post tappats bort men att ingen sagt till honom att något fattas.  
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4.2.3 Arbetsmiljö 

I detta avsnitt redovisas vad respondenterna har svarat på frågor kring arbetsmiljö i 

och med den samordnade posthanteringsprocessen. 

 

4.2.3.1 Lokala respondenter 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) säger att mycket av posten är onödig reklam. 

Hon berättar att Ringsbergskolan där hon jobbar får post oftare i och med den 

samordnade posthanteringsprocessen men hon tror att antalet postleveranser i 

allmänheten har minskat.  

 

Enligt Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) krävs det att någon annan tar hand om 

posten om inte registratorn är närvarande (ibid). 

 

Ett problem som enligt Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) fanns innan var hur 

Postföretag skulle veta att skickad internpost var diarieförd. Då kom hon på att det 

går att sätta på en särskild klisterlapp på breven för att visa detta vilket gör att 

Postföretag vet att brevet ska till den adresserade enheten och inte dess 

registratorenhet (ibid.).  

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tycker att det är dumsnålt av kommunen att 

hon som registrator får ta emot väldigt mycket tidningar och sådant som ska till 

andra enheter som inte ska diarieföras. Posten kan komma med tjocka kataloger som 

ska delas ut på förskolorna men måste, som det ser ut nu, gå igenom 

registratorsenheten först. Detta tycker hon borde gå att göra på ett bättre sätt. En 

förfrågan har givits angående sortering av posten innan den anländer. Det är oklart 

hur detta skulle kunna fungera dock, då de i så fall vill veta specifikt vad som inte 

ska köras till registratorsenheten och det är omöjligt att veta i förväg. Ett annat 

problem är att de förskolor som inte har postgång varje dag får skicka sin utgående 

post via en gul postlåda, då får de agera brevbärare och lämna sin arbetsplats. Detta 

tycker inte respondenten är okej (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) berättar att administratörer eller chefer får 

agera brevbärare och lämna över brådskande post själva i och med att post endast 

levereras en gång i veckan till en del förskolor. Hon menar att det inte är hennes 
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arbetsuppgift att göra detta men att det är mycket som inte kan vänta. Detta händer 

någon gång varje månad och kan variera i perioder (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) vet inte om det finns särskilda rutiner för när 

leveranser sker på skolområden men tror att det är möjligt att det inte är relevant då 

bilarna aldrig kör in på själva gården. 

 

Enligt Förskolechef (05.05.2017) är ett problem med den samordnade 

posthanteringsprocessen att de numera endast har postleveranser ut till enheter på 

onsdagar. Detta innebär att till exempel placeringsbeslut som ska skickas iväg eller 

ankomma kan ligga och vänta en vecka innan det skickas vidare. I värsta fall har 

barnet redan anlänt vid det laget och det är oprofessionellt (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) har uppfattat att fördröjningar är det stora bekymret, 

sedan har de inte heller fått in rutiner. Exempelvis ska någon ha tid att sig till den 

gula postlådan för att lägga på viktiga dokument. Hon menar även på att 

fördröjningarna är pudelns kärna, och att det enligt henne kan gå att lösa genom att 

ha postgång på tisdagar och torsdagar istället. Hon anser även att minska fel 

uppstådda på grund av mänskliga faktorer vore bra, då det förhoppningsvis skulle 

leda till färre felleveranser (ibid.).  

 

Förskolechef (05.05.2017) berättar att det nu förväntas att pedagogerna ska springa 

ut till den gula postlådan på sin fritid, de ska ta med brevet och lämna det när de kör 

förbi. Den förväntningen är enligt henne felaktig (ibid.).  

 

Förskolechef (05.05.2017) berättar att även hon ibland får agera brevbärare. Det har 

hänt att hon har tagit brev till en enhet trots att hon inte har något annat ärende dit. 

Hon tar dock oftast inte den rollen. (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) anser inte att Växjö Kommuns värdegrund har tagits 

hänsyn till i den samordnade posthanteringsprocessen:  

 

Vi kan jobbet – Förskolechef (05.05.2017) menar att om hon har medarbetare som tar 

emot barn som har fått plats, men medarbetarna inte vet om det, så är det svårt att 

56



  

 

 

 

göra ett professionellt jobb. De ska ha förutsättningarna för att göra ett bra jobb 

(ibid.).  

 

Göra verksamheten bättre – Enligt Förskolechef (05.05.2017) blir fördröjningen ett 

hinder för detta.  

 

Hållbar utveckling – Det går, enligt Förskolechef (05.05.2017) att tolka på flera sätt. 

Om det menas att hushålla med miljöresurser kan det vara positivt. Samtidigt 

kommer tidningarna varje dag till enheter i alla fall, så då rullar bilarna ändå. Om det 

tolkas som att hushålla med arbetstiderna så blir det en stress att veta att i denna 

stund har vi ett viktigt brev som ska iväg till en gul postlåda, det är inte ett hållbart 

arbete. Vi ska hushålla med vår egen energi, med stresspåslag blir det inte så (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) ser inte något problem med trafiken då det inte är på den 

delen av förskolan som barnen befinner sig. Förskolechef säger dock “men visst, det 

finns alltid en risk” (ibid.). 

 

4.2.3.2 Centrala respondenter 

Verksamhetscontroller (21.04.2017) möttes inte av att det var ett problem att 

pedagogerna ibland fick lägga brådskande brev på en vanlig gul postlåda i och med 

det projektet hon tidigare var involverad i. Hon menar på att det sättet är hanterbart. 

Hon berättar också att det inte skickas så mycket post idag utan att mycket sker via 

mail och e-tjänster. Det är fortfarande ett problem att det levereras mycket reklam, 

vilket ännu inte har fått någon lösning (ibid.). 

 

4.2.3.3 Extern respondent 

Produktionschef (26.04.2017) berättar att Box 1222 fortfarande inte används fullt ut, 

men han säger att sådant tar tid då folk ofta tror att det är besöksadressen som ska 

skrivas. Dessutom anser han att om reklam går till en registrator kan denne avgöra 

om reklamen inte är av vikt (ibid.). 

 

Produktionschef (26.04.2017) berättar vidare att när eftersändningen har gått ut kan 

mer personlig värdering av posten behövas av brevbärarna för att få breven rätt. 
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Produktionschef ser inte att detta kommer att bli ett problem då de idag på 

Postföretag har god kunskap om hur brev ska hanteras (Produktionschef 26.04.2017) 

 

4.2.4 Klimatpåverkan 

Detta avsnitt behandlar vad respondenter har uttalat sig om kring klimatpåverkan i 

och med den samordnade posthanteringsprocessen. Som tidigare nämnt utvärderas 

inte klimatpåverkan främst utifrån respondenternas svar, därför är detta avsnitt kort. 

 

4.2.4.1 Lokala respondenter 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tycker att kommunens värdegrund har tagits 

hänsyn till i den samordnade posthanteringsprocessen eftersom det handlar om att 

tänka på miljön och ekonomin så att det blir en bra helhet.  

 

Förskolechef (05.05.2017) säger att trafiken har minskat frånsett att tidningen 

kommer varje dag. 

 

4.2.4.2 Extern respondent 

Produktionschef (26.04.2017) anser att det kan spara på både tid och miljö att 

Postföretag i den samordnade posthanteringsprocessen endast behöver köra en eller 

två gånger till varje enhet. Dessutom blir det i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen bara ett flöde på grund av Box 1222 istället för två eller fler 

(ibid.). 

 

4.2.5 Kostnader 

Då kostnader främst ska utvärderas utifrån vad Växjö kommun betalar Postföretag 

ställdes inte frågor om detta till alla respondenter. Eftersom samma avtal och 

prissättning gäller sedan den direktlevererande posthanteringsprocessen 

(Produktionschef 26.04.2017) är detta avsnitt kort och behandlar endast vad 

Produktionschef har uttalats sig om angående aspekten. 

 

Produktionschef (26.04.2017) berättar att det är säljarna på Postföretag som sätter 

priset vid upphandling så han kan inte svara på om priset blir högre eller lägre i och 

med den samordnade posthanteringsprocessen. 
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Produktionschef (26.04.2017) förklarar att en adressändring har gjorts vid 

implementering av den samordnade posthanteringsprocessen så att alla områdets 

skolor har eftersändning på sin post till Box 1222. Denna eftersändning gäller i ett år 

från 01.01.2017 (ibid.).  

 

4.2.6 Implementering 

 

I Växjö kommuns värdegrund finns punkten göra verksamheten bättre, vilket innebär 

att kommunen ska utveckla verksamheten genom högt satta mål (Växjö kommun 

2017).  

 

I detta avsnitt redovisas vad respondenter har svarat på frågor kring implementering 

av den samordnade posthanteringsprocessen. 

 

4.2.6.1 Lokala respondenter 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) berättar att hon först fick veta om 

implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen under ett möte våren 

2016. Vaktmästare och Kontaktcenterchef berättade då syftet med implementeringen 

men inte så mycket om hur det skulle utföras, vilket hon hade velat veta. Detta gjorde 

att hon efter mötet kände förvirring. Registrator/Samordnare 1 anser inte att 

implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen var nödvändig men 

att det var bra att det skulle ses över (ibid.).   

 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) fick i uppdrag att vara med och driva 

implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen och därför skrev hon 

egna manualer för att kunna få ut informationen. Den information hon fick från 

Vaktmästare och Kontaktcenterchef hade hon velat ha mer detaljerad.  

 

Registrator/Samordnare 1 anser att hennes åsikter och idéer var lyssnade till och 

nödvändiga då hon såg posthanteringen ur ett annat perspektiv än Vaktmästare och 

Kontaktcenterchef. Medan de ser logistik och post tänker hon på registratorer, 

personal och olika enheter. Vid frågor om den samordnade posthanteringsprocessen 

har hon fått snabba svar (ibid.). 
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Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) tycker att det är förvirrande att det finns 

massor av olika adresser såsom leveransadress, fakturaadress och besöksadress. Det 

är enligt henne inte helt klart vilken som ska användas när (ibid.).  

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) berättar att den samordnade 

posthanteringsprocessen presenterades sent för henne då hon kom in på senhösten 

2016. Hon fick reda på det genom att läsa igenom föregående mötesprotokoll. Det 

fanns ett flödesschema över hur det var tänkt att se ut (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) vet inte hur väl införstådd hon är i visionen 

med den samordnade posthanteringsprocessen. Hon tror att det är att det ska bli mer 

miljövänligt, ekonomiskt och höja säkerheten med posten som levereras (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tyckte att den samordnade 

posthanteringsprocessen verkade bra i början, att det skulle samlas, vara mer i 

ordning och miljövänligt men var även skeptiskt redan då till att förskolorna bara 

skulle få post en gång i veckan. Hon hade hellre sett fler dagar i veckan, minst två 

dagar i veckan. Ett exempel skulle kunna vara tisdagar och torsdagar, då det inte blir 

så många dagar mellan och då hade inte hon eller cheferna behövt agera brevbärare. 

Nu när den samordnade posthanteringsprocessen har införts är känslorna kluvna. 

Grundtanken är fortfarande bra men det finns brister. Hon anser dock att det är bra 

att det ses över (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) har inte fått någon uppdatering angående hur 

implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen har gått och hon 

anser inte heller att hennes åsikter varit direkt efterfrågade då det inte har varit någon 

uppföljning. Hon tyckte att det borde vara kontinuerlig uppföljning men tror att det 

kommer (ibid.). 

 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tror att de är klara med implementeringen av 

den samordnade posthanteringsprocessen och att de gör vad de ska göra.  
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Förskolechef (05.05.2017) fick info om den samordnade posthanteringsprocessen på 

ett ledningsgruppsmöte och fick lämna synpunkter på hur de ville ha posten. Det var 

lite förvirrande med informationen kring hur det skulle bli (ibid.). 

 

När Förskolechef (05.05.2017) först fick veta om den samordnade 

posthanteringsprocessen var den spontana reaktionen till att de bara skulle ha 

postgång en dag i veckan negativ. Diarieföringen tycker hon är bra, den behövde ses 

över. Får de postgång lite oftare så är hon nöjd (ibid.). 

 

Enligt Förskolechef (05.05.2017) är ett dilemma att när ett förslag tas fram eller ett 

beslut tas så har inte de som tagit beslutet gått i de som påverkas skor. De vet inte att 

förskolepersonalen jobbar alla sina 40 timmar med barnen och inte har någon tid 

över (ibid.). 

 

Förskolechef (05.05.2017) har inte fått någon uppdatering om implementeringen av 

den samordnade posthanteringsprocessen men är inte säker på att hon heller 

efterfrågar det eller skulle vilja ha det.  

 

Enligt Förskolechef (05.05.2017) var det många som reagerade när upplägget av den 

samordnade posthanteringsprocessen presenterades men då var redan beslutet taget. I 

den stunden lyssnades det inte på hennes åsikter. Hon tycker att det är bra att hennes 

åsikter nu kommer fram i utvärderingen (ibid.). 

 

4.2.6.2 Centrala respondenter 

Enligt Verksamhetscontroller (21.04.2017) bör Växjö kommun tänka på 

informationsarbetet med att ändra postadresser om de ska implementera samordnad 

posthanteringsprocess inom andra förvaltningar. De bör tänka på alla personer, 

dokument, mallar med mera som behöver ändra adress (ibid.). 

 

Gruppledare (24.04.2017) säger att hans bild av det hela är väldigt central och det är 

ett stort avstånd ut till de berörda enheterna. Han tycker att det är viktigt att ha 

registratorsenheter och att det finns en person som har huvudansvaret  (ibid.). 
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4.2.6.3 Extern respondent 

Produktionschef (26.04.2017) berättar att två veckor innan intervjun var han på ett 

uppföljningsmöte. Då sades det inte finnas några större problem, utan bara 

smågrejer. Enligt honom har allt fungerat jättebra från början (ibid.). 

4.3 Sammanställning intervjuer 

Tabell 3 nedan visar en kort sammanfattning av vad respondenterna svarat på vissa 

utvalda frågor. Detta för att enkelt få en överblick över respondenternas svar. 

Respondenterna har alla olika medverkan i den samordnade posthanteringsprocessen 

och därav är deras kunskap i de olika svaren olika. En tom svarsruta innebär att 

respondenten inte tydligt svarat på frågan eller inte kan ta ställning till den. Frågorna 

som finns med i tabellen grundas på analysmodellen (se modell 3) men har på en del 

ställen omformulerats för att underlätta för respondenter och inte påverka deras svar. 

Aspekterna klimatpåverkan och kostnader utvärderas inte främst utifrån 

respondenters svar och finns därför inte med i tabellen. Inom implementering har 

frågor ställts kring de olika stegen i Kotters åttastegsmodell och ingen värdering har 

här tagits angående om den generellt följts. 
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 Lokala respondenter Centrala respondenter Extern 
respondent 

 Registrator/
Samord-
nare 1 

Registrator/
Samord-
nare 2 

Förskole-
chef 

Vakt-
mästare 
och 
Kontakt-
centerchef 

Verksam-
hets-
controller 

Grupp-
ledare 

Produk-
tionschef 

Arbetsmiljö        

Agerande av 

brevbärare 

 Ökat Ökat Minskat    

Skillnad 

arbetsbelastning och 

stressnivå 

 

Ökat 

  

Ökat 

 

 

 

 

 

 

 

Säkerhet på 

skolgårdar 

Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

Ingen 

skillnad 

Bättre    

Effekt på hälsa (här 

i form av antal 

leveranser) 

Färre 

leveranser 

Färre 

leveranser 

Färre 

leveranser 

Färre 

leveranser 

 Förmodlig

en färre 

leveranser 

Färre 

leveranser 

Rättssäkerhet        

Säkerhet för post 

vid mottagande 

   Ökat    

Utförande av 

diarieföring 

Större andel Större andel Större andel Större andel Större andel Troligen 

större 

 

Implementering        

Åsikts betydelse Stor Inte 

efterfrågade 

Beslut var 

redan taget 

   Stor 

Projektets 

nödvändighet 

Lågt Lågt  Högt    

Uppdatering av 

implementeringen 

 Ej mottagits Ej mottagits    Mottagits 

Tydlighet i 

implementering 

Hade önskat 

tydligare 

instruktio-

ner 

 Lite 

förvirrande 

    

Känslor angående 

implementeringen 

 Delvis 

skeptisk 

Delvis 

negativ 

    

Tabell 3. Sammanställning respondentsvar 
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5. Analys frågeställning 1  

Frågeställning 1: Vilka skillnader finns mellan en direktlevererande 

posthanteringsprocess och en samordnad posthanteringsprocess vad det gäller 

rättssäkerhet, arbetsmiljö,  klimatpåverkan och kostnader?  

 

Avsnittet är uppdelat i de olika aspekterna nämnda i frågeställning 1. Varje aspekt 

analyseras enskilt. 

5.1 Rättssäkerhet  

I detta avsnitt analyseras skillnader i rättssäkerhet mellan de två olika 

posthanteringsprocesserna. Detta görs utifrån aspekterna säkerhet för post under 

mottagande och utförande av diarieföring.  

 

5.1.1 Säkerhet för post under mottagande 

Enligt 4 kap 8 § brottsbalk (SFS 1962:700) är det olagligt att läsa andras brev. 

Författarna ser detta som en av anledningarna till att det är viktigt att brev når fram 

till rätt person. En annan anledning, enligt författarna, är att det kan innebära risker 

för personer vars personuppgifter finns med i brev. Innan den samordnade 

posthanteringsprocessen implementerades kunde brevlådorna på skolorna vara 

placerade utomhus. I och med den samordnade posthanteringsprocessen är nu alla 

brevlådor placerade inomhus (Kontaktcenterchef & vaktmästare 05.04.2017).  

 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) berättar att hon tidigare visste precis vilken 

tid posten lämnades på skolan och på så sätt kunde hon gå ut till brevlådan och hämta 

posten så fort den anlänt. Hon lade inte heller utgående post i brevlådan i förväg utan 

väntade till en kort stund innan brevbäraren skulle komma för att hämta upp posten 

(ibid). Produktionschef (26.04.2017) berättar dock att det kunde vara svårt för 

anställda på enheter att veta när posten skulle komma då det kunde komma två olika 

postleveranser per dag. 

 

Det är alltså, enligt författarna, inte säkert att alla anställda som vanligtvis hämtade 

posten visste när posten skulle levereras eller ej, då intervjuer ej har gjorts på alla 

områdets enheter. Arbetade de anställda på ett sådant sätt som 
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Registrator/Samordnare 1 gjorde, var säkerheten hög trots att brevlådorna var 

placerade utomhus. Den som vanligtvis hämtade posten kunde dock vara sjuk eller 

befinna sig på ett möte så denne inte hade möjlighet att hämta posten precis vid 

leverans. På så vis kunde posten ligga kvar i brevlådan längre än vad som anses 

säkert. Det finns dock, enligt Förskolechef (05.05.2017) även osäkerhet i att ha 

postfack placerade inomhus då personal och ibland även föräldrar passerar facken 

och lätt kan plocka med sig ett brev. Risken är dock, enligt författarna, större att brev 

hamnar i fel händer om brevlådor är placerade utomhus. Författarna anser därmed att 

det är säkrare i den samordnade posthanteringsprocessen då postfacken är placerade 

inomhus. 

 

5.1.2 Utförande av diarieföring 

Enligt 5 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) är alla handlingar 

som kommer in till kommunen offentliga handlingar, med undantag för handlingar 

som går under sekretess. Diarieföring ska ske skyndsamt, inom ett dygn borde 

dokument vara diarieförda (Gruppledare 24.4.2017). Förskolechef (05.05.2017) och 

Registrator/samordnare 2 (21.04.2017) anser båda att mer diarieförs i den 

samordnade posthanteringsprocessen. Verksamhetscontroller (21.04.2017) märkte av 

samma skillnad i och med det liknande projekt som hon var involverad i 2013/2014. 

Det beror troligen på att alla brev nu passerar en registrator vars jobb bland annat är 

att diarieföra brev (se bilaga 3, processkarta 2, punkt 10-17). Det är då svårare att 

missa brev som borde diarieföras. I tidigare process (se bilaga 3, processkarta 1) 

passerade inte alla breven någon som skulle diarieföra och majoriteten av breven 

blev därför inte diarieförda. I och med att alla brev nu passerar en registrator, tror 

författarna, att brev diarieförs i större utsträckning och även mer skyndsamt. Enligt 

författarna följs därför Offentlighets- och sekretesslagen bättre idag. 

 

Att Växjö kommun tidigare många gånger missade att diarieföra sådant som bör 

diarieföras är olagligt enligt vad som står i 5 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag 

(SFS 2009:400). Detta ses alltså, enligt författarna, som en förbättring sedan tidigare. 

Det är dock inte klarlagt vad anställda på resterande enheter anser. Författarna har 

dock inte kunnat fastställa om diarieföringen endast blivit bättre på grund av den 

samordnade posthanteringsprocessen eller om det finns mellanliggande faktorer som 

bidragit till att diarieföringen förbättrats. Exempelvis nämner Verksamhetscontroller 
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(21.04.2017) att de ständigt jobbar för att höja säkerheten. Det skulle då, enligt 

författarna, kunna vara en mellanliggande faktor som förbättrat diarieföringen. 

 

Efter att ha tagit del av information från olika respondenter verkar det vara bristen på 

rutiner som var problemet med diarieföring i den direktlevererande 

posthanteringsprocess. Det verkade inte vara tydligt vem som gjorde vad och hur det 

var meningen att processen skulle gå till. Enligt de uppgifter som författarna har 

samlat in och bearbetat, är uppfattningen att diarieföringen har blivit bättre och att 

mer diarieförs idag än i den direktlevererande posthanteringsprocessen. Detta kan 

antas bero på att det är tydligare vem som gör vad nu. 

 

Uppgifter som beläggs med sekretess är exempelvis uppgifter om elevers hälsa eller 

om någon kan komma att ta skada om information röjs (23 kap. 1-2 § Offentlighets- 

och sekretesslag SFS 2009:400). Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) menar på att 

sekretessbelagda handlingar hanteras bättre nu. Då det bara är hon som hanterar 

posten är det färre som läser den. Därmed kan tänkas att elever har mindre risk att 

komma till skada då risken att sekretessbelagda handlingar ses av obehöriga minskar. 

Förskolechef (05.05.2017) anser däremot att sekretessbelagda handlingar i den 

samordnade posthanteringsprocessen hanteras tveksamt då brev ibland kan ligga 

länge på förskolor innan någon öppnar dem. Utifrån dessa två aspekter går det inte 

att säga om sekretessbelagda handlingar hanteras bättre nu. Dock behandlas det 

troligen övervägande bättre nu då nästan bara registratorer hanterar sekretessbelagda 

handlingar, vilket tidigare inte var fallet.  

5.2 Arbetsmiljö 

I detta avsnitt analyseras skillnad i arbetsmiljö mellan den direktlevererande och den 

samordnade posthanteringsprocesserna inom följande tre aspekter: säkerhet på 

skolgårdar, arbetsbelastning och stressnivå samt effekt på hälsa. 

 
5.2.1 Säkerhet på skolgårdar 

Enligt Växjö kommun (2017) är skolan barnens arbetsplats. Därför är det rimligt att 

här följa arbetsmiljölagen (ibid.). Denna lag finns till för att förebygga och förhindra 

olycksfall och i allmänhet bidra till en god arbetsmiljö (1 kap. 1§ Arbetsmiljölag SFS 

1977:1160). 
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Ett säkerhetsproblem på skolor och förskolor är trafik i nära anslutning till dessa. 

Detta är för att trafiken leder till större risk för trafikolyckor (Rothman et al.2017). 

Postleveranser till skolor och förskolor ger upphov till trafik kring dessa och det kan 

därför anses mer tryggt med färre postleveranser till Växjö kommuns enheter. 

 

Säkerhetsåtgärder som tagits fram för att göra miljön på förskolor och skolor trygg är 

att transporter endast får vara på skolområdet vid leverans och när ett fordon backar 

ska någon bevaka det (Växjö kommun 2016b). Detta är dock ingen åtgärd som 

Förskolechef (05.05.2017) och Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) har kunskap 

om. De tror dock att detta kan bero på att transporterna aldrig kör in på själva 

skolområdet (ibid.). Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) ser ingen särskild 

vinning, säkerhetsmässigt, i färre transporter och Förskolechef (05.05.2017) ser inte 

något direkt säkerhetsproblem med leveranser till enheterna. Trots att det enligt dessa 

lokala respondenter inte finns någon särskilt stor vinning, säkerhetsmässigt, med 

färre transporter (Registrator/Samordnare 2 21.04.2017; Förskolechef 05.05.2017) 

kan det ändå antas att en viss risk minskar i och med färre leveranser. Detta eftersom 

det, enligt författarna, kan finnas en risk att förskolebarn smiter ut och hamnar i 

närheten av postbilar. Färre leveranser är därför, från ett säkerhetsperspektiv, 

åtminstone inte något negativt. 

 

Bilaga 4 visar beräkningen av minskade postleveranser. Totalt sett uppstod en 

minskning med nio postleveranser per vecka och 468 per år. Här har förenkling 

gjorts med antagande att postturerna körs 52 veckor per år. Denna förenkling kanske 

inte är, enligt författarna, helt rättvisande då de olika skolorna förmodligen inte 

kommer få lika många postleveranser som beräkningen säger. Minskning av 

postleverans kan även styrkas av Produktionschef (26.04.2017), då flertalet av 

enheterna som tidigare fick postleverans flera gånger i veckan nu endast får det på 

onsdagar. Till Sigfridshemmet har postleveranserna minskat men då det ligger på 

samma adress som Familjecenter, som får post varje dag, är det diskuterbart vilka 

positiva effekter detta faktiskt ger. Det är möjligt att Postföretags bil stannar på 

precis samma ställe som tidigare, vilket därför innebär samma säkerhetsrisk som 

tidigare.  
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Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) berättar att hennes enhet får post oftare nu 

eftersom de tidigare hämtade sin post på en närliggande lokal. Hon tror dock att 

postleveranserna totalt sett har minskat. Produktionschef (26.04.2017) berättar även 

om hur det tidigare kunde komma en brevbärare till en viss enhet på eftermiddagen 

för att leverera brev som adresserats till Box 1222 och någon timme senare en annan 

brevbärare för att lämna brev som skickats till besöksadressen. Författarna anser att 

det kan antas att transporterna har minskat i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen men det är oklart om det verkligen ger någon vinning 

säkerhetsmässigt. Eftersom det endast är två lokala respondenter som uttalat sig om 

det här och de endast täcker enheterna Palettens förskola, förskolan Bokelund, 

förskolan Sigfridshemmet och öppna förskolan Nallen, är det oklart hur det ses på 

andra enheter. Det är inte självklart att insamlade respondentsvar är överförbara på 

andra berörda personer. Enligt författarna kan det därför vara så att minskningen av 

postleveranser är mer betydelsefull på någon av de andra enheterna, vilket kan antas 

vara positivt. 

 

5.2.2 Arbetsbelastning och stressnivå 

Enligt Växjö kommuns värdegrund ska människors kompetenser och olikheter tas 

vara på och de anställda ska även kunna jobbet. Vilket mer specifikt handlar om att 

skapa nytta för invånare och anställda och ta reda på vad som krävs av dem och 

utföra arbetet så bra som möjligt. Kommunen ska även sträva efter långsiktiga 

sociala effekter (Växjö kommun 2017). De anställda skyddas dessutom av 

arbetsmiljölagen (1 kap. 1§ Arbetsmiljölag SFS 1977:1160). Det är därför, enligt 

författarna, viktigt att kommunen arbetar därefter. 

 

Förskolechef (05.05.2017) tycker generellt inte att implementeringen av den 

samordnade posthanteringsprocessen är förenligt med Växjö kommuns värdegrund. 

Hon ger som exempel att ett brev nu kan ligga på en enhet i en hel vecka utan att det 

skickas vidare och att detta skapar fördröjningar angående till exempel 

placeringsbeslut. Hon berättar att förskolebarnet redan kan ha anlänt innan 

personalen på förskolan fått placeringsbeslutet och detta skapar inte goda 

förutsättningar för att utföra ett professionellt arbete. Hon säger att det är det här som 

hon har uppfattat från sina medarbetare som det största problemet med den 

samordnade posthanteringsprocessen och att det finns stora brister i just det. Hon 
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säger även att denna fördröjning också blir ett hinder för att göra verksamheten bättre 

(ibid.).  

 

Förskolechef (05.05.2017) berättar att personalen, på grund av minskade 

postleveranser (se bilaga 4), ibland får agera brevbärare. Detta styrks även av 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017). Det är inte bara förskolechefer och 

administratörer som får agera brevbärare utan även pedagogerna då de förväntas gå 

och lämna brev på gul postlåda ibland (Registrator/Samordnare 2 21.04.2017). 

Denna förväntan anser både Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) och 

Förskolechef (05.05.2017) är felaktig och kan därför, enligt författarna, också leda 

till stress. Förskolechef (05.05.2017) säger att förväntan att agera brevbärare kan ge 

upphov till ett stresspåslag för de anställda och att detta inte är förenligt med Växjö 

kommuns värdegrund. Hon berättar även att det förväntas ske på pedagogernas fritid 

(ibid.). Det här kan, enligt författarna, sammanfattas som att det på flera enheter kan 

ha uppstått en högre stressnivå i och med den samordnade posthanteringsprocessen. 

Det är dock möjligt att de anställda även tidigare fick agera brevbärare. I punkt 25 

(se bilaga 3, processkarta 1) lämnas brev över, vilket kan tänkas ske på flera sätt. Det 

är möjligt att det kan ha skett på liknande sätt som nu. Enligt två anställda 

(Förskolechef 05.05.2017; Registrator/Samordnare 2 21.04.2017) får de agera mer 

brevbärare nu och det är därför, enligt författarna, mer troligt.  

 

Enligt respondenternas svar verkar arbetsbelastning och stressnivå kunna ha höjts i 

och med den samordnade posthanteringsprocessen. Då svar saknas från till exempel 

pedagoger som förmodligen inte längre behöver fundera kring vilka brev som 

har/inte har diarieförts eller bör/ej bör diarieföras är det svårt att säga om den totala 

arbetsbelastning och stressnivån har påverkats av den samordnade 

posthanteringsprocessen. 

 

Enligt Gaszynska et al. (2014) kan högre stressnivån påverka de anställdas 

tillfredsställelse negativt. Det finns även bevis på att stress kopplat till exempelvis 

arbetsbelastning kan leda till högre risk för depression (Honda et al. 2014). Det finns 

även forskning som visar att arbetsbelastning är kopplat till diabetes (Nyberg et al. 

2013). Utifrån den här teorin anser författarna att det är negativt att stressnivån 

möjligen har höjts i och med den samordnade posthanteringsprocessen och att det 
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även går emot Växjö kommuns värdegrund, vilken säger att kommunen ska sträva 

efter långsiktiga sociala effekter. Det är även negativt eftersom det enligt teorin kan 

leda till högre risk för depression och lägre tillfredsställelse hos de anställda.  

 

Reklam är något som flera av respondenterna nämner som ett problem 

(Registrator/Samordnare 1 18.04.2017; Registrator/Samordnare 2 21.04.2017; 

Verksamhetscontroller 21.04.2017). Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tycker 

att det är dumsnålt av kommunen att det ska gå till så som det hanteras för tillfället, 

där all reklam, vilken inte ens ska diarieföras, måste levereras till henne innan det går 

ut till enheterna. Verksamhetscontroller (21.04.2017) nämner också att reklam 

innebär onödigt jobb och att den inte borde köras ut till enheter. Det här är också 

något, enligt författarna, som kan bidra till ökad arbetsbelastning, vilket är negativt 

sett till tidigare nämnd teori. Det är dock inte helt klart hur reklam hanterades i den 

direktlevererande posthanteringsprocessen och det är möjligt att den här hanteringen 

innebär större vinning än problem. 

 

En aspekt inom den samordnade posthanteringsprocessen som, enligt författarna, kan 

innebära lägre arbetsbelastning är att brev cirkulerar mindre än i den 

direktlevererande posthanteringsprocessen (se bilaga 3, processkarta 1 och 2). Detta 

styrks av Produktionschef (26.04.2017). Att brev cirkulerade runt mer ledde till att de 

hanterades fler gånger vilket kan, enligt författarna, leda till högre arbetsbelastning 

hos de anställda på kommunen. Detta har dock inte konstaterats av de lokala 

respondenterna. En aspekt som bör mätas emot detta är att det förmodligen också var 

färre brev som faktiskt diariefördes i den direktlevererande posthanteringsprocessen 

(Förskolechef 05.05.2017; Registrator/Samordnare 2 21.04.2017), vilket skulle 

kunna, enligt författarna, innebära mindre arbete för registratorerna och därmed kan 

innebära lägre arbetsbelastning. 

 

5.2.3 Effekt på hälsa 

Enligt tidigare nämnd analys (avsnitt 5.2.1) innebär den samordnade 

posthanteringsprocessen mindre trafik i form av postleveranser kring enheterna. 

Detta kan, enligt författarna, vara positivt eftersom biltrafik, enligt World Health 

Organization (2013), leder till utsättande för koloxid, kväveoxid, metaller och 

ultrafina partiklar som sannolikt påverkar hälsan negativt. Det slitage på vägar och 
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däck som uppstår vid körning är också kopplat till samma effekt (ibid.). Exempelvis 

påstår Naturvårdsverket (2017b) att kväveoxid kan påverka känsliga personers 

andningsorgan. Rapport från World Health Organization (2013) har även bevisat att 

utsättande för kväveoxid under en längre tid kan leda till sjuklighet och dödlighet. 

 

Forskning från Shedova et al. (2013) visar även på oxidativ stress på lungor och lever 

vid utsättande för diesel (D100). I relation var dock utsättandet för biodiesel sämre 

för organen (ibid.). Postföretag kör Växjö kommuns post med dieselbilar
3
, vilket 

innebär att den oxidativa stressen kan, enligt författarna, ha minskat. Det är dock 

oklart om det har minskat i lika stor grad som transporterna, då Postföretags bilar kan 

köra förbi enheterna ändå, eller om minskningen är tillräckligt stor för att ha någon 

effekt på hälsan. Oavsett är det, enligt författarna, positivt att utsättandet har minskat 

något. 

5.3 Klimatpåverkan 

Växjö kommun marknadsför sig som Europas grönaste stad (Växjö kommun 2016a). 

I kommunens värdegrund står det under punkten skapa en hållbar framtid bland 

annat att kommunen strävar efter långsiktigt hållbara ekologiska effekter (Växjö 

kommun 2017). Utifrån dessa uppgifter kan det uppfattas som att Växjö kommun 

värnar om miljön och vill minska den negativa påverkan på den. Därmed anser 

författarna det vara viktigt att beräkna klimatpåverkan, för att se att inte den 

samordnade posthanteringsprocessen  påverkar klimatet mer negativt än den 

direktlevererande posthanteringsprocessen. Det här görs i form av koldioxidutsläpp. 

För att möjliggöra detta beräknas förändring i kördafkilometer.  

 

I tabell 4 och bilaga 5 redovisas beräkningar på differensen i kilometer och minuter i 

och med förändrade turer. Dessa ligger till grund för beräkningar av klimatpåverkan 

och kostnadsberäkningar. För de enheter då transporten har förändrats lika mycket 

två dagar per vecka, räknas även kilometer och minuter för två dagar (se tabell 4). 

Transporterna har ändrats för sju enheter (se bilaga 4). Sigfridshemmet har leverans 

en gång per vecka (Postföretag 2017) i stället för tidigare fem gånger per vecka 

(Växjö kommun 2013a). Då det ligger på samma adress som Familjecenter som får 

                                                 
3
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post varje dag (Postföretag 2017) beräknas inte några skillnader i kilometer och tid 

för detta. Öppna förskolan Nallen har samma leverans som Sigfridshemmet och 

behandlas likadant. Därmed kan det minskade antalet dagar då Sigfridshemmet och 

förskolan Nallen får postleverans ses som en förändring som inte påverkar klimatet. 

 

I tabell 4 beräknas den dag då transporten för Björkens förskola har förändrats. 

Tidigare sträcka visar hur Postföretags postgång hade sett ut i den direktlevererande 

posthanteringsprocessen, och ersättande sträcka visar postgången i den samordnade 

posthanteringsprocessen. Vid beräkning av förändring för Björkens förskola har först 

avstånd och tid mellan Hovslund och Björkens förskola beräknats, därefter mellan 

Björkens förskola och Sigfridshemmet och till sist avståndet mellan Sigfridshemmet 

och Familjecenter. Dessa siffror har adderats och resultaten har lagts vid innan. 

Därefter har avstånden i den ersättande sträckan beräknats på samma sätt och lagts 

vid efter. 

 

 

Tabell 4. Differens i körtid samt körsträcka till och från Björkens förskola i och med 

den samordnade posthanteringsprocessen (Växjö kommun 2013a; Google Maps 

2017; Postföretag 2017) 

 

Tabell 5 visar summorna av beräkningarna av den totala förändringen av körsträcka 

och körtid per vecka. Här har förenkling gjorts vid beräkning för ett år, då 

multiplikation med 52 veckor har utförts. Det är tydligt i tabellen att det finns en 

minskning i körda kilometer. Det kan dock vara svårt att uppfatta hur mycket den här 

minskningen påverkar klimatet. Därför kommer detta beräknas mer noga i Tabell 6.    
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Totalt Km min 

Totalt/vecka -5,87 -15 

Totalt/år -5,87 * 52 = -305,2 -15 * 52 = -780 
Tabell 5. Total differens i körtid samt körsträcka för alla berörda enheter i och med 

den samordnade posthanteringsprocessen (siffror hämtade från tabell 4)  

 

Koldioxid är en av de vanligaste växthusgaserna (Naturvårdsverket 2016a). Tabell 6 

visar differensen i koldioxidutsläpp som uppstår på grund av den förändrade 

körsträckan i och med den samordnade posthanteringsprocessent. Differens 

körsträcka i kilometer (se tabell 6) kommer från de totala siffrorna i tabell 5. De bilar 

som används för att leverera posten till Växjö kommuns enheter, släpper ut 109 g 

CO2/km
4
. Utifrån det har förändringen i koldioxidutsläpp per vecka och år beräknats. 

Även här har antagande om 52 veckor/år gjorts. Då den siffra som författarna har 

mottagit gällande koldioxidutsläpp från Postföretags bilar är ett genomsnitt, kan den 

tänkas vara högre vid stadskörning.  

 

Koldioxidutsläpp Vecka År 

Differens körsträcka i 

km −5,87 −305,19 

CO2 g -5,87 * 1095 = −639,83 -305,19 * 1096 = −33265,71 

Tabell 6. Total differens av koldioxidutsläpp i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen (siffror hämtade från tabell 5)  

 

Enligt Rattanachot et al. (2012) leder växthusgaser till växthuseffekt vars 

konsekvenser bland annat är stigande temperaturer och ökade havsnivåer. Att Växjö 

kommun lyckas sänka sina utsläpp av växthusgaser i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen bör leda till att de inte i samma grad negativt påverkar 

växthuseffekten. Detta likt i Basel där enligt Perez et al. (2015) nya policies för 

minskat växthusgasutsläpp från lokaltransporter ledde till minskad negativ påverkan 

på klimatförändring.   

                                                 
4
 Produktionschef Postföretag, mail 9 maj 2017 
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För att hantera de klimatförändringar som uppstår på grund av utsläpp av 

växthusgaser, kan träd planteras. De absorberar koldioxid och på ett år kan ett stort 

träd inhalera 20,3 kg (spbi 2017). I modell 7 beräknas hur många träd som varje år 

hade behövts för att absorbera de koldioxidutsläpp som i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen har minskat. 1,64 träd per år kan låta lite. Det är dock ett 

steg i rätt riktning.    

 

CO2 motsvarighet i träd Vecka År 

CO2 g -639,89 -33265,71 

CO2 kg -639,83/1000 = -0,64 -33265,71/1000 = -33,27 

CO2 motsvarighet i träd -0,64/20,3 = -0,03 -33,27/20,3(spbi 2017) = -1,64 
Modell 7. Totalt differens i koldioxidutsläpp i motsvarande antal träd (spbi 2017; 

siffror från tabell 6) 

 

Produktionschef (26.04.2017) kan tänka sig att den samordnade 

posthanteringsprocessen sparar på miljön då endast Box 1222 används. Detta till 

skillnad mot den direktlevererande posthanteringsprocessen då olika brevbärare på 

samma dag kunde leverera brev till en enhet (ibid.; se bilaga 3, processkarta 1, punkt 

8). Författarna är eniga med Produktionschef. Behöver inte brevbäraren lika ofta 

stanna bilen och om vissa omvägar till dessa enheter kan undvikas, borde 

klimatpåverkan, enligt författarna, minska. Ifall det blir någon vinning för miljön 

beror dock på om brevbärarna ändå ska till adresser som ligger precis bredvid 

enheterna, och därmed ändå stannar framför dem.  

 

Det kan alltså tänkas finnas fler faktorer än de som har beräknats i denna uppsats 

som på något sätt har påverkat klimatet. Till exempel leder transporter, enligt 

Naturvårdsverket (2017a), vid körning med dubbdäck till utsläpp av artiklar, då 

vägarna slits. Med en kortare körsträcka kan utsläppet av sådana partiklar tänkas 

minska. 

 

Anställda får ibland, i och med ett färre antal postleveranser, agera brevbärare (se 

avsnitt 5.2.2). Om de behöver lämna ett brev till en annan enhet eller på en gul 
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postlåda, kan det tänkas att de för detta behöver köra extra rundor med bil. Detta kan 

möjligtvis minska de förändringar i koldioxidutsläpp som uppstår i och med 

förändrade postgångar.  

 

I punkt 23 i den direktlevererande posthanteringsprocessen (se bilaga 3, processkarta 

1), skickas brev som  har levererats till enhet utan registrator, till en registratorsenhet. 

Vid behov av skyndsam hantering, kan det tänkas att anställda även här fick köra till 

enheter och personligen leverera brev. Därmed är det svårt att avgöra huruvida 

postleverans utförd av anställda i den samordnade posthanteringen förändrar 

mängden koldioxidutsläpp.  

5.4 Kostnader 

Vid Växjö kommuns upphandling med Postföretag användes olika kriterier för att 

hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Pris, vilket angavs som årskostnad, 

stod för 50% av utvärderingen (Växjö kommun 2013b). Utifrån uppgifterna att 

ytterligare kriterier än kostnad eller pris har valts, kan det förstås att kommunen 

använder sig av förhållande mellan pris och kvalitet för att välja anbud. Priset har 

stor vikt i upphandlingen, och därmed kan tänkas att kommunen strävar efter att 

sänka det inför kommande upphandling. Detta stämmer även överens med Växjö 

kommuns värdegrund, där det står att kommunen strävar efter långsiktiga 

ekonomiska effekter (Växjö kommun 2017). Författarna förstår dock att det kan vara 

svårt att sänka priset, då det handlar om offentlig upphandling och de är begränsade 

till att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Växjö kommun önskade att 

från författarna få utvärdering på hur kostnaderna har förändrats i och med den 

samordnade posthanteringsprocessen. Trots detta har författarna till sin förvåning 

haft svårt att få tillgång till de olika kostnaderna rörande posthantering från 

kommunen.   

 

De underlag som mottogs från Växjö kommun presenteras här nedan i tabell 8. Även 

portokostnader mottogs från kommunen, men dessa ansågs av författarna inte vara 

relevanta för att mäta hur kostnaderna har förändrats. Det beror på att ingen tydlig 

skillnad mellan direktlevererande och samordnad posthanteringsprocess kunde 

urskiljas här.  
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Kostnader Växjö kommun  

Postservice 606 kr/månad
7
 

Postleverans 30 kr/enhet
8
 

Tabell 8. Kostnadsuppgifter angående posthantering för Växjö kommun  

 
En ökning respektive minskning av enheter på postturen, leder till en ökad eller 

minskad kostnad på 30 kr per enhet per gång
9
. I tabell 9 nedan beräknas den 

kostnadsdifferens som har uppstått i och med förändrat antal postleveranser i och 

med den samordnade posthanteringsprocessen. För enkelhetens skull har ett år 

beräknats ha exakt 52 veckor. Kostnadsminskningen på 14.040 kr per år, visar den 

totala direkta kostnadsförändringen för Växjö kommun. Detta då det är den enda 

rörliga kostnaden, vilken på ett tydligt sätt påverkats av implementeringen av den 

samordnade posthanteringsprocessen, som författarna har tagit del av. Författarna 

ställer sig kritiska till huruvida dessa kostnader till fullo överensstämmer med 

verkligheten. Exempelvis har månadskostnad för enheter som inte är 

registratorsenheter mottagits, dock ingen månadskostnad för registratorsenheterna 

vilket kan tänkas borde finnas. Då ingen mer kostnadsdata mottagits, trots flera 

försök från författarnas sida, har ingen fullständig kostnadsanalys kunnat utföras. 

Bristen på data, tror författarna, beror på att kommunen själva inte har koll på de 

olika kostnaderna för posthantering.  

 

Postleveranser Vecka År 

Differens postleveranser -9 -468 

Kostnadsdifferens  -9 * 30 = -270 kr -468 * 30 = -14 040 kr 
Tabell 9. Kostnadsdifferens mellan direktlevererande och samordnad 

posthanteringsprocess (siffror från tabell 8 och bilaga 4) 

 

                                                 
7
 Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 

8
 Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 

9
 Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 
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Enligt Produktionschef (26.04.2017) har eftersändning gjorts på alla berörda enheter. 

Detta är en kostnad som har uppstått i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen men som inte kommer behöva betalas efter 2017. Det kan 

även har uppstått fler tillfälliga kostnader i och med implementeringen av den 

samordnade posthanteringsprocessen.   
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6. Slutsats frågeställning 1 

 

Utifrån de siffror som författarna har räknat på har den samordnade 

posthanteringsprocessen lett till en kostnadsminskning på 14.040 kr/år. Författarna 

ställer sig dock tveksamma till om de mottagna kostnadsuppgifterna räcker för att 

beräkna kostnadsdifferensen. En besparing har även gjorts på klimatet. I och med 

den samordnade posthanteringsprocessen har koldioxidutsläppet minskat. -1,64 stora 

träd kan under ett år absorbera den mängd koldioxid som har sparats in.  

 

I och med den samordnade posthanteringsprocessen har minskat antal postleveranser 

lett till att utsättandet för bland annat ohälsosamma ämnen och avgaser för elever och 

anställda på de berörda enheterna förmodligen minskat. Däremot finns det en risk för 

depression och minskad tillfredsställelse på grund av att arbetsbelastningen och 

stressnivå har höjts då förväntan finns i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen att de anställda ska agera brevbärare. Huruvida säkerheten 

på skolgårdarna har förändrats är dock otydligt.  

 

Diarieföring har blivit bättre sedan den samordnade posthanteringsprocessen 

implementerades. Det är dock inte säkert att förbättringen beror på den samordnade 

posthanteringsprocessen. Säkerheten för brev under mottagande har höjts. Det beror 

framförallt på att brevlådor utomhus har bytts ut mot postfack/brevlådor inomhus.  

 

Nedan följer tabell 10 vilken sammanfattar skillnader mellan direktlevererande och 

samordnad posthanteringsprocess utifrån analysmodellen (se modell 3). En tom ruta 

betyder att inga särskilda skillnader kunde urskiljas. 
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Aspekter Skillnad 

Rättssäkerhet  

Säkerhet för post under mottagande Ökat 

Utförande av diarieföring Ökat, möjligen pga annan anledning  

Arbetsmiljö  

Arbetsbelastning och stressnivå Möjligen ökat 

Säkerhet på skolgårdar Ingen större skillnad 

Effekt på hälsa Otydlig skillnad 

Klimatpåverkan  

Utsläpp av växthusgaser Minskat med  33265,71 g CO2 per år 

Övrig klimatpåverkan  Minskat 

Kostnader  

Kostnadskategorier  

Kostnadskalkylering Kostnadsminskning -14.040 kr 

Tabell 10. Sammanfattning av skillnader mellan direktlevererande och samordnad 

posthanteingsprocess 
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7. Analys frågeställning 2 

Frågeställning 2: “Vilka erfarenheter från den samordnade posthanteringsprocessen 

inom rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader och implementering bör 

dras nytta av om kommunen ska implementera den samordnade 

posthanteringsprocessen även på andra förvaltningar inom Växjö kommun?” 

7.1 Rättssäkerhet 

I detta avsnitt analyseras vilka erfarenheter Växjö kommun bör ta med sig från den 

samordnade posthanteringsprocessen angående rättssäkerhet inom två aspekter: 

säkerhet för post under mottagande och utförande av diarieföring. 

 

7.1.1 Säkerhet för post under mottagande 

Som diskuterat i avsnitt 5.1.1 har alla brevlådor i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen flyttats inomhus.  Det bidrar troligen till en högre säkerhet 

och mindre risk för att brev hamnar i fel händer. Ska en samordnad 

posthanteringsprocess implementeras även på andra förvaltningar är det en 

rekommendation från författarna att även där placera postfack inomhus istället för 

brevlådor utomhus. Detta då det troligen hjälper till att följa 4 kap. 8 § Brottsbalk 

(SFS 1962:700) som säger att det är olagligt att läsa någon annans brev. 

 

En annan aspekt som författarna anser är viktig för kommunen att ha i åtanke vid 

implementering av samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar är mail 

och andra digitala kommunikationsmedel. Verksamhetscontroller (21.04.2017) säger 

att ett mail inte ska skickas om det inte tål att beskådas av obehöriga. Gruppledare 

(24.04.2017) berättar att de inom kommunen inte får maila sekretessbelagda 

handlingar och att det är mycket som skolorna inte bara kan ”maila iväg” på grund av 

riskerna med internetsäkerheten. Han säger även att det tåls att fundera på om ett 

mail inte ändå är säkrare än ett internkuvert som kan komma på villovägar och 

hamna i fel händer (ibid.). I dagsläget tror författarna att det är säkrare att använda 

fysisk post istället för digital. Detta för att de olika respondenterna är oense om hur 

bra deras internetsäkerhet är. Flera nämner att det finns risk för att de kan bli hackade 

och att sekretessbelagda handlingar då kan komma ut. Registrator/Samordnare 1 

(18.04.2017) anser att mer bör skickas digitalt då det är mer rättssäkert. Hon menar 
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på att det bara är mottagaren som kan läsa mailet förutsatt att ingen hackar mailen. 

Författarna anser att det är viktigt att väcka frågan om digitalisering vid 

implementering av samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar. Det är 

även i de här fallen viktigt att följa Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 

och kommunen bör därför tänka på hur de använder digitala medel för att hantera 

sekretessbelagda handlingar. Detta för att säkerställa att inga obehöriga når 

sekretessbelagd information.  

 

7.1.2. Utförande av diarieföring 

Alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, detta för att 

främja fritt meningsutbyte enligt 2 kap. 1-5 § Tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105). Det finns undantag för vad som räknas som allmän handling, exempelvis 

är handlingar som riskerar rikets säkerhet inte allmänna (ibid.). Enligt författarna är 

det därför viktigt att den som diarieför vet vad som ska diarieföras eller ej.  

 

Det finns inte några särskilda kunskapskrav för att diarieföra 

(Registrator/Samordnare 1 18.04.2017) och inte heller några direkta kunskapskrav 

för att hantera sekretessbelagda handlingar. Personen som hanterar sekretessbelagda 

handlingar bör ha rätt kunskap (Gruppledare 24.04.2017). Som nämnt i avsnitt 5.1.2 

är det svårt att veta vad som ska diarieföras (Verksamhetscontroller 21.04.2017).  

 

Det är viktigt att veta vad som ska och vad som inte ska diarieföras. Ifall för mycket 

diarieförs leder det till en stor mängd information som ska sökas igenom när fakta 

behövs hittas  (Verksamhetscontroller 21.04.2017). Däremot är alla handlingar som 

kommer in till myndigheter offentliga handlingar och ska därför diarieföras, om de 

inte går under sekretesslagen (5 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslag SFS 

2009:400).  Det är på grund av nämnd lag av stor vikt att handlingar som kommer in 

till kommunen också blir diarieförda samtidigt som det är viktigt att tänka på vad 

som diarieförs. 

 

Det finns enligt tidigare nämnda uttalanden inga förkunskapskrav för hantering av 

diarieföring eller sekretessbelagda handlingar. Det hålls idag interna utbildningar på 

skolorna om diarieföring som handlar om vad det är som ska diarieföras 

(Verksamhetscontroller 21.04.2017). Författarna rekommenderar sådana interna 
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utbildningar om diarieföring av offentliga och sekretessbelagda handlingar om en 

samordnad posthanteringsprocess ska implementeras på andra förvaltningar. Detta 

för att om rättssäkerheten ska förbättras i och med en samordnad 

posthanteringsprocess bör även detta tas i beaktande för att uppnå hög grad av 

rättssäkerhet. Förslagsvis bör deltagande på en internutbildning om vad som ska 

diarieföras vara obligatoriskt för att få arbeta med diarieföring. Detta för att ge bättre 

kunskap och förberedelse till registratorer som ska diarieföra. Även tydliga skriftliga 

instruktioner för hur och vad som ska diarieföras rekommenderas av författarna, om 

det inte redan finns på förvaltningen. Detta för att till större grad följa lagarna kring 

diarieföring och tryckfrihet och för att ge registratorerna de bästa förutsättningarna 

för att göra ett bra arbete. 

 

Förskolechef (05.05.2017) upplever att brev ibland levereras fel och att det tar lång 

tid innan de då hamnar rätt igen. Vilket även kan ses i processkartan över den 

samordnade posthanteringsprocessen (se bilaga 3, processkarta 2) levereras brev 

endast till förskolor en gång per vecka i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen. På grund av att det är så få postleveranser, som tidigare 

beskrivits i avsnitt 6.1.1, hämtas brev sällan och det tar sedan lång tid innan det kan 

levereras till rätt adressat. Ett problem som författarna anser går att lösa med en extra 

postleverans i veckan till förskolorna. Ambitionen på kommunen uppfattas vara att 

det ska fungera med postleverans en gång i veckan på grund utav att mycket skickas 

digitalt och att en så liten mängd post anländer. Problemet anses enligt författarna 

ligga i att fördröjningar uppstår då brev ibland hamnar på fel enhet vilket troligen 

beror på mänskliga felhanteringar. Detta styrks även av Verksamhetscontroller 

(21.04.2017). Hade posten anlänt två gånger per vecka till enheter som i den 

samordnade posthanteringsprocessen endast har en postleverans per vecka, hade inte 

brev behövt ha så lång tid mellan det att det anländer fel tills det att någon tar hand 

om dem på rätt enhet. Därför rekommenderas det av författarna, om kommunen vill 

undvika just det här problemet, att öka postleveranserna till exempelvis två gånger 

per vecka vid implementering av samordnade posthanteringsprocess i andra 

förvaltningar.  
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7.2 Arbetsmiljö 

I detta avsnitt analyseras de erfarenheter Växjö kommun bör dra nytta av om de ska 

implementera den samordnade posthanteringsprocessen på andra förvaltningar. 

Detta görs inom tre aspekter: arbetsbelastning och stressnivå, säkerhet på 

skolgårdar och effekt på hälsa. 

 

7.2.1 Säkerhet på skolgårdar 

Huruvida säkerheten på skolgårdar påverkas av den samordnade 

posthanteringsprocessen kan anses vara irrelevant om den samordnade 

posthanteringsprocessen ska implementeras på andra förvaltningar, då skolgårdar kan 

antas endast finnas inom utbildningsförvaltningar. Sett från ett annat perspektiv kan 

dock säkerhet vara något som är relevant i hela kommunen och det går att byta ut 

skolgårdar mot andra slags miljöer på andra typer av enheter. Till exempel står det i 

Växjö kommuns värdegrund (2017) att kommunen ska sträva efter långsiktigt 

hållbara sociala effekter. 

 

Två av respondenterna såg ingen större vinning, säkerhetsmässigt, i den samordnade 

posthanteringsprocessen. Det berodde dock på att bilarna aldrig körde på området där 

förskolebarnen vistas (Registrator/Samordnare 2 21.04.2017; Förskolechef 

05.05.2017). Författarna rekommenderar att om kommunen ska implementera en 

samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar borde de därför främst, för 

att höja säkerheten, minska transporterna till de eventuella enheter där bilarna kör in 

på själva området där människor vistas. Alternativt kan Växjö kommun höja 

säkerheten genom att se till att transporter så sällan som möjligt kör in på dessa 

områden, utan stannar utanför. 

 

7.2.2 Arbetsbelastning och stressnivå 

Enligt vad som tidigare nämnts i avsnitt 5.2.2 har anställda uppfattat fördröjningar i 

postleveranser som ett problem med den samordnade posthanteringsprocessen. De 

har även fått agera brevbärare i den samordnade posthanteringsprocessen, vilket 

uppfattas som ett problem som kan orsaka stress och ökad arbetsbelastning. Det 

nämndes även, i avsnitt 5.2.2, att det här kan leda till olika hälsoproblem, såsom 

högre risk för diabetes. Ska Växjö kommun implementera en samordnad 
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posthanteringsprocess i andra förvaltningar bör de, enligt författarna, därför försöka 

minska på förväntan att de anställda på enheterna ska agera brevbärare. 

 

Enligt Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) och Förskolechef (05.05.2017) skulle 

problem angående förväntan på de anställda i den samordnade 

posthanteringsprocessen underlättas genom att det infördes mer frekventa postgångar 

till enheterna som inte är registratorsenheter. De båda gav tisdag och torsdag som 

förslag (ibid.). Detta skulle innebära att posten inte ligger och väntar på en enhet i en 

vecka (Förskolechef 05.05.2017), vilket förmodligen skapar mindre fördröjningar. I 

och med att ett par av respondenterna nämner denna lösning anser författarna att det 

är något som Växjö kommun borde ta hänsyn till vid implementering av en 

samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar. Det behöver vägas mot de 

negativa effekter som uppstår på grund av fler transporter, vilka bland annat  nämnts 

avsnitt i 5.1.3. 

 

Ett annat tydligt problem med den samordnade posthanteringsprocessen är hur 

reklam hanteras (se avsnitt 5.2.2). Det är ett problem som Växjö kommun har sökt 

lösningar på tidigare. Produktionschef (26.04.2017) berättar att test har gjorts att 

samla all reklam på ett ställe och Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) berättar att 

en förfrågan har gjorts angående sortering av posten innan utkörning då det resulterar 

i dubbelkörning för Postföretag. Det innebär dock att kommunen skulle behöva säga 

precis vad det är de inte vill ha, vilket är omöjligt då de inte vet vad det är som de 

kommer få (ibid.). Eftersom både Växjö kommun och företagen som skickar 

reklamen är kunder till Postföretag kan Postföretag inte sluta dela ut reklam 

(Produktionschef 26.04.2017).  Problemet med reklamhantering grundas därför, 

enligt författarna, delvis i Postföretags vilja att tillfredsställa både företagen som vill 

skicka reklam och Växjö kommun.  

 

Författarna anser att problemet med hantering av reklam är något som Växjö 

kommun definitivt borde se över, möjligen tillsammans med Postföretag, då flera av 

respondenterna har tagit upp det. Det vore därför, enligt författarna, bra av 

kommunen att hitta en lösning på det problemet i samband med implementering av 

den samordnade posthanteringsprocessen på andra förvaltningar. På detta sätt kan de 

undvika att samma problem uppstår i andra förvaltningar. En lösning som testats är 
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att samla all reklam på samma ställe. Det fungerade uppenbarligen inte eftersom det 

då kan antas att det  fortfarande skulle gå till så i sådana fall.  

 

7.2.3 Effekt på hälsa 

Det totala utsättandet av farliga ämnen, partiklar, metaller och avgaser för anställda 

och förskolebarn förmodligen har minskat i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen vilket, enligt författarna, är positivt (se avsnitt 5.2.3). 

Författarna tycker därför att vid implementering av en samordnade 

posthanteringsprocess bör kommunen fortsätta minska utsättandet genom att minska 

trafiken kring enheterna ännu mer. Det är dock inte säkert att det faktiskt innebär 

någon effekt på hälsan, särskilt inte om förvaltningen som processen ska 

implementeras på främst är inomhus. Växjö kommun borde också närmare 

undersöka om det faktiskt uppstår någon skillnad i och med minskning av 

posthämtning och postleveranser eller om Postföretags bilar ändå kommer att köra 

förbi där. 

7.3 Klimatpåverkan 

Tabell 6 visar på att minskad körsträcka leder till minskat koldioxidutsläpp. I tabell 7 

går det utläsa att 1,64 träd hade behövts för att absorbera de koldioxidutsläpp som 

har minskat i och med den samordnade poshanteringsprocessen. Det kan låta lite, 

kommas ihåg ska dock att det är ett relativt litet område som har förändrats. Vid 

fortsatt implementering på andra förvaltningar kommer den här siffran troligen att 

öka. 

 

Postföretag använder sig av diesel som bränsle
10

. Enligt en undersökning gjord av 

Ribas et al. (2016), släpper fordon som körs med biodiesel ut 37% mindre kväveoxid 

och 26% mindre kvävedioxid än bilar körda med diesel. Perez et al. (2015) berättar 

att elbilar är ett effektivt sätt för att minska koldioxidutsläpp. Utifrån denna 

information ser författarna att det finns bättre alternativ än diesel att använda, ur ett 

klimatperspektiv. I upphandlingen då Postföretags tjänster köptes, grundades 10% av 

beslutet på kompletterande service, där vilka fordon och drivmedel som avsågs 

användas var inkluderat (Växjö kommun 2013b). Författarna anser att Växjö 

kommun vid upphandling bör lägga mer vikt på vad för slags bränsle de olika 

                                                 
10

 Produktionschef Postföretag, mail 9 maj 2017 
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postföretagen använder. Detta om en ännu större minskning av klimatpåverkan som 

uppstår på grund av införande av samordnad posthanteringsprocess på fler 

förvaltningar vill uppnås.  

 

Att anställda på de olika enheterna ibland själva får leverera brev som behöver 

hanteras skyndsamt (Förskolechef 05.05.2017; Registrator/Samordnare 2 

21.04.2017), likt diskuterat i bland annat avsnitt 5.3, kan tänkas leda till negativ 

klimatpåverkan. Detta är ett problem som enligt författarna bör åtgärdas. Vid ökad 

postgång till de enheter som endast får post en gång per vecka, finns det en chans att 

sådana extra turer kan undvikas. Det borde undersökas hur långa de extra 

transportsträckorna är och sedan väga det mot hur stor klimatpåverkan det innebär att 

införa fler postleveranser. Även om det endast är ett fåtal sådana extra sträckor per 

månad, så kan det tänkas ge upphov till en större klimatpåverkan än vad en extra 

postleverans per vecka gör, ifall Postföretag ändå kör förbi enheten. Även ökad 

digital hantering skulle kunna lösa problemet, för att undvika att breven skickas 

fysiskt.  

 

Förskolechef (05.05.2017) berättar att tidningen levereras med bil varje dag, även till 

de enheter som har postleverans en gång per vecka. Författarna tycker att det är 

viktigt att se över om det går att kombinera postleveranser med tidningsleveranser. 

Författarna förstår att det kan vara svårt att genomföra då det är olika företag som 

levererar post och tidningar. 

7.4 Kostnader 

När beslut ska fattas är det fördelaktigt att upprätta och analysera en eller flera 

kalkyler (Andersson 2013). Utifrån vad författarna har uppfattat skapades aldrig 

någon kalkyl inför eller under implementeringen av den samordnade 

posthanteringsprocessen. Det hade enligt författarna kunnat hjälpa till med 

utformningen av den samordnade posthanteringsprocessen. Inför framtida 

implementering av en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar, 

rekommenderar författarna Växjö kommun att kalkylera de kostnader som de tror 

kommer förändras i och med implementeringen. Aktivitetsbaserad kalkyl är ett 

exempel på kalkyl som hade kunnat användas. Eventuellt kan, enligt författarna, ens 

vilja att skapa en kalkyl ses som incitament till att ta fram datan.  
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Enligt författarna kan det tänkas underlätta att dela upp Växjö kommuns olika 

kostnaderna för posthantering i lämpliga kategorier. Författarnas uppfattning är att 

Växjö kommun inte har full översikt över de olika kostnaderna som rör 

posthantering, alternativt svårigheter att förmedla dem. Kanske skulle uppdelning av 

kostnaderna leda till att kommunen får bättre koll på sina kostnader. Nedan följer av 

författarna rekommenderad uppdelning i rörliga och fasta kostnader.  

 

Kostnaden i tabell 8 som kallas Postservice, är ett pris som är detsamma under hela 

avtalstiden
11

. Då kostnaden inte påverkas av att volymen förändras, passar detta in 

under begreppet fast kostnad. Då kostnad för postleverans i tabell 9 ändras då 

volymen förändras, anses det vara en rörlig kostnad. Rörliga kostnader är de som kan 

förändras i och med fortsatt implementering, därför är det även de som kommunen, 

enligt författarna, borde inkludera vid beräkning av kostnadsdifferens.  

 

För att enklare få en förståelse för kostnader, kan de delas upp på olika 

kostnadsbärare, kostnadsställen och kostnadsslag (Andersson 2013). Detta anser 

författarna vara fördelaktigt, och redovisar därmed en indelning i dessa kategorier. 

Att dela upp kostnader på kostnadsbärare, betyder en uppdelning efter vad som bär 

kostnaden, till exempel ett objekt eller en order. Direkta kostnader går att direkt 

överföra till en kostnadsbärare (Andersson 2013). Kostnadsbäraren ser författarna 

som den tjänst som Postföretag utför då de hämtar och lämnar post hos de olika 

enheterna. 606 kr/månad är kostnaden för de förskolor som inte är 

registratorsenheter
12

. Då denna fasta kostnad ska täcka kostnader gällande 

posthanteringen ses det som en direkt kostnad.   

 

Uppdelning efter kostnadsställe innebär att kostnaden delas upp efter vart kostnaden 

uppstår.  Indirekta kostnader överförs till ett kostnadsställe (Andersson 2013). 

Kostnaden i tabell 8 för postleverans på 30 kr per enhet läggs till eller tas bort när 

enhet läggs till eller tas bort från postgången
13

. Författarna ser kostnadsställen som 

de olika enheter som finns i det område där den samordnade posthanteringsprocessen 

har implementerats. Därmed anser författarna att kostnad för postleverans bör ses 

                                                 
11

  Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 
12

  Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 
13

  Administratör IT-enheten Kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 5 maj 2017 
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som en indirekt kostnad som kan överföras till ett kostnadsställe, då kostnaden beror 

på de olika enheterna. Att dela upp enligt kostnadsslag menas att gruppera ihop 

liknande kostnader (Andersson 2013). Till exempel kan Växjö kommuns 

portokostnader grupperas ihop. 

7.5 Implementering 

I detta avsnitt analyseras de erfarenheter som Växjö kommun bör ta med sig 

angående implementering av den samordnade posthanteringsprocessen inom två 

aspekter: tillvägagångssätt vid implementering, känslor angående implementering 

och implementering enligt Kotters åttastegsmodell. 

 

7.5.1 Tillvägagångssätt vid implementering 

Växjö kommuns värdegrund säger att kommunen ständigt ska utvecklas till det bättre 

(Växjö Kommun 2017). Att kommunen inför en samordnad posthanteringsprocess 

ser författarna som ett sätt att följa denna värdegrund, då detta görs med en 

förhoppning om att förbättra posthanteringen.  

 

Enligt Produktionschef (26.04.2017) planerades den samordnade 

posthanteringsprocess innan implementeringen och från 1:a januari 2017 arbetade 

kommunen och Postföretag med de nya rutinerna som tagits fram. När det gäller 

själva implementeringen har författarna uppfattat det som att det skedde som över en 

natt.  

 

Business Process Re-engineering (BPR) innebär att en revolutionär förändring 

genomförs. Innan ett sådant genomförande görs inga djupare analyser utan idéer 

testas och utifrån det skapas rutiner (Hayes 2014). Författarna anser att det inte fullt 

ut är en BPR-taktik som har använts vid implementering av den samordnade 

posthanteringsprocessen men att det påminner om det. Författarna uppfattar det som 

att det var en snabb implementering utan genomförda djupa analyser även om det, 

enligt ovan nämnt uttalande, är uppenbart att en del planering gjordes. Det var dock 

inte en revolutionär förändring som följer alla steg i BPR. Exempelvis har författarna 

inte uppfattat att Växjö kommun har satt upp några viktiga prestandamål, vilket 
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Hayes (2014) berättar är en del av BPR. Därmed kan det inte ses som en fullständig 

BPR-implementering.  

 

Följer företag BPR kan det uppstå en del motsättningar från personer som inte har 

varit med och utvecklat de nya processerna (Hayes 2014). Likt berättat tidigare i 

uppsatsen (se avsnitt 5.2.2 och 5.1.1) har vissa lokala respondenter varit delvis 

negativa till den samordnade posthanteringsprocessens genomförande. Att ge fler 

berörda känslan av delaktighet hade, enligt författarna, kunnat minska detta missnöje. 

 

7.5.2 Känslor angående implementering 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) fick till viss del information om hur den 

samordnade posthanteringsprocessen skulle gå till. Hon anser dock att hon hade 

behövt tydligare instruktioner som var mer detaljerade (ibid.). För att minska 

förvirring hos de anställda går det att anta att bättre och tydligare förklaringar kan 

hjälpa. Det är en rekommendation från författarna att ge de anställda mer detaljerade 

instruktioner så att medarbetarna kan göra ett bra jobb. I Växjö kommuns värdegrund 

ingår det bland annat att kunna jobbet (Växjö kommun 2017). Värdegrunden går 

hand i hand med författarnas rekommendation, vilken troligtvis leder till större 

kunnande bland de anställda.  

 

I en processkarta går det enkelt att få en överblick av aktiviteterna och förstå hur 

aktiviteterna skapar värde för kunden. Det går även att på ett enkelt sätt förklara hur 

saker bör göras (Ljungberg & Larsson 2012). I den direktlevererande 

posthanteringsprocessen verkade det, enligt författarna, vara otydligt vem som gjorde 

vad och hur processen såg ut, detta kan därför tänkas vara förvirrande för 

medarbetare. Författarna valde att genomföra en processkartläggning för att tydligt 

förstå aktiviteterna. Den processkarta som författarna gjort över den samordnade 

posthanteringsprocessen kan rekommenderas att visas för medarbetarna så de får en 

större förståelse för hur saker hänger ihop och varför vissa aktiviteter utförs.  

 

På vissa punkter uppstod motsägelser mellan centrala och lokala respondenter (se 

tabell 3). Till exempel kring huruvida anställda får agera brevbärare. Här anser de 

lokala respondenterna Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) och Förskolechef 

(05.05.2017) att det är ett problem som sker oftare nu. Däremot tycker de centrala 
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respondenterna att det sker mer sällan i och med den samordnade 

posthanteringsprocessen (Vaktmästare & Kontaktcenterchef 05.04.2017) och att det 

är hanterbart (Verksamhetscontroller 21.04.2017). Enligt författarna är, i det här 

fallet, de lokala respondenterna mer trovärdiga då de faktiskt möter problemet på 

plats vilket inte de centrala respondenterna gör. De centrala respondenterna verkar, 

enligt författarna, ta för givet att de lokala respondenterna ska kunna hantera 

problemet, samtidigt som de lokala respondenterna aldrig verkar ha blivit tillfrågade 

huruvida det fungerar. Däremot har de centrala respondenterna en mer överblickande 

syn och kan ha pratat med fler lokala aktörer än vad författarna har gjort. Författarna 

anser att en bättre kommunikation mellan lokala och centrala aktörer kan förebygga 

missförstånd som det här. 

 

7.5.3 Implementering enligt Kotters åttastegsmodell 

Kotter (1995) har skapat en modell för hur ett förändringsarbete borde gå till. 

Författarna anser att Kotters modell går att använda vid implementering av en 

samordnad posthanteringsprocess då implementeringen av den samordnade 

posthanteringsprocess innebär en förändring för de berörda personerna. Enligt Kotter 

(1995) är steg ett i modellen att skapa en känsla av nödvändighet. 

Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) anser att den samordnade 

posthanteringsprocessen inte var nödvändig men att det var bra att posthanteringen 

skulle ses över. Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) ansåg inte heller att den 

samordnade posthanteringsprocessen var helt nödvändig medan Vaktmästare och 

Kontaktcenterchef (05.04.2017) ansåg att en förändring i posthanteringen i 

kommunen var nödvändig (se även tabell 3). De olika respondenterna sitter i olika 

delar av kommunen och ser troligen saker på olika sätt. Enligt Kotter (1995) är det 

viktigt att anställda förstår anledningen till förändringen och att organisationer 

berättar tydligt varför saker kommer att ändras och vad konsekvenserna av det blir. 

Då två respondenter inte känner att den samordnade posthanteringsprocessen var 

nödvändig antar författarna att det hade kunnat förmedlas bättre. Att bättre skapa en 

känsla av nödvändighet bör därför tas med till nästa gång en samordnad 

posthanteringsprocess ska implementeras på en förvaltning. 

 

Kotters punkt två är att forma en stark grupp av vägledare. Författarna fick tidigt i 

processen träffa Vaktmästare och Kontaktcenterchef som har haft en stor roll i 
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implementeringen av den samordnade posthanteringsprocessen. De uppfattas av 

författarna besitta mycket information och vara insatta i den samordnade 

posthanteringsprocessen. Registrator/Samordnare 1 (18.04.2017) anser att hon har 

fått snabba svar vid frågor. Det är förenligt med Kotters (1995) punkt nummer två. 

Huruvida resterande berörda aktörer anser samma sak är oklart. Författarna tycker att 

en stark grupp vägledare även bör användas för framtida implementering av en 

samordnad posthanteringsprocess på en annan förvaltning. 

 

Punkt tre, fyra och fem i Kotters modell (1995) handlar om att ta fram och 

kommunicera en vision samt att skapa en vilja att nå visionen. 

Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tror att visionen är att bli mer miljövänliga, 

ekonomiskt hållbara och höja säkerheten. De andra lokala respondenterna har inte 

direkt svarat på frågan om vision med den samordnade posthanteringsprocessen. 

Författarnas egna uppfattning är att visionen har förmedlats relativt bra. Författarna 

fick tidigt veta anledningen till implementering av den samordnade 

posthanteringsprocessen och även om respondenterna inte visste att det var en vision 

så förstod de anledningen till implementeringen av den samordnade 

posthanteringsprocessen. Det är viktigt att ta fram och tydligt visa visionen för de 

berörda för att bland annat inspirera till förändring (Kotter 1995). En tydlig vision 

bör därför, enligt författarna, vara med i fortsatt implementering av en samordnad 

posthanteringsprocess. Författarna har inte uppfattat något om hur stark viljan är 

bland respondenterna att nå målen med visionen.  

 

Det är  enligt punkt sex viktigt att ge uppdateringar om hur förändringen går för att 

inte tappa intresse hos deltagarna (Kotter 1995). Varken Förskolechef (05.05.2017) 

eller Registrator/Samordnare 2 (21.04.2017) tycker att de har fått någon uppdatering 

om hur det går med den samordnade posthanteringsprocessen (se tabell 3). 

Förskolechef (05.05.2017) är dock osäker på om hon faktiskt hade velat ha den 

informationen. Produktionschef (26.04.2017) var två veckor innan intervjuns 

genomförande på ett uppföljningsmöte om den samordnade posthanteringsprocessen. 

Han anser att allt har fungerat bra från början (ibid.). Det går dock att fundera över 

hur stor vikt som ska läggas vid detta då det är en extern aktör. Det är inte säkert att 

det fungerar bra för kommunen bara för att det fungerar bra för Postföretag. Det är 

dock viktigt att Postföretag är nöjt för framtida samarbete och effektiv posthantering.  
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Utifrån respondenternas svar kan det antas att uppdateringen om den samordnade 

posthanteringsprocessen har varit olika för olika personer. De lokala respondenterna 

verkar inte ha fått någon uppdatering medan Postföretag har fått det. På grund av 

punkt sex (Kotter 1995) anser författarna att uppdateringar kring implementeringen 

är något Växjö kommun behöver förmedla till alla nästa gång samordnad 

posthanteringsprocess implementeras. Förslagsvis med uppföljningsmöten för de 

berörda parterna såsom registratorer. Detta för att deltagarna ska få mer motivation 

till att fortsätta och även enkelt kunna få berätta sina åsikter. Den här uppsatsen 

bidrar till en uppföljning och utvärdering av den samordnade 

posthanteringsprocessen och  resultatet bör kommuniceras till de berörda av den 

samordnade posthanteringsprocessen.  

 

Kotter (1995) säger även att det är viktigt att visa vad förändringen har lett till (punkt 

sju). Då det är få respondenter som fått någon uppdatering kan det antas att de inte 

heller vet effekterna i och med den samordnade posthanteringsprocessen. Författarna 

rekommenderar att Växjö kommun tar med sig några av de effekter som tas upp i den 

här uppsatsen för att låta medarbetarna veta vad deras jobb leder till. Exempelvis låta 

medarbetarna veta hur många träd den sparade mängden koldioxid motsvarar.  

 

Författarna anser att den samordnade posthanteringsprocessen inte nått punkt åtta i 

Kotters modell ännu som innebär att de nya tillvägagångssätten ska förankras. Det 

går därför inte att se vad som möjligen går att ta med sig för implementering av 

samordnad posthanteringsprocess på annan förvaltning.  
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8. Slutsats frågeställning 2 

I och med den samordnade posthanteringsprocessen är alla enheters brevlådor 

placerade inomhus, det anses mer rättssäkert då det leder till att färre obehöriga 

passerar posten. Detta är därför något som Växjö kommun borde ta med sig om de 

ska implementera en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar. 

 

Författarna har erfarit att det inte finns några kunskapskrav för diarieföring. Därmed 

anses att utbildning inom detta borde genomföras innan påbörjad tjänst. Då de 

enheter som har leverans en gång per vecka upplever fördröjningar av brev, bör 

kommunen fundera på om postleverans istället bör utföras åtminstone två gånger per 

vecka för enheter inom förvaltningar där en samordnad posthanteringsprocess 

implementeras.  

 

Ett större antal postleveranser ut till enheterna än de som sker i och med den 

samordnade posthanteringsprocessen är både bra och dåligt för arbetsmiljön. Genom 

ett större antal postleveranser bör stressnivå och arbetsbelastning minska men 

utsättandet för bland annat ohälsosamma ämnen och avgaser ökar. Enligt författarna 

förbättras arbetsmiljön totalt sett i och med ett större antal postleveranser men Växjö 

kommun får överväga vad som är viktigast och mest lämpligt i andra förvaltningar. 

Hantering av reklam bör ses över och om möjligt utföras på ett bättre sätt i 

kommande implementeringar av samordnad posthanteringsprocess. 

 

När det gäller att minska koldioxidutsläppen är Växjö kommun i och med den 

samordnade posthanteringsprocessen på rätt väg. För att minska koldioxidutsläppen 

ytterligare vid vidare implementering bör ett mer klimatsmart bränsle användas. 

Dessutom bör extra turer, då anställda på enheterna lämnar post med bil, undvikas 

vid implementering av en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar.  

 

Författarnas uppfattning är att Växjö kommun har dålig koll på de olika kostnaderna 

som berör posthanteringen. Därmed rekommenderas att kategorisera kostnaderna för 

att få en bättre överblick. Dessutom rekommenderas att använda sig av kalkyler vid 

implementering av en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar.  
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Angående implementering av den samordnade posthanteringsprocessen anser 

författarna att de som ska planera implementeringen av en samordnad 

posthanteringsprocess på andra förvaltningar borde lyssna mer på de lokala aktörer 

som kommer att arbeta efter de nya rutiner som fastställs. Kommunen borde även ta 

lärdom av Kotters åttastegsmodell vid en ny implementering. Inför en ny 

implementering borde kommunen skapa tydligare instruktioner och de anställda 

borde få ta del av utvärdering och uppdatering. 

 

Nedan följer en tabell (se tabell 11) vilken sammanfattar de erfarenheter författarna 

anser att Växjö kommun bör ta med sig från implementeringen av den samordnade 

posthanteringsprocessen inom om de ska implementera en samordnad 

posthanteringsprocess på andra förvaltningar i kommunen med utgångspunkt i 

analysmodell (se modell 3). En tom ruta betyder att inga särskilda erfarenheter kunde 

urskiljas. 
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Aspekter Erfarenheter 

Rättssäkerhet  

Säkerhet för post under mottagande Fortsätt placera brevlådor inomhus 

Utförande av diarieföring Inför utbildning innan påbörjad tjänst 

Arbetsmiljö  

Arbetsbelastning och stressnivå Utöka antal postleveranser, se över reklam 

Säkerhet på skolgårdar  

Effekt på hälsa Behåll antal postleveranser 

Klimatpåverkan  

Utsläpp av växthusgaser Byt bränsle  

Övrig klimatpåverkan  Överväg ökat antal leveranser i jämförelse 

med extra körning pga agerar brevbärare 

Kostnader  

Kostnadskategorier Dela in i kostnadskategorier 

Kostnadskalkylering  

Implementering  

Tillvägagångssätt Tydligare instruktioner, mer uppdatering 

Känslor vid implementering Lyssna mer på lokala aktörer 

Kotters åttastegsmodell Ta lärdom av 

Tabell 11. Sammanfattning av skillnader mellan direktlevererande och samordnad 

posthanteringsprocess 
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9. Reflektioner 

Växjö kommun har genom att införa den samordnade posthanteringsprocessen delvis 

sparat på klimatet, ökat rättssäkerheten och möjligen försämrat arbetsmiljön, medan 

kostnader har varit svårt att dra några slutsater om. Det finns några erfarenheter 

som Växjö kommun borde ta med sig till fortsatt implementering av en samordnad 

posthanteringsprocess, bland annat tänka över antalet postleveranser noggrannare 

och ge tydligare instruktioner till de anställda.  

 

I detta avsnitt behandlas områdena studiens bidrag, samhälleliga och 

hållbarhetsaspekter, vidare forskning, kritik till studien samt utvärdering av 

kvalitetsmått. 

9.1 Studiens bidrag 

Författarna har inte hittat liknande studier och därför har studien troligen bidragit till 

en ny syn på posthanteringsprocesser. Studien hjälper Växjö kommun att ur ett 

objektivt perspektiv utvärdera ett nytt sätt att hantera post inom kommunen. Studien 

bidrar till ökad förståelse och inblick i för- och nackdelar med den samordnade 

posthanteringsprocessen. Även andra kommuner kan dra lärdomar av den här 

utvärderingen så att de kan implementera liknande posthanteringsprocesser.  

9.2 Samhälleliga och hållbarhetsaspekter 

Författarna valde att utvärdera två olika processer inom posthantering. Detta med 

utgångspunkt i de olika aspekterna rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan och 

kostnader. De är alla, enligt författarna, viktiga samhälleliga och hållbarhetsaspekter.  

 

En god rättssäkerhet är en förutsättning för att tryggt kunna skicka både 

sekretessbelagda och offentliga handlingar. Författarna har förstått hur viktigt en hög 

grad av rättssäkerhet är för att beskydda enskilda personer och staten. Förhoppningen 

är att resultaten från den här uppsatsen kommer användas för att ytterligare förbättra 

rättssäkerheten och göra handlingar ännu säkrare.  
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En bra arbetsmiljö är viktigt för de anställdas välbefinnande. Förhoppningen är att 

denna uppsats har öppnat upp ögonen för hur arbetsmiljön kan påverkas av nya 

rutiner och hur en negativt påverkad arbetsmiljö kan påverka de anställdas hälsa. 

Förhoppningar är att arbetsmiljön inom Växjö kommun, i och med studien, kommer 

att förbättras. 

 

Klimatpåverkan är ett aktuellt ämne och viktigt för vår framtid. Denna uppsats har 

visat på hur en minskning av postleveranser har lett till ett minskat utsläpp av 

koldioxid, vilket därmed leder till minskad klimatpåverkan. Även andra utsläpp bör 

ha minskat, vilket leder till samma effekt. Förhoppningsvis leder en bevisning av 

detta resultat till ökad motivation att fortsätta minska klimatpåverkan från Växjö 

kommuns sida. 

 

Kostnader är något som Växjö kommun bör hålla nere då deras inkomster kommer 

från medborgarna. Författarna hoppas att med denna uppsats väcka frågor angående 

kommunens kostnader för posthantering. De bör bli bättre på att dela upp sina 

kostnader kring var eller på vad de uppstår för att enklare kunna se vilka tjänster eller 

produkter som ger upphov till stora kostnader. Utan denna uppdelning är det svårare 

att fokusera på rätt kostnader. Det är bra att Växjö kommunen möjligen har minskat 

sina kostnader i och med den samordnade posthanteringsprocessen.  Detta eftersom 

det är fördelaktigt för medborgarna i kommunen då besparingen kan användas till 

annat. 

9.3 Vidare forskning 

I denna uppsats har författarna utvärderat den samordnade posthanteringsprocessen 

och undersökt erfarenheter att ta med vid fortsatt implementering på andra 

förvaltningar. Författarna rekommenderar att efter en eventuell fullständig 

implementering i hela Växjö kommun göra en ny utvärdering. Dessutom anser 

författarna det vara intressant att undersöka huruvida postleverans går att samordnas 

med övriga leveranser som går till de olika enheterna inom kommunen. Det skulle 

även vara intressant att utvärdera med fokus på fler aspekter och med fler 

respondenter än vad som kunde göras i denna uppsats. Det skulle också vara 

intressant att återkomma och göra en liknande utvärdering när den samordnade 
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posthanteringsprocess varit implementerad en längre tid och se skillnaderna som 

uppstått då. 

 

Det hade varit intressant att se hur andra kommuner hade påverkats av att 

implementera en liknande process när det kommer till posthantering. Hade de 

förändrat lika mycket i de fem aspekterna eller hade resultatet blivit annorlunda? 

 

9.4 Kritik till studien 

På grund av brist på tid intervjuades inte alla berörda personer. Då de olika berörda 

enheterna kan tänkas ha olikheter, borde alla berörda intervjuas för ett perfekt 

resultat. Dessutom hade ett mindre antal aspekter i frågeställningarna kunnat leda till 

mer djupgående analys av de aspekterna som skulle finnas kvar. Fler aspekter i 

frågeställningen hade däremot kunnat leda till en bredare förståelse. 

 

De registratorer/samordnare som har intervjuats har inte jobbat så länge på sina 

skolor. Hade de varit mer erfarna på sina arbetsplatser kan det tänkas att de hade 

levererat andra svar.  

 

Författarna är inte erfarna när det gäller intervjuer. För att få högre kvalitet på svaren 

hade en större vana underlättat. Sedan tidigare hade inte författarna någon större 

inblick i vissa av aspekterna. Hade mindre tid behövt läggas på att få en förståelse 

som skulle underlätta vid datainsamling, hade mer tid kunnat läggas på andra delar 

av studien.  

 

Ingen av författarna har tidigare skrivit en så omfattande uppsats förut. Därmed hade 

författarna mycket att lära under tiden om disposition och tidsplanering.  

9.5 Utvärdering av kvalitetsmått  

Uppsatsen valdes att kvalitetssäkras genom måtten trovärdighet och äkthet. För att 

uppnå hög kvalitet bör rätt grupp individer frågas. Då det inte fanns möjlighet till ett 

fullständigt slumpvald grupp av respondenter kunde inte detta helt säkerställas. 

Respondenternas svar kan ha varit vinklade, eftersom flertalet av respondenterna 
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varit delaktiga i att utforma den samordnade posthanteringsprocessen. Författarna var 

medvetna om detta och var kritiska till svaren som uppgavs genom att ställa 

motsägande uttalanden mot varandra i analysen. Författarna säkerställde även en 

objektiv granskning av uppsatsen genom att få opponeringar från flera olika 

personer. Åsikter som togs emot vid de tillfällen övervägdes noga. Respondenternas 

svar dubbelkollades av respektive respondent för att bli säkra på att författarna inte 

hade missuppfattat något och justeringar gjordes efter behov. Författarna är 

medvetna om att äkthet och trovärdighet inte kan säkerställas till fullo men  anser att 

ansvar tagits och brister i kvalitet hanterats genom hela studien. Då äkthet även 

handlar om att studien ska hjälpa de deltagande anser författarna att studien lyckats 

väl på den punkten eftersom respondenternas åsikter togs med i utvärderingen, 

förhoppningen är att mer centrala aktörer kommer att ta hänsyn till dessa åsikter. 
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BILAGA 2 

Mall intervjufrågor 

  

Vad är din arbetsposition? 

Hur länge har du haft denna arbetsposition på denna arbetsplats? 

  

Implementering 

Hur insatt känner du dig i vad pilotprojektet går ut på? 

Vilka problem upplever du har uppstått i och med projektet? 

Vilka positiva aspekter har enligt dig uppstått i och med projektet? 

Vilka var dina känslor när du fick veta om projektet? 

Hur är dina känslor angående pilotprojektet nu när det är igång? 

  

Hur presenterades pilotprojektet för dig? 

Kände du att det var ett nödvändigt pilotprojekt? 

Känner du dig driven i arbetet att genomföra pilotprojektet? 

Vad är visionen med pilotprojektet? (Hur väl införstådda är de?) 

Hur bra uppdatering har du fått angående hur projektet har gått?   

Hur mycket anser du att dina åsikter kring pilotprojektet har varit efterfrågade? 

Hur långt komna anser du att ni är i implementeringen av pilotprojektet? 

Vad anser du vara den allmänna åsikten om det här pilotprojektet? 

  

Har du koll på Växjö kommuns värdegrunder? (Möta alla med respekt, kunna jobbet, 

göra verksamheten bättre, skapa en hållbar framtid). 

Hur väl anser du att dessa värdegrunder har tagits hänsyn till i pilotprojektet? 

  

Vad tycker du kommunen ska ta med sig vid implementering av detta på en annan 

enhet? 

  

Process 

Hur var du involverad i postprocessen innan förändringen? 

Hur är du involverad i processen nu? 

  

Vilka problem kan uppstå i denna process? 

Hur tycker du att processen fungerar? 

Hur beroende är processen av att du finns tillgänglig, både nu och tidigare? 

 I vilken utsträckning anges Box 1222 som adress så att breven kommer rätt direkt? 

 

Rättssäkerhet 

Hur väl anser du att sekretessbelagda handlingar hanterades innan pilotprojektet? 

Hur väl anser du att sekretessbelagda handlingar hanteras nu?   
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Vad anser du bör göras för att förbättra/åtgärda detta? 

  

Är det någon skillnad i hur mycket post som diarieförs? 

Hur stor tror du risken är att brev inte registreras? Ser du någon skillnad i detta 

jämfört med hur det var innan pilotprojektet? 

  

Har du sett någon skillnad i hur många brev som tappas bort? 

Har du sett någon skillnad i digital posthantering? 

  

Finns det några kunskapskrav för att hantera sekretessbelagda handlingar? (Vilka i så 
fall?) 
  

Om oregistrerade brev kommer direkt till en skola som inte är en registratorsenhet, 

hur hanteras det? 

Vilka problem kan uppstå i och med detta? 

Vilka fördelar kan detta leda till? 

  

Arbetsmiljö 

Har du märkt av någon skillnad i din stressnivå i och med pilotprojektet? 

Har du någon uppfattning om huruvida registratorers och lärares stressnivå har 

förändrats? 

  

Har du fått några kommentarer från kollegor om pilotprojektet? Vad är den allmänna 

uppfattningen? 

 Har du märkt av någon skillnad i din arbetsbelastning i och med pilotprojektet? 

  

Hur väl anser du att reglerna om transport till skolan följs? 

 Upplever du någon förändring i mängden trafik på skolan i och med pilotprojektet? 

  

Nu när vi har gått igenom alla de här frågorna, har du någonting du vill tillägga? 

  

  

Endast för Postföretag:   

Finns det några siffror på hur mycket det kostar per posttur Postföretag kör till 

skolorna? 

Hur ser betalningen till Postföretag ut, fast pris, rörligt pris? Hur ofta betalas det? 

Har kostnaderna förändrats något sedan pilotprojektet infördes? 

Har kostnader som inte är relaterade till antalet transporter förändrats, t ex 

hanteringskostnader. 

  

Kostar Box 1222 något extra för er? Adressändring, eftersändning osv. 

Har arbetstiden förändrats något sedan pilotprojektet? Någon som behövt jobba fler 

timmar?  
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BILAGA 3 
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BILAGA 4 

Enhet Registratorsenhet 

i och med den 

samordnade 

posthanterings- 

processen 

Antal 

postleveranser i den 

direktlevererande 

posthanterings- 

processen/ vecka 

Antal 

postleveranser i 

den samordnade 

posthanterings-

processen/ vecka 

Skillnad i 

postleveranser/ 

vecka 

Skillnad i 

postleveranser/år 

Bäckaslövskolan Bäckaslövskolan 5 5 0 0 

Elin Wägnerskolan Bäckaslövskolan 5 *
14

 5 0 0 

Centrumskolan Centrumskolan 5 5 0 0 

Kulturskolan Kulturskolan 5 5 0 0 

Ringsbergskolan Ringsbergskolan 5 5 0 0 

Ulriksbergskolan Ulriksbergskolan 5 5 0 0 

Landningsbanan Landningsbanan 5*(samma leverans 

som Elin Wägner)
15

 

5 - - 

Förskolan Paletten Förskolan Paletten 5
16

 5 0 0 

Förskolan 

Sigfridshemmet 

Förskolan Paletten 5
17

 1 - 4 - 208 

Öppna förskolan Nallen Förskolan Paletten 5* (samma leverans 

som 

Sigfridshemmet)
18

 

1 -  0 

Förskolan Bokelund Förskolan Paletten 3 1 - 2 - 104 

Förskolan Björken Förskolan Paletten 2 1 - 1 - 52 

Ulriksbergs förskola 

(lämnas på 

Ulriksbergskolan) 

Förskolan Paletten 5* (samma som 

Ulriksberg)
19

 

5 -  - 

Spetsamossens Förskola Förskolan Paletten 2
20

 1 - 1 - 52 

Förskola Bullerbyn Förskolan Paletten 2
21

 1 - 1 - 52 

Total    - 9 - 468 

(Växjö kommun 2013a; Postföretag 2017) Differens i antal postleveranser i och med 

den samordnade posthanteringsprocessen för samtliga förskolor 

* - samfraktas till annan enhet, skillnaden räknas på den andra enheten 

  

                                                 
14

  Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
15

  Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
16

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
17

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
18

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
19

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 20 april 2017 
20

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 21 april 2017 
21

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 21 april 2017 
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BILAGA 5  

 

Beräkning sträcka Bullerbyns förskola22
 (Växjö kommun 2013a; Google Maps 2017; 

Postföretag 2017) 

                                                 
22

 Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 21 april 2017 
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Beräkning sträcka Spetsamossens förskola23
 (Växjö kommun 2013a; Google Maps 

2017; Postföretag 2017) 

 

 

Beräkning sträcka Bokelunds förskola (Växjö kommun 2013a; Google Maps 2017; 

Postföretag 2017) 

  

 

 

                                                 
23

  Vaktmästare kommunledningsförvaltningen Växjö kommun, mail 21 april 2017 
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