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Bakgrund: I en konkurrenskraftig miljö med föränderliga villkor krävs en tillämpning av 

sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Verksamheten PostNord AB har i 

och med en bolagisering och avreglering genomgått en strukturomvandling men har fortfarande ett 

statligt uppdrag samtidigt som de konkurrerar med helt kommersiella företag. 

Problemdiskussion: PostNord AB får i dagsläget inte önskad effekt på styrning i verksamheten då 

det brister i förhållning till budgeten. Detta har utmynnat i en diskussion kring relationen mellan 

budget och prestationsmätning och dess styreffekter i organisationen. 

Syfte: Studiens syfte är att kartlägga PostNord ABs ekonomistyrsystem med särskilt fokus på budget 

och prestationsmätningar och dess styreffekter i organisationen. Vidare är syftet att ge 

rekommendationer på förändringar av dagens styrsystem, vilka kan ge en förbättrad styreffekt inom 

PostNord AB - Region Växjö. 

Metod: Studien innefattar en fallstudie som forskningsdesign. Insamlingen av empiriskt material har 

skett genom intervjuer, dokument och observationer. Intervjuerna har utförts semi-strukturerat och 

respondenturvalet har skett utifrån ett kedje- samt lämplighetsurval. 

Resultat: Problemområden beträffande ekonomistyrsystemets styreffekter har identifierats där 

förbättringsförslag rörarande företagets mest kritiska områden har rekommenderats. Dessa innefattar 

en nedtoning av budgeten till förmån för prestationsmätningar, mål kopplade till mått, ökad 

kommunikation mellan nivåerna samt förhöjd motivation genom ökat deltagande. 

Slutsats: Marknaden som PostNord AB verkar på kännetecknas av tämligen fasta spelregler med en 

likartad infrastruktur för distribution. Avgörandet för företagets framgång beror på hur det på mest 

fördelaktiga sätt kan anpassa och maximera sin verksamhet efter rådande villkor. Detta talar för en 

ökad användning av processinriktade prestationsmätningar. 
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Abstract 
Degree of Master Thesis, 30 ECTS, School of Business and Economics at Linnaeus University, 
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Title: Management control in PostNord AB Region Växjö - Budget combined with performance 
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Background: In a competitive environment with changing conditions the use of sophisticated 

management tool are required within a company’s management control system. The company Post 

Nord AB has, with corporatisation and deregulation undergone a structural change, but still has a 

state-mandated while competing with fully commercial enterprises. 

Problems Discussion: Post Nord AB is in the current situation not receiving the desired effect on 

the control of the business when because of imperfections in the attitude to the budget. This has led 

to a discussion on the relationship between budget and performance measurement and its control 

effects in the organization. 

Purpose: The aim of the study is to map Post Nord AB’s management control system with particular 

focus on the budget and performance measurements and its control effects in the organization. A 

further purpose is to provide recommendations on changes to the current control system, which can 

enhance the control effect in Post Nord AB - Region Växjö. 

Method: The study includes a case study research design. The collection of empirical data were 

collected through interviews, documents and observations. The interviews were conducted semi-

structured and the selection were based on a chain and suitability selection. 

Results: Issues concerning control effects of the management control system have been identified 

and improvement proposals have been recommended. These include a dimming of the budget in 

favor of performance measurements, goals related to measurement, increased communication 

between levels and enhanced motivation through increased participation. 

Conclusion: PostNord AB acts on a market characterized by fairly fixed rules with a similar 

distribution infrastructure. The essential for the company’s success depends on how it in most 

beneficial ways can customize and maximize their business to the prevailing conditions. This 

suggests an increased use of process-oriented performance measurements.  
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1 Inledning 
Denna studie ämnar behandla budget och prestationsmätningars styreffekter i en avreglerad 

offentlig verksamhet. Kapitlet introduceras med en bakgrund till ämnesvalet. Vidare 

presenteras en problemdiskussion vilken sedermera utmynnar i studiens 

problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras också avgränsningen kring 

studien. 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats är skriven på uppdrag av PostNord AB – Region Växjö och behandlar 

budgetanvändning och prestationsmätning samt styreffekterna av dessa i en avreglerad 

offentlig verksamhet. PostNord AB kan betraktas som ett av Sveriges största företag, vilket 

tillhandahåller kommunikations- och logistiklösningar i världsklass. Verksamheten har i och 

med en bolagisering och avreglering genomgått en strukturomvandling men har fortfarande 

ett statligt uppdrag samtidigt som de konkurrerar med helt kommersiella företag. 

Organisationen verkar inom en snabbt föränderlig marknad där företag är i behov av 

förnyelse och anpassning, vilket därmed gör att ekonomistyrningen kan komma spela en 

avgörande roll och bli än mer väsentlig för verksamheten. Det är av betydelse för företag att 

hänga med i utvecklingen som råder och det kan därmed vara angeläget att visa på 

problemen och möjligheterna under denna typ av förhållanden. 

1.2 Bakgrund 
I en konkurrenskraftig miljö som kännetecknas av fluktuerande priser, ökade kundkrav och 

tekniska förändringar behöver företag kontinuerligt förnya och anpassa sin verksamhet för 

att finnas kvar (Uyar, 2009). PostNord AB verkar på en avreglerad marknad vilken utmärks 

av en fri etableringsrätt och ökad priskonkurrens (Nutek, 1995). Företag som kan 

karaktäriseras som avreglerade förväntas generera en tilltagen samhällsekonomisk 

effektivitet som resulterar i välfärdseffekter för konsumenter genom förbättrad service, 

utökat utbud och lägre priser (Konkurrensverket, 1998). 

Marknaden för postverksamhet har inneburit en tätnande konkurrens genom förändrade 

levnadsvanor, vilket har bidragit till förändringar på marknaden (PostNord AB, 2014d). 

Efter avregleringen av postverksamheten på 90-talet har andra aktörer, däribland den norska 

posten, börjat bedriva postal verksamhet på den svenska marknaden (Konkurrensverket, 

1998). Den ökade digitaliseringen bidrar till minskade fysiska volymer av försändelser 

vilket medför att PostNord ABs anpassning till förändrade villkor och krav blir än mer 
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väsentlig för att vinna fördelar gentemot sina konkurrenter. Företaget är i ständig utveckling 

och ett samgående mellan Posten AB och den danska postverksamheten Post Danmark 

skedde år 2009 vilket bekräftar behovet av ökat gränsöverskridande av logistik– och 

kommunikationslösningar i takt med den ökade globaliseringen. 

Uyar (2009) menar att det är av betydelse för organisationer att se över och utveckla sin 

målstyrning mot föreliggande strategi för att inte tappa marknadsandelar i förhållande till 

konkurrerande aktörer. För att besvara dessa föränderliga villkor krävs en tillämpning av 

sofistikerade styrverktyg inom ett företags ekonomistyrsystem. Ekonomistyrsystemet i 

organisationer kan beskrivas som en operationalisering av ekonomistyrning med ett antal 

ingående delar i form av styrverktyg vilka kan användas för att på ett bättre sätt bidra till ett 

fördelaktigare ekonomiskt beslutsfattande (Mundy et al., 2010). Budget och 

prestationsmätningar är i dagens ekonomistyrning ingående styrverktyg med syftet att säkra 

en implementering av företagets mål och strategi genom att styra och påverka beteende 

(Behn, 2003). Ett önskvärt beteende bland organisationens medlemmar kan påverkas genom 

hur den ekonomiska informationen kommuniceras och tas emot av de anställda och anses 

också vara syftet med ekonomistyrningen (Lindvall, 2011; Olve & Samuelsson, 2008). 

I många organisationer anses budgeten vara ett av de mest centrala styrverktygen i 

verksamhetens ekonomistyrsystem (Libby & Lindsay, 2007; Østergren & Stensaker, 2011) 

och kan i många hänseenden ses som en av hörnstenarna (Horngren et al., 2006). Budgeten 

beskrivs vidare som ett traditionellt styrverktyg som organisationer använder för att 

genomföra verksamhetens strategier. Den är en integrerad del av ekonomistyrsystemet i 

många verksamheter och syftar till att främja kommunikation och samordning mellan 

enheter inom verksamheten och agera som en ram för att bedöma resultat och motivera 

anställda (Horngren et al., 2006). 

En diskussion har på senare år uppkommit gällande om organisationer bör upphöra med 

budget och praktisera en budgetlös styrning, för att avlägsna de brister som budgeten medför 

(Hope & Fraser, 2000; Uyar, 2009). Budgeten anses vara alltför fokuserad på 

kostnadsreduktion snarare än värdeskapande (Hansen et al. 2003; Hope och Fraser 2003a; 

Wallander, 1999) och diskussionen kring budgeten fokuserar också på den ofördelaktiga 

anpassningen till ett föränderligt, mer konkurrenskraftigt och instabilt företagsklimat (Bunce 

et al., 1995). Detta i kombination med att budgeten motiverar till ett dysfunktionellt 

beteende i form av ett budgetspel (Jensen, 2001). Som en följd av kritiken har ett 
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ifrågasättande av den traditionella budgeteringen etablerats (Hansen et al., 2003; Østergren 

& Stensaker, 2011). 

 

Brister kring budgetanvändandet som styrverktyg för önskvärt beteende leder till att 

uppföljningen behöver utvecklas genom exempelvis kompletterande prestationsmätningar. 

Young (2003) beskriver att verksamheter som inte uppnår tillfredsställelse med de för 

organisationen traditionella budgeteringsprocesserna kan positivt främjas av resultatmätning 

och planering i form av prestationsmätning integrerat och länkat till budgeten. Intresset för 

prestationsmätningar har ökat under de senaste decennierna (Taticchi et al., 2010), då 

organisationer tvingas identifiera sin befintliga position, tydliggöra sina mål och arbeta mer 

effektivt (Tung et al., 2011).  

Införande av prestationsmätningar i budgetprocessen kan ha en fördelaktig påverkan på 

verksamhetens prestationer, då prestationsmätningar underlättar för ledning att utforma mål 

och därefter kontrollera och fatta bättre beslut (Wang, 2000). Prestationsmätningar verkar 

som indikationer vilket ger organisationer verktyg för att nå den angivna visionen och 

strategin för sin verksamhet (Choong, 2013) och kan fungera som kommunikation för att 

involvera enheter vid beslutsfattande beträffande budgetering (Wang, 2000). Användandet 

av prestationsmätningar har ett betydande inflytande över företags konkurrensförmåga i en 

ständigt skiftande och föränderlig miljö, då användandet kan bidra till förbättrade styr- och 

ledningseffekter på anställdas beteenden (Taticchi et al., 2013; Yadav et al., 2013). Under 

budgetprocessens utförande och utvärdering kan specifika prestationsmätningar användas 

för att upptäcka operationella svårigheter och tillhandahålla lösningar (Wang, 2000). 

Prestationsmätningarna kan därigenom underlätta styrningen av att få varje enskild individ 

att uppfylla sin funktion i verksamheten och på så sätt bidra till ett företags framgång 

(Taticchi et al., 2010). 

1.3 Problemdiskussion 

Den nuvarande problematiken inom PostNord AB ligger i att budgetanvändandet inte 

uppfattas få tillräcklig eller önskad effekt på ledning och styrning av verksamheten då det i 

dagsläget framförallt tycks brista avseende förståelse och förhållning till budgeten. Detta har 

utmynnat i en diskussion kring förhållandet mellan budgetanvändning och 

prestationsmätning. Ekonomichefen för PostNord AB - Region Växjö Dan Boson (2014a) 

menar att de på regional nivå har för avsikt att styra sin verksamhet utifrån 

prestationsmätningar och därmed minska budgetens användning med förhoppning att bättre 
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kunna styra företagets anställda mot beteende som harmonierar med organisationens 

målsättning. I dagsläget får varje region en årlig kostnadsram tilldelad som är baserad på 

övergripande aktiviteter i respektive region. Ekonomichefen (2014a) menar att stora delar av 

problematiken ligger i den schablonmässiga kostnadsfördelningen som budgeten innefattar 

då den ner på individnivå blir svår att motivera och få gehör för. Verksamheten skulle bättre 

kunna styras med hjälp av prestationsmätningar, något som till viss del görs idag men inte i 

önskad utsträckning. 

Budgetens existens har många år varit ett debatterat område då det funnits kritiker som 

påstår att metoden innebär resursutnyttjanden utan värdeförbättring (Player, 2003). 

Dessutom anses metoden tidskrävande och kostsam då vissa uppskattningar visar på att 

uppemot 20 procent av en chefs tidsdisponering läggs på planerings- och budgetprocessen 

(Neely et al., 2003). Hansen et al. (2003) anser att prestationer stagnerar vid förlitandet på 

enbart budgetar då personal ofta tenderar att förhålla sig till och endast arbeta för att 

uppfylla de krav som budgeten för med sig. Om en avdelning på ett lyckosamt sätt har 

förhållit sig till budgetens utsatta gränser inom tidsramen finns det inga incitament att göra 

ytterligare insatser för förbättrad verksamhet. Detta eftersom det innebär att budgeten har 

varit för generöst satt varpå den med största sannolikhet kommer åtstramas efterföljande 

period, något som i sin tur ger en ökad arbetsbelastning med en snävare kostnadsplan. 

Ökade krav från kund att få sina tjänster levererade på ett så snabbt och effektivt sätt som 

möjligt har gjort trycket på PostNord AB än mer större att möta dessa villkor (PostNord AB, 

2014a). Detta medför att fokus måste ligga på ständiga effektiviseringar och 

kostnadsreduceringar för att stå stark på marknaden och vara det självklara alternativet för 

sina kunder. Därmed är det än mer viktigt att tydliggöra en styrning som skapar förståelse 

för företagets anställda. PostNord AB är i dagsläget en offentlig verksamhet men enligt 

Regionchef i Växjö Lisbet Karlsson (2014b) har företaget ett avkastningskrav att leverera. 

En konstant åtstramning av budgetresurser samtidigt som leveransen ut mot kund ska vara 

hög är svårlösta problem som ger utmaningar för ledning att motivera och styra sina 

anställda att förhålla sig till.  

Tidigare forskning kring ämnet har behandlat budgetprocessens utformande i offentliga 

verksamheter, vilket påverkas av politiska beslut och lagstadgade anpassningar (Casell, 

2003; Ring & Perry, 1985). Budgetens påverkan på beteende studeras av bland andra 

Hopwood (1972) och Shah (2007) och påverkan på styrningen och de anställdas beteende 
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vid nedskärningar av budgeten inom organisationen har studerats av Messmer (2002).  

Kritiken mot budgetens dysfunktionella aspekter har utmynnat i en diskussion kring 

budgetlös styrning, vilket har studerats och behandlats av bland andra Hope och Fraser 

(2003a, 2003c) samt Player (2003) som en alternativ modell till den traditionella budgeten. 

Diskussionen kring budgetens dysfunktionella aspekter för att påverka styrning och 

beteende i organisationen har föranlett införandet av prestationsmätningar i budgetprocessen 

för att säkerställa att budgetarbetet utfördes mer effektivt. ”Performance-based budgeting” 

(PBB) har föreslagits för att allokera resursutnyttjande men har endast tidigare studerats i 

olika statliga sammanhang och då främst i den amerikanska kongressen och regeringen av 

exempelvis Joyce (1993), Lee och Burns (2000), Melkers och Willoughby (2005) samt 

Wang (2000). 

Sammanfattningsvis visar diskussionen ovan på relevansen i att studera kombinationen av 

budget och prestationsmätning och styreffekterna från dessa, i en avreglerad marknad som 

PostNord AB verkar inom. Genom att studera PostNord AB erhålls systematiserade 

erfarenheter av organisationer som befinner sig i det här läget med minskad 

budgetanvändning i kombination med prestationsmätning utifrån en upplevd situation. Det 

bidrar även till att PostNord AB får en bättre insikt i och djupare förståelse för hur relationen 

mellan budgeten och prestationsmätningarna kan se ut för att få en bättre styreffekt på 

ekonomistyrsystemet användare.   

1.4 Problemformulering 
Hur ser PostNord ABs ekonomistyrsystem på regional nivå ut med fokus på budget och 

prestationsmätningar och dess styreffekter i organisationen? 

Vilka förändringar inom dagens styrsystem, med avseende på kopplingen mellan 

budgetanvändning och prestationsmätning, rekommenderas för en förbättrad styreffekt i 

inom PostNord AB - Region Växjö. 

1.5 Syfte  

Studiens syfte är att kartlägga PostNord ABs ekonomistyrsystem med särskilt fokus på 

budget och prestationsmätningar och dess styreffekter i organisationen. Vidare är syftet att 

ge rekommendationer på förändringar av dagens styrsystem, vilka kan ge en förbättrad 

styreffekt inom PostNord AB - Region Växjö. 
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1.6 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att behandla ekonomistyrsystem med fokus på budgetanvändning 

samt prestationsmätning och därmed inte ekonomistyrsystemet i sin helhet, vilket innebär att 

kalkylsystemet och redovisningssystemet har lämnats utanför studiens undersökningsramar.  
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2 Metod 
I metodkapitlet presenteras valet av fallstudie som forskningsdesign och därefter beskrivs 

hur tillvägagångssättet har genomförts för insamling av den teoretiska referensramen. 

Vidare presenteras tillvägagångssättet vid insamling och analys av det empiriska materialet 

för undersökningen. Slutligen beskrivs den hänsyn som tagits till det forskningsetiska 

förhållningssättet samt till de kvalitetskriterier som studien baseras på. 

2.1 Fallstudie som forskningsdesign 

Det tillvägagångssätt som tillämpats för insamling av empiri kan beskrivas som val av 

forskningsdesign (Yin, 2007). Den typ av forskningsdesign som har valts för denna studie är 

fallstudie. Syftet för studien är att kartlägga PostNord ABs ekonomistyrsystem med särskilt 

fokus på budget och prestationsmätningar och dess styreffekter i organisationen. Syftet är 

också att ge rekommendationer på förändringar av dagens styrsystem, vilka kan ge en 

förbättrad styreffekt inom PostNord AB - Region Växjö. Detta tyder på att vi ska använda 

oss av en fallstudie som är att föredra då fallstudie möjliggör en förståelse för 

ekonomistyrningens utformande i praktiken över tillvägagångssätt, tekniker och olika 

system etcetera (Scapens, 1990). 

Fallstudie som forskningsdesign kan användas genom ett val av enkla eller multipla 

fallstudier, vilket kan beskrivas som enfalls- respektive flerfallsstudie (Yin, 2007). Ett 

bestämmande av om studien ska innefatta ett eller flera fall vid studerande av 

forskningsfrågorna görs innan insamling av data. I studien har det valts att studera enbart ett 

fall, Region Växjö, PostNord AB.  

En enfallsstudie innebär både för- och nackdelar vid en jämförelse med en flerfallsstudie. 

Multipla fall kan anses som starkare och mer övertygande men kräver stora resurser vid 

genomförande medan en enfallsstudie bättre kan användas i vissa förekommande fall (Yin, 

2007). Det finns fem skäl för att praktisera en enfallsstudie vilka inkluderar; kritiska eller 

avgörande fallet, informationsrika eller avslöjande fallet samt det unika fallet (Bryman & 

Bell, 2005). Dessa grunder eller karaktärer av det valda fallet fungerar som väl motiverade 

anledningar till att välja en forskningsdesign utformat som en enfallsstudie (Yin, 2007). Det 

studerade fallet inom Region Växjö kan ses som det informationsrika fallet, vilket därmed 

kan vara ett motiverat skäl till att praktisera en enfallsstudie i enlighet med Yin (2007). 

Bryman och Bell (2005) anser att grunden för informationsrika fall härstammar från en 

möjlighet att analysera en vetenskaplig företeelse som innan varit otillgänglig. Dock menar 
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författarna att denna typ av vetenskaplig studie inte behöver avgränsas till enbart 

outforskade situationer utan vid ett induktivt synsätt kan varje fall som behandlas betraktas 

som informationsrikt. En enfallsstudie kräver noggrann genomgång av det potentiella fallet 

för att minimera riskerna om en felaktig bild. Tillträde och åtkomlighet krävs för insamling 

rörande fallet och svårigheter av denna karaktär bör tas itu med innan studien påbörjas (Yin, 

2007). Studiens undersökningsområde är en praktisk problemfråga då uppdraget härstammar 

från PostNord AB varpå tillträde och åtkomlighet i detta fall inte har varit några problem då 

det även ligger i deras intresse att få en genomarbetad och innehållsrik studie. 

2.2 Insamling av teoretisk referensram 
I studien har en användning av teoretiskt material som bäst lämpar sig till det författade 

ämnesområdet använts. Vid den teoretiska insamlingen för artiklar och litteratur har följande 

sökord använts: Deregulated market, Deregulated business and behavior effects, 

Management control in public sector, Budget, Budget in Public sector, Budget- orientated 

behavior, Budget participation, Tight budget, Criticisms of budget, Beyond Budgeting, 

Performance Measurement System, Performance-based budgeting, Corporate culture and 

behavior effect. 

2.3 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material  
Den teoretiska referensramen har delvis komponerats innan insamlingen av empirisk data, 

detta för att skapa en bättre förståelse och finna en vägledning när den faktiska empiriska 

insamlingen görs. En konceptuell modell har utvecklats ifrån den teoretiska referensramen i 

vägledande syfte för studiens utformande för att underlätta formulering och framtagning av 

relevanta frågeområden. Bryman och Bell (2005) menar att en konceptuell modell kan ge 

undersökaren en förbättrad vägledning och inramning kring vad som är för avsikt att 

studeras. Det är dock bra att vara medveten om och ha i åtanke att begreppens framtoning 

också i vissa fall kan bidra till en för otydlig förklaring om begreppet är av en för generell 

karaktär. Detta har undvikits genom att urskönja forskningsfronten på merparten av de 

områden som undersökts.  

Valet av fallstudie kan motiveras genom fördelen av att kunna använda flera olika typer av 

empiriska källor som exempelvis intervjuer, dokument och observationer och på så sätt 

praktisera en triangulering. Ett genomförande av triangulering ha gjorts i studien, vilket 

innebär en förstärkning och ett bekräftande från flera empiriska källor som då medverkar till 

att förbättra trovärdigheten för studien, vilket därmed kommer stärka den insamlade data och 

sedermera det framkomna resultatet (Bryman & Bell, 2005). 
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2.3.1 Urval  
Urvalet som används i undersökningssyftet har en betydande roll för studiens framtida 

fortskridande. Jacobsen (2002) menar att urvalet av empiriskt material också har en 

avgörande roll för studiens tillförlitlighet. 

2.3.1.1 Respondenturval 
Urvalet har i studien skett genom ett icke-slumpmässigt urval, då valet av respondenter har 

skett utifrån en uppgiftslämnare eller också kallad etablerad informationskontakt. Denna typ 

av urvalsmetod kallas för kedjeurval. I åtanke har funnits att ett icke-slumpmässigt urval 

medför en risk om att materialet eventuellt inte blir representativt för en hel population 

(Bryman & Bell, 2005).  

 
Urvalet har fortskridit genom de etablerade kontakterna med Regionchef för Växjö Lisbet 

Karlsson samt Ekonomichef för Region Växjö Dan Boson. Då urvalet utgick ifrån dessa 

primära informationskontakter tillika respondenter, har rekommendationer för ytterligare 

lämpade respondenter kungjorts genom dessa uppgiftslämnare, se figur 1. Kedjeurvalet 

anses i det studerade fallet inte vara ofördelaktigt, då det bedöms vara lämpligt för studien 

att inneha respondenter som har kunskap inom området istället för att tillgodose en 

avspegling genom representation av hela populationen (Bryman & Bell, 2005).  

 

Vidare har urvalet av brevbärarna inom regionen valts genom ett lämplighetsurval som kan 

klassificeras som ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005), då spektret av 

respondenter ska variera i ålder, kön och anställningstid inom företaget. Det resulterar i 

variation kring respondenter som arbetat på företaget innan och efter avreglering. Se figur 1 

för illustration av lämplighetsurvalet. 
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Figur 1 – Illustration av studiens kedje- samt lämplighetsurval 

 

Presentation av respondenter  
 
Lisbet Karlsson, Regionchef för Region Växjö inom Meddelande Sverige - Produktion i 

PostNord AB. Lisbet påbörjade sin anställning inom företaget år 1984 och har under sin 

anställning kompletterat sin grundutbildning med relevanta företagsspecifika kunskaper. 

Hon har tidigare enbart arbetat inom koncernen men innehaft en rad olika positioner och 

varit verksam som brevbärare, kassör, företagssäljare, produktionschef, processchef, 

projektledare centralt och sedermera numera som Regionchef inom organisationsenheten 

Produktion sedan två år tillbaka. (Regionchef, 2014b)  

Dan Boson, Ekonomichef för Region Växjö inom Meddelande Sverige - Produktion i 

PostNord AB. Dan påbörjade sin anställning inom företaget år 1984 och har innan dess 

arbetat på Sölvesborg och Uppvidinge kommun. Dan är utbildad socionom med ekonomisk 

och juridisk inriktning och har inom företaget arbetat som Business controller och 

Ekonomichef. Den nuvarande rollen som Ekonomichef för Region Växjö har han innehaft 

sedan drygt fem år tillbaka. (Ekonomichef, 2014b) 
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Sonja Andreasson, Utvecklingschef för Region Växjö inom Meddelande Sverige - 

Produktion i PostNord AB. Sonja började arbeta inom Post Nord AB år 1973 och har sedan 

år 1992 haft olika chefsroller inom organisationen, till en början som chef över försäljning 

och produktionsområdeschef. Hennes utbildning innefattar gymnasieutbildning med 

påbyggnad av kurser via PostNord AB inom ekonomi-/ledarskap och IT-/ledarskap på 

handelshögskolan i Stockholm och har sedan två år tillbaka innehaft rollen som 

Utvecklingschef för Region Växjö. (Utvecklingschef 2014a) 

Ulf Nilsson, Produktionschef för Produktionsområdet Karlskrona inom Region Växjö- 

Produktion – Meddelande Sverige i PostNord AB. Ulf började sin anställning år 1985 inom 

PostNord Ab som brevbärare och har innan dess arbetat som egen företagare inom 

skogsbranschen.  Ulf har innehaft olika chefsroller sedan år 1987 och agerar för nuvarande, 

sedan tolv år tillbaka, som Produktionschef för produktionsområdet Karlskrona inom Region 

Växjö. Ulf innehar en kombination av gymnasial utbildning och kompletterande interna och 

externa ledar- och chefsutbildningar via PostNord AB. (Produktionschef 1, 2014a) 

Anders Jacobsson, Produktionschef för Produktionsområdet Ljungby inom Region Växjö- 

Produktion – Meddelande Sverige i PostNord AB. Anders började sin anställning år 1989 

inom PostNord AB som brevbärare och har enbart haft anställning inom verksamheten.  I 

kombination med gymnasial utbildning och ett kompletterande år på komvux inom ekonomi 

har han också år 1997 genomgått en ledarskapsutbildning inom organisationen och har sedan 

dess haft olika chefsroller. I dagsläget agerar han för nuvarande, sedan tre år tillbaka, som 

Produktionschef för produktionsområdet Ljungby i Region Växjö. (Produktionschef 2, 

2014a) 

Sammanställning av samtliga intervjuer i studien presenteras i tabell 1. 

 
Titel Namn  Organisation 

 
Intervjuguide Datum 

Ekonomichef Dan Boson Produktion – 
Region Växjö 

- 2013-11-26 

Regionchef Växjö  Lisbet Karlsson Produktion – 
Region Växjö 

- 2014-01-29 

Ekonomichef Dan Boson  Produktion – 
Region Växjö  

- 2014-01-29 

Regionchef Växjö Lisbet Karlsson Produktion – 
Region Växjö 

1 2014-03-25 
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Ekonomichef Dan Boson  Produktion – 
Region Växjö 

1 2014-03-25 
 

Utvecklingschef Sonja Andreasson  Produktion – 
region Växjö  

2 2014-04-11 

Brevbärare 1            - Produktions 
område  

4 
 

2014-04-14 

Brevbärare 2           - Produktions 
område 

4 2014- 04-15 
 

Brevbärare 3           - Produktions 
område 

4 2014-04-15 

Produktionschef 1 Ulf Nilsson Produktions 
område – 
Karlskrona 

3 2014-04-16 
 

Produktionschef 2 Anders Jacobsson Produktions 
område - Ljungby 

3 2014-04-16 

Brevbärare 4           - Produktions 
område 

4 2014-04-29 

Brevbärare 5           - Produktions 
område 

4 2014-04-30 

 
Tabell 1 - Sammanställning av samtliga intervjuer i studien 

2.3.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Inom den kvalitativa forskningen anser Bryman och Bell (2005) att det vanligaste 

förekommande tillvägagångssättet för den empiriska insamlingen är intervjuer. Inom 

kvalitativ forskningsmetod tenderar i första hand två olika typer av intervjuformer 

förekomma, vilka är ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Karaktäristiskt för 

båda formerna av intervjuer är att svaren till frågorna ämnar ta en mer detaljerad och djupare 

utgångspunkt, vilket ligger i linje med syftet för studien. En flexibilitetsaspekt finns också 

innevarande i de båda formerna av intervjuer, då inriktningen av intervjun kan ändras under 

pågående akt och frågor kan läggas till eller tas bort (Bryman & Bell, 2005). 

 

I det inledande skedet av studien, gjordes sammanlagt tre intervjuer utan intervjuguide med 

Region- och Ekonomichefen. De inledande mötena syftade till att precisera uppdraget, lära 

sig mer om organisationen och sammanhanget, detta för att erhålla en förståelse och en 

överskådlig bild. Vidare i studien har det valts semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär 

en tillämpning av specificerade förutbestämda huvudämnesområden som intervjuerna ska 

beröra och behandla (Yin, 2013). Genom en öppnare karaktär undviks situationer med 

ledande frågor. Semi-strukturerade intervjuer som metodval motiveras också genom den 

kontroll över intervjun som intervjuformen ger, då den undersökande parten är medveten om 

vilken information som är i behov av att samlas in (Bryman & Bell, 2005). De semi-
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strukturerade intervjuerna följer en frågeordningsföljd vilken tar sin utgångspunkt i en 

intervjuguide som är utformad i enlighet med de råd som Bryman och Bell (2005) utfärdar.  

 

För studien är fyra olika intervjuguider utformade, då de var och en är riktade till olika 

befattningar och nivåer inom företaget. Intervjuguiderna är uppdelade på Region- och 

Ekonomichef, Utvecklingschef, Produktionschef samt Brevbärare. Dessa kan ses i bilaga 1, 

bilaga 2, bilaga 3 samt bilaga 4.  Intervjuguiderna baseras på diverse teman beträffande 

ämnet som exempelvis respondentbakgrund, organisation- och ägarstruktur, 

företagsbakgrund och utveckling, marknadssituation och konkurrens, budgetanvändning 

samt prestationsmätningar. Innan intervjutillfället skickades frågorna till respondenterna via 

mail för att dessa skulle vara förberedda och insatta inför intervjutillfället. Förberedelser 

vidtogs också innan intervjuerna då varje fråga på förhand genomlystes för att upptäcka om 

något inom frågeställningarna var oklara eller missvisande, vilket genererade i att fler 

frågeställningar kompletterades i intervjuguiden. En inspelning gjordes också av samtliga 

intervjuer, efter medhåll från respondenten, detta för att enligt Bryman och Bell (2005) inte 

missa avgörande och fullständiga redogörelser som intervjun utmynnat i. 

2.3.3 Dokument 
Yin (2007) betonar dokumentkällornas betydelsefulla karaktär och även dess ofta 

användning i fallstudier. Uppdraget som studien baseras på kräver en insamling av 

dokument, vilket sedermera överensstämmer med resonemangen som Yin (2007) har. 

Dokument som empirisk data anses vara en viktig del för att kunna styrka information och 

kunna skapa belägg för annan empirisk insamling. Yin (2007) menar dock att det kan finnas 

vissa svårigheter med att få dokument tillhandahållna. Vid användning av dokumentkällor 

bör det också tas i beaktan vad dokumentets ursprungliga syfte är och hur det därigenom kan 

ha påverkat dess innehåll och tillförlitligheten i dokumentet. I studien kommer den 

empiriska insamlingen till viss del bestå av dokumentkällor. Karaktären av källorna består 

av interna dokument som illustrerar den balanserad målbild för produktionsområde, 

medarbetarskapets hörnstenar samt interntidningen ”PostNordNews”. Något utformat urval 

annat än bedömning av dess tillförlitlighet kommer inte att ske, utan en avvägning kommer 

att göras vid varje enskilt fall då graden av objektiviteten tas i åtanke.  

2.3.4 Observationer 
För att rent visuellt fånga olika beteendeaspekter på brevbärarnivå har observationer på ett 

utav Region Växjös utdelningskontor gjorts, något Bryman och Bell (2005) benämner 
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strukturerade observationer med urvalstekniken beteendeurval. Genom att följa en för 

företaget daglig rutin som de kallar tavelmöte där de bland annat diskuterar och jämför 

planerade timmar mot utfall har observationer kunnat göras beträffande de anställdas 

deltagande och engagemang till informationen. Detta har legat till grund för att kunna finna 

en överensstämmelse med det som sagts av respondenterna gällande tavelmötena. 

2.4 Tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material 
Bryman och Bell (2005) menar att det kan vara komplicerat att analysera kvalitativ data 

eftersom metoden ofta är förenad med ostrukturerat textmaterial i omfattande mängder. Till 

skillnad ifrån kvantitativ dataanalys finns det inte entydiga regler för hur tillvägagångssättet 

bör genomföras vid en kvalitativ analys av det empiriska materialet, utan metoden kommer 

istället vara av generell karaktär.  

Sammanställningen av materialet har skett genom att i ett första steg transkribera de 

inspelade intervjuerna för att erhålla en djupare förståelse och för att kunna urskilja och tyda 

respondenternas svar. Därefter systematiserades materialet genom en uppdelning och 

kategorisering utifrån olika perspektiv beroende på nivån inom regionen. Grupperingen 

gjordes utefter regionledning, produktionschefer samt på brevbärare. Detta för att kunna 

jämföra svaren som framkommit mellan de olika nivåerna inom regionen. En 

sammanställning genom en matris gjordes sedan för att presentera och urskilja mönster 

mellan de olika nivåerna inom regionen via nyckelord från respondenterna. Dock har hänsyn 

tagits till, vilket Yin (2007) påpekar som väsentligt, att inte postulera mönster som kan anses 

alltför vaga och se till att det finns tydliga överensstämmelser vid jämförelse. 

2.5 Etiskt förhållningssätt  
För att samhället och dess individer ska utvecklas krävs kontinuerlig forskning, kallat 

forskningskravet. Denna tillämpning får dock inte nyttjas på bekostnad av individers 

integritet, vilket benämns individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Ingen undersökning 

är av så pass stor vikt att den riskerar bryta mot de etiska riktlinjerna (Trost, 2010). De två 

nyss nämnda kraven måste vid varje forskningsundersökning vägas mot varandra för att 

åstadkomma ett ökat kunskapsbidrag utan att åsamka negativa följder för undersökningens 

respondenter (Vetenskapsrådet, 2011). Inom individskyddskravet beskriver Bryman och 

Bell (2013) samtyckeskravet, konfidentialitets-kravet, nyttjandekravet och 

informationskravet som vanligt förekommande forskningsetiska krav som bör beaktas för att 

säkerställa undersökningsdeltagares integritet. 
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För att ta hänsyn till samtyckeskravet har respondenterna getts rätten att själva bestämma 

över sin medverkan samt vad och hur mycket information som de är beredda att delge, vilket 

föreskrivs av Bryman och Bell (2013). Vid varje kontakt som har tagits med utvalda 

respondenter har detta tydligt delgetts för berörda innan vidare intervjuer har ägt rum. 

Full anonymitet av de deltagande personerna i undersökningen ska erbjudas för att garantera 

att känslig information eller uttalanden inte kan kopplas till vederbörande (Bryman & Bell, 

2013). Detta konfidentialitetskrav har följts och resulterat i att respondenter med 

yrkesbefattningen brevbärare inte namngetts i studien utan redovisats endast till titel. Dock 

har överordnade befattningshavare inte känt något behov av denna anonymitet vilket 

medfört att såväl namn som yrkestitel har kunnat tillskrivas sin ursprungskälla. Yin (2007) 

menar att fördelen med att kunna återge namn på såväl företag som respondenter i studien 

dels grundar sig i att läsaren på ett enklare sätt kan förhålla sig till eventuell tidigare 

information och forskning som gjorts gällande företaget. Integrationen mellan ny fallstudie 

och tidigare forskning kan således öka värdet på studien. Dessutom blir det lättare som 

läsare att följa och granska fallet för konstruktiv kritik. Att utelämna namn från brevbärarna 

anses dock i detta fall inte försvåra läsningen i sin helhet. 

Nyttjandekravet innebär att den information som kommit undersökningsprojektet tillhanda 

endast får användas för studiens syfte då den ur företagets perspektiv kan betraktas som 

känslig för att nå allmänheten (Bryman & Bell, 2013). Hänsyn till detta direktiv har tagits 

genom att ha fått ett godkännande av fallföretagets respondenter om vad som ansetts okej att 

använda i studien. Dessutom har insamlade uppgifter i form av såväl anteckningar som 

inspelat material från intervjuer raderats efter studiens färdigställande.  

För att säkerställa informationskravet har syftet med studien från undersökningens början 

klargjorts för respondenterna så att de vet varför studien görs och vad den behandlar. Detta 

dels för att visa respekt gentemot de som medverkar i studien men även för att visa på att 

inget hemlighålls. All information har därför på ett tydligt sätt framgått och ändrade 

tankegångar gällande studiens inriktning har kontinuerligt underrättats respondenterna för att 

undvika eventuella samarbetskonflikter, något som understryks av Bryman och Bell (2013).  

2.6 Kvalitetsmått 
Olika typer av kvalitetsmått kan användas för att säkerställa att undersökningens insamlade 

data har tolkats på ett sätt som resulterar i slutsatser hänförda till det som studerats (Yin, 

2013).  Bryman och Bell (2013) beskriver kriterierna reliabilitet och validitet som centrala 
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begrepp i samband med en företagsekonomisk forskning. Reliabilitet uppnås ifall resultatet 

som framkommer från studien skulle bli detsamma om undersökningen skulle göras om på 

nytt. Detta kriterium har beaktats genom att upprätta ett informationsrikt och välbeskrivet 

metodkapitel vilket ligger i linje med vad Yin (2007) beskriver som förutsättningar för 

identiska resultat och slutsatser.  

Validiteten speglar att det som är väsentligt i sammanhanget används och tas med i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Detta begrepp kan brytas ner till tre olika typer av 

validitet, benämnt begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Yin, 2007). 

Begreppsvaliditet handlar om i vilken utsträckning ett begreppsmått verkligen ger avkall på 

vad det antyder (Bryman & Bell, 2013) och har under studiens gång säkerställts genom 

användning av flertalet empiriska källor. Detta, enligt Scapens (1990), för att få ett bredare 

perspektiv och för att garantera överensstämmande utlåtanden från olika respondenter. 

Dessutom har de deltagande personer med störst inflytande i organisationen fått tillgång till 

ett utkast av undersökningen för granskning av innehållet, vilket enligt Yin (2007) 

ytterligare styrker begreppsvaliditeten. Den interna validiteten anses stor om det kan påvisas 

starka orsakssamband i förhållandet mellan data som analyseras (Bryman & Bell, 2013). 

Detta har applicerats i studien genom att studera och diskutera fram argument för olika 

samband som uppkommit genom data som samlats in såväl via intervjuer som dokument, 

allt för att undvika eventuella oriktiga slutsatser. Scapens (1990) menar att bedömningar från 

mer än en person kan vara ett skäl till att få trovärdigare resultat och minska risken för 

feltolkningar.  

Den externa validiteten mäter i vilken utsträckning som studiens resultat kan generaliseras i 

andra sammanhang eller situationer (Bryman & Bell, 2013). Yin (2007) menar att det endast 

går att göra analytiska generaliseringar vid en fallstudieundersökning vilket kan påvisas om 

det råder överensstämmelse vid jämförelse av befintligt förespråkad teori och de resultat 

som framkommit i studien, något som beaktats. I studien har det också använts begrepp som 

är vedertagna, det vill säga att PostNord ABs definitioner inte skiljer sig nämnvärt från de 

definitioner som används i litteraturen. Det finns därmed ingen anledning att tro att 

tolkningen är något annat än vad vi menar.  

En sammanställning har utformats över studiens metodval, se figur 2. 
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2.7 Sammanfattning av metodval 
 

 

 

Figur 2 - Sammanställning av metodval för studien  
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3 Referensram  
Studiens referensram inleds med en beskrivning om varför följande delar inkluderas inom 

kapitlet. Därefter presenteras teorier kring företag som verkar på en avreglerad marknad 

följt utav aspekter på beteendepåverkan av konkurrensutsatthet. Vidare presenteras ett 

avsnitt av offentliga verksamheter. I kapitlet presenteras sedan budgetstyrningens påverkan 

på beteende och dess dysfunktionella aspekter. Därefter introduceras teorier kring nya 

angreppssätt inkluderande budgetlös styrning, prestationsmätning samt ”Performance-

based budgeting”. Kapitlet utmynnar i en konceptuell modell som grund för den empiriska 

undersökningen.  

3.1 Introduktion av referensram 
PostNord AB har gått ifrån att verka på en reglerad marknad till att idag agera på en 

avreglerad sådan, vilket kan ha betydelse för effekter på den ekonomiska styrningen. 

Kommande avsnitt diskuterar styrning i offentliga verksamheter då PostNord AB 

kategoriseras under denna benämning. Anledning till detta avsnitt är att få en förståelse för 

skillnader i styrning mellan offentliga- och privata verksamheter. Efter detta introduceras 

budget som är en central del i undersökningsområdet. Budgetrelaterat beteende, påverkan på 

beteende av delaktighet i budgetprocessen och beteendepåverkningar vid 

budgetnedskärningar presenteras, då det kan komma påverka och ha en inverkan på den 

anställdas förhållningssätt till budgeten. Budgetavsnittets avslutande del behandlar 

budgetstyrningens dysfunktionella aspekter som en förklaring kring de brister som 

styrverktyget medför. Som en lösning på nyss nämnda kritik introduceras nya angreppssätt 

för budgetering där metoder som budgetlös styrning, prestationsmätningar och 

”performance-based budgeting” (PBB) grundligt behandlas i varsina följande avsnitt.  

Därefter presenteras ett avsnitt om informella styrsystem och behandlar företagskultur, 

normer och värderingar eftersom dessa områden kan ha effekter på styrsystemets funktion 

då PostNord AB är ett mångårigt företag med djupt etsade kulturella och beteendemässiga 

inslag. Kapitlet summeras slutligen i sammanställning av en konceptuell modell, vilken 

kommer ligga till grund för och vara en utgångspunkt för en empirisk undersökning av 

PostNord AB. 

3.2 Företag på avreglerade marknader  
Nutek (1995) beskriver en avreglerad marknad som en marknad som syftar till att främja den 

fria etableringsrätten och öka priskonkurrensen genom en omreglering. Målsättningen med 

omregleringen är att skapa marknadsförutsättningar som leder till uppkomsten av fria 
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konkurrensmarknader. Avregleringar används som begrepp för att beskriva den ökade 

konkurrensen som tillkommer genom förändringar i strukturens reglering. Bergman (2000) 

menar att en stegrad konkurrens på marknaden kan resultera i lägre priser, ökad 

produktivitet samt ett ytterligare varierat produktutbud. Konkurrensverket (1998) beskriver 

att avregleringen av marknader för att främja konkurrenskraften förväntas generera en 

tilltagen samhällsekonomisk effektivitet vilket då avspeglas genom välfärdseffekter för 

konsumenter genom förbättrad service, utökat utbud samt lägre priser. Avreglering skapar 

konkurrenskraft och distribuerar en kontrollmiljö (Lind & Wigren, 1993;Verma & Kumar, 

2013). 

Almqvist (2006) beskriver att konkurrensutsattheten påverkar den produktionstekniska 

effektiviteten då metoder ses över när konkurrens råder vilket också i en förlängning kan 

bidra till besparingar i form av kostnadsreducerande åtgärder. Forskning på området menar 

att konkurrensen bidrar till en ytterligare effektivitet i företag i jämförelse med de 

verksamheter som inte befinner sig i en situation präglad av konkurrens. Hotet som kan 

förekomma verkar vara den faktor som ger drivkraft hos verksamheter i ensamställning, 

eftersom de måste agera effektivt då andra aktörer annars kan väcka intresse för att inta 

marknaden (Almqvist, 2006). 

I Konkurrensverkets rapport kring avreglering (1998) kan uttydas att avregleringsåtgärder 

har infallit på marknader av samhällsekonomisk betydelse, då statlig verksamhet har 

avreglerats inom exempelvis postbranschen. Den ökade insikten om att den ekonomiska 

tillväxten beror på betydelsen av konkurrensen har varit skäl till avreglering. Marknader som 

innan har kunnat klassificeras som naturliga monopol kan inte längre tillskriva sig 

beteckningen. Detta eftersom en upptrappad teknisk utveckling i samband med en ökad 

efterfrågan samt en stegrad internationalisering har inneburit förutsättningar för ökad 

konkurrens (Konkurrensverket, 1998). 

3.2.1 Avregleringens påverkan på anställda  
Verksamheter som innefattas av avregleringar tvingas enligt Domberger och Jensen (1997) 

att använda arbetskraften mer effektivt, vilket innebär att en nedskärning av arbetskraft i 

denna situation ofta blir effekten av konkurrensutsättningen. Vidare råder en debatt ifall 

avregleringen av marknaden påverkar arbetskraften genom att anställningsförhållanden och 

löner försämras vid ytterligare konkurrensutsatthet eller om effekterna endast kan inbegripas 

som marginella. Almqvist (2006) menar att konkurrenshotet kan ge negativa effekter på 

personalen då situationen kan bringa oro inom verksamheten. Kostnadsreduceringar 
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uppkomna som en effekt av konkurrensutsättningen kan även ha en påskyndande effekt på 

besparingsnedskärningar genom reducering av personalstyrka.  

Intentionerna kring avreglering var bakomliggande förhoppningar om effektivare 

verksamheter, vilket är någonting som Facket för service och kommunikation (SEKO) 

(2003) beskriver som utfästelser som inte infriats på många av de områden där avregleringar 

gjorts. Avregleringen har resulterat i kortsiktig lönsamhetsinriktning vilket har haft inverkan 

på personalen. Genom en central- och detaljstyrning har inflytandet på arbetet minskat och 

det praktiseras en övertro på att verksamheter genom centrala direktiv kan rationalisera 

organisationen. Detta hämmar möjligheten för anställda att bidra med medinflytande och 

arbetsmetoderna har förändrats till hårt styrda arbeten. Avregleringen har också medfört en 

ytterligare fokusering på optimal produktionsanpassning och minskade personalkostnader, 

vilket har lett till en ökad användning av tim- och visstidsanställda samt att 

kompetensutvecklingen koncentrerats till ett urval av de anställda.  

3.3 Styrning i offentliga verksamheter 
Offentliga verksamheter föranleds av stort politiskt inflytande och påtryckningar samt av 

långa förberedelsetider (Ring & Perry, 1985). Detta kan enligt Cassell (2003) ta sin form i 

att budgetansvariga tenderar att höja sina krav för att till nästkommande år ha mer att 

spendera genom att exempelvis använda ”överblivna” resurser på sådant som egentligen inte 

ger någon nytta. Trots den tid och energi som i många fall läggs på budgetprocessen blir den 

i slutändan tilldelad utefter politiska beslut baserat på föregående års budget eller subjektiva 

bedömningar (Cassell, 2003). I privata verksamheter finns förutsättningar för en tydligare 

koppling mellan strategiformulering och genomförande bland berörda parter inom 

organisationen medan strategier i offentliga verksamheter ofta sätts utifrån stat- och 

regeringsnivå. Offentliga verksamheter är mer externt inriktade och måste anpassa sig efter 

allmänhetens bästa och utifrån lagstadgar (Ring & Perry, 1985).  

För att eliminera missbruk av offentliga medel och bidra med effektivare tjänster till 

invånarna har olika prestationsmätningsverktyg och tekniker inom den privata sektorn i allt 

större utsträckning använts på offentliga verksamheter. Även om vissa undersökningar har 

meddelat sin framgång i detta så menar Alexandra och Mihaela (2013) att det kan uppstå 

problem i form av att vara införstådd med värdet och syftet med mätningarna. I många fall 

har det endast samlats in data i syfte att tillfredsställa överordnade. Svårigheterna med 

mätningsprocessen anses bland annat ligga i skiljaktigheter i värderingar och uppfattningar 
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om prestationernas relevans för olika typer av intressenter där politiska värderingar har en 

stor påverkan. Alexandra och Mihaela (2013) anser att en kritisk framgångsfaktor för en 

förbättrad effektivitet i verksamheten är en stark tro på prestationsmätningarna och en aktiv 

strävan att förbättra de resultat som inte är tillräckliga.  

3.4 Budget – ett styrverktyg i ekonomistyrsystemet 
Inom den offentliga sektorn har användandet av budgetering pågått under århundraden 

(Cassell, 2003) och med en mångårig historia har budgeten funnits som ett 

användningsinstrument och varit en central del av många företagsorganisationer (Arwidi & 

Samuelson, 1991; Greve, 2011). Horngren et al. (2006) definierar budgeteringen som en av 

ledningen föreslagen handlingsplan motsvarande en angiven period som stöd för att 

samordna aktiviteter som bör genomföras för att uppnå den utstakade planen för 

verksamheten. Budgeten syftar sedermera till processen att tilldela verksamhetens finansiella 

resurser till sina investeringar, enheter och verksamheter och används därigenom till att 

implementera den företagsspecifika strategin. Weygandt et al. (2009) menar att budgeten 

syftar till att vara ett assisterande verktyg för att kunna vara till hjälp vid 

kostnadsövervakning, strategisk planering, resursfördelning samt återkoppling och fungerar 

därmed för samordning och styrning av aktiviteter i verksamheten. Budgeten presenteras 

som en integrerad del av ekonomisk styrning och syftar till att främja kommunikation och 

samordning mellan underenheter inom företaget. Styrverktyget utgör därmed ett ramverk för 

att kunna bedöma resultat och motivera chefer och övriga medarbetare. (Horngren et al., 

2006) För att budgetens syfte ska verka optimalt bör nivåerna för budgeteringsmålen 

relateras till de ändamål som budgeten ursprungligen syftar att användas till (Locke & 

Latham, 2002). 

Budgetprocessen är kapabel att förse företag med relevant information för finansiella och 

operativa planer genom dess funktioner för kommunikation, koordination, kontroll samt 

prestationsutvärdering (Chenall, 2007). Det finns flera skäl till att budgeten praktiseras inom 

verksamheter och kan användas som ett medel för att utföra prognostiseringar av framtiden, 

styra och kontrollera prestationer genom utvärderingar kring avvikelser, besluta om och 

kontrollera prissättning samt att bidra till vinstmaximering (Jawahar & Wayne, 2003). 

Cheball (2007) beskriver vikten av kontroll i organisationer vilket kan urskönjas från 

användning av styrverktyg och tillämpningen av någon typ av budgetering i mer eller 

mindre utsträckning i alla företag.  Verksamheter med stora kapital är beroende av någon typ 
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av allokering, inte minst för att kunna utföra investeringsbedömningar och fördela resurser 

(Cheball, 2007).  

3.4.1 Budgetrelaterat beteende 
Aktiviteter, attityder, handlingar och samspelet mellan ledare och uppgifter som uppkommer 

regelbundet och har en anknytning till budgetkontroll, kan benämnas för budgetrelaterat 

beteende (William et al., 1994). Den organisatoriska kontrollen, beror enligt Fyfe et al. 

(2012) på ledarnas handling och införståddhet med vikten om att värna om goda relationer 

mellan de olika hierarkiska nivåerna i verksamheten. De anställda kan motiveras och en 

förbättrad attityd mot budgetkontroll kan framträda hos ledarna genom budgetprocessen. 

Belöningen för att uppnå den nödvändiga budgetnivån är essentiellt för att motivera lägre 

nivåer av chefer och medarbetare i organisationen menar Shah (2007) och Robinson (2007), 

då belöningar kan stärka individers mål och öka ansträngningar eftersom det är kopplat till 

måluppfyllelse och kan leda till bättre resultat (Presslee et al. 2013). Följaktligen menar Fyfe 

et al. (2007) att kultur, ledarstil och attityd gentemot de anställda kommer att påverka och 

bestämma inställning till budgetering inom verksamheten.  

Det krävs ett budgetsystem som är kompatibelt med företagskulturen i verksamheten för att 

uppnå målsättningarna för organisationen (Frow et al., 2005). Jawahar och Wayne (2003) 

menar att den attityd som ledningen innehar gentemot budgetverktygets egenskaper har 

också en betydande effekt på hur effektiv budgetanvändningen blir. Detta eftersom 

inställningen till styrverktyget påverkar de anställdas beteende vilket genererar i avgörande 

faktorer för effektiviteten i styrverktyget. Budgeten praktiseras också för att underlätta och 

verka som ett medel för en lednings kommunikation samt som underlag till att motivera de 

anställda. 

Individer reagerar på kraven från budgetering och budgetkontroll på olika sätt och beteendet 

kan därigenom skada budgetprocessen. Beteendestörningar är ofta kopplade till ledarstil och 

inkluderar budgetslack och dysfunktionella beteende (Hopwood, 1972). Både 

beteendeaspekter och de tekniska detaljerna kring budgeten är avgörande för att uppnå 

kongruens mellan mål och beteende, vilket innebär att individuella mål hos ledaren eller 

medarbetarna faller i linje och samstrålar med de organisatoriska målen (Campbell, 1985).  

Utvidgad omfattning av organisationer påverkar ineffektivt organiseringen av produktion 

och kan beskrivas som ”diseconomies of scale”, i trögrörliga och stora organisationer. Dess 

komplexitet i organisationer skapar ett utökat behov av direkt kontroll för att undvika 



33 
	  

opportunistiska beteenden (Almqvist, 2006). Användningen av budget i komplexa 

organisationer kan vara en bidragande orsak till dysfunktionellt beteende bland individer 

vilket ger organisationsmässiga konsekvenser (Swieringa & Moncur, 1972). Budgetens 

påverkan på arbetsbeteendet hos de anställda beror mer på hur budgeten används snarare än 

den tekniska designen (Shah, 2007). Den kulturella dimensionen inom en organisation kan 

förklara variationer i budgetpraxis då kulturen har en betydande inverkan på graden av 

delaktighet (Goddard, 1997). Boon et al. (2007) samt Hope och Fraser (2004) menar att 

budgetprocessen måste stödjas av beteende och organisatoriska förändringar.   

3.4.1.1 Delaktighet i budgetprocessen – påverkar beteende 
Budgetdeltagande kan definieras som när den underordnade anställde ges möjlighet att 

praktisera ett inflytande och engagera sig i budgetprocessen (Brownell, 1982). De anställdas 

deltagande i budgetprocessen är av signifikativt betydelse för att medverka till en förbättrad 

prestation, vilket har studerats i omfattande utsträckning inom “beteendelitteraturen” av 

bland andra Brownell (1982), Chenhall och Brownell (1988), Chong och Chong (2002), 

Chong och Johnson (2007), Magner et al. (1996), Vroom (1959) samt Wong-On-Wing et al. 

(2010). 

Ur ett motiverande perspektiv kan delaktighet hos de anställda leda till ökat förtroende och 

känsla av kontroll, ökat engagemang och samhörighet med organisationen samt fastställande 

och acceptans av högre mål (Wong-On-Wing et al., 2010). Dunbar (1971) inkluderade i sin 

studie deltagande som en variabel på hur budgeten påverkar beteende. Genom att betrakta 

det individuella deltagandet rörande ett företags olika målsättningar framkom att ett högre 

deltagande medförde att mål kunde sättas på en nivå som kändes uppnåbara och gav således 

en form av högre acceptans hos individen. Detta framkom även av Chong och Johnson 

(2007) som undersökte effekten av acceptans och engagemang hos mellanchefer beträffande 

deltagandet i budgetens utformade målnivåer. Resultaten visade att en större delaktighet 

ökar såväl engagemanget som acceptansen i att sätta svåra mål då just delaktigheten gör att 

målen trots allt sätts på en nivå som anses uppnåbara vilket i sin tur främjar 

arbetsprestationen. Ytterligare författare som studerat effekterna av deltagande är Vroom 

(1959) som undersökte vilka effekter deltagande i beslutsfattande får på individen genom att 

mäta den upplevda delaktigheten hos varje anställd. Resultatet visade på att ökad tillåtelse 

för självständighet i att fatta beslut genererade en högre upplevd delaktighet och även ökad 

motivation.  
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Som framkommit i studie av Chong och Chong (2002) kan budgetdeltagande bidrar till en 

ökad effekt på ett etablerat engagemang för att uppnå målen för budgeten. Framförallt 

framhålls studiens upptäckt att engagemanget som härleds av budgetdeltagandet i sin tur 

utlöser en informativ effekt som innebär att den underordnade anställde utövar en större 

ansträngning för att sprida, utbyta och samla in vad som för arbetet kan anses om relevant 

information för att på så sätt generera en förbättrad arbetsprestation. Flera studier visar på att 

arbetsprestationen ökar vid en användning av information som kan karaktäriseras som 

arbetsrelevant. Chong och Chong (2002) samt Magner et al. (1996) visar genom utförda 

studier på att budgetdeltagande främjar och förbättrar kvaliteten för budgeten då de 

underordnade tillåts införa privat information i budgetprocessen, vilket också i en 

förlängning påverkar den underordnade individens förmåga att utföra. 

Metoden som används vid budgetering kan ge skilda beteendeeffekter hos den anställde 

(Bierman, 2010; Fyfe et al., 2012). Nedbrytningsmetod gällande budget, då en toppstyrning 

sker i verksamheten och de lägre medarbetarnivåerna endast är ansvariga för utförandet, gör 

att tidsåtgången för beslutsfattande reduceras (Bierman, 2010). En uppbyggnadsmetod vid 

budget symboliseras istället av medverkande och demokrati, då lägre nivåer av chefer och 

anställda är behöriga genom hur de bidrar till utformandet av budgeten. Denna modell 

skapar i högre grad en så kallad ”game spirit” än den motsatta modellen med 

nedbrytningsfunktion, vilket har en positiv effekt på korrigerande åtgärder, analys av 

budgetavvikelser samt målsättning (Fyfe et al., 2012). 

Genom att i större utsträckning involvera medarbetare i budgetprocessen kan en rättvisare 

fördelning fastställas vilket ökar sannolikheten till att förbättra individers motivation 

(Zainuddin, & Isa, 2011). Även Searfoss och Monczka (1973) fann i sin studie att upplevd 

delaktighet i budgetprocessen är positivt relaterad till motivation att vilja uppnå budgeten. 

Att investera i och tillgodose de anställdas kompetens bidrar med högre prestationer till ett 

företag samtidigt som det uppfyller ökad motivation och därmed påverka individers attityder 

såsom acceptans till sina arbeten (White & Bryson, 2013). Wong-On-Wing et al. (2010) 

hävdar i sin studie att såväl den inre motivationen, exempelvis känsla av personlig 

tillfredsställelse och tillhörighet, som den yttre motivationen, exempelvis lön och förmåner, 

ökar i takt med ett ökat deltagande i budgeteringen och leder således till förhöjda 

prestationer. De påvisar även att den yttre motivationen har negativ inverkan på prestationer 

då budgeten kontrolleras och styrs utan chans till ett deltagande engagemang.  
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3.4.1.2 Beteendepåverkan vid budgetnedskärningar 
Verksamheter måste ha en högpresterande och motiverande personal för att organisationen 

ska göra framsteg och nå framgång. I ett företagsklimat som till viss del kännetecknas av 

omorganiseringar och nerdragningar menar Messmer (2002) att det kan vara svårt att uppnå 

framgång för verksamheten, särskilt i samband med personalnedskärningar och 

begränsningar kring budgeten. Företagsklimatet genomsyras av att ledning och personal 

konstant tvingas göra mer för mindre och därigenom riskeras de många målen förlora sin 

betydelse. Messmer (2002) anser att det är av stor betydelse att som ledare se till den 

realistiska aspekten och bedöma den individuella arbetsbelastningen på de anställdas 

förmågor och färdigheter. Det är också angeläget att vara tillgänglig som en stödjande part, 

ett bollplank för att de anställda ska kunna nå den framgång som önskas. Produktiviteten kan 

också förbättras genom att utvärdera på vilket sätt en övervakning sker av de anställda, 

framförallt kan en detaljstyrning ge negativa effekter på och utgöra ett hindrande för 

förmågan att utveckla verksamheten framåt.  

En förbättring av kunskap eller professionella utbildningsprogram är ofta det som först skärs 

ner vid en mer tight och uppstramad budget. Faktum är, menar Messmer (2002), att 

utbildningen de anställda erhåller samklingar med hur produktiva medarbetarna förefaller 

sig att vara. En betydande inverkan på produktiviteten har också graden av uppskattning och 

erkännande från ledarhåll av utfört arbete, då de anställda kan uppleva en motivation att 

arbeta hårdare. Oavsett strategin för att förbättra denna motivationsaspekt hos medarbetarna 

kommer det generera i bestående inverkan på avdelningen och kommer i en förlängning ha 

en påverkan på hela företagsverksamheten (Messmer, 2002). Att också framhäva 

kreativitetens betydelse är en nyckelfaktor för att förbättra de anställdas initiativ då nya 

lösningar eller koncept kan ha långsiktiga fördelar på verksamhetens produktivitet 

(Østergren & Stensaker, 2011). Den ingående arbetskraften i arbetsprocessen är mer insatta i 

resultatet av arbetet eftersom de innehaft en medverkande roll i utvecklingen av strategin.  

3.4.2 Budgetens dysfunktionella aspekter  
Budgeten har haft ett stort inflytande i företags ekonomistyrning i form av en utvecklad 

kontrollmetod för verksamheten. Under de senaste decennierna har det traditionella 

kontrollverktyget dock varit ett centralt inslag i en tvist kring om styrverktyget uppfyller de 

behov och få den önskade påverkan på beteende som finns i organisationer (Bogsnes & 

Kaplan, 2009; Hope & Fraser, 2003a, 2003b).  
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Wallander (1999) menar att det är förenat med vissa svårigheter att förhålla sig till en budget 

utan en stark tro på dess funktion, men samtidigt finns det en tendens att om tilltron blir för 

hög så kan avvikelser tolkas som tillfälliga företeelser. Det finns således en risk att budgeten 

inte kommer att bidra till att justera till de nya omständigheterna utan snarare fördröja vilket 

då kan få förödande konsekvenser och motverka verksamheten. Denna problematik är även 

något som Libby och Lindsay (2007) påvisar i sin studie då de kan urskilja att budgeten i 

företag ideligen anses vara fördröjande och för långsamma, i den bemärkelsen då det gäller 

att upptäcka problem och styrverktyget blir därmed snabbt inaktuellt, vilket i en förlängning 

får en inverkan och påföljd för den anställde. Hansen et al. (2003) hävdar att budget inte 

bidrar till att ge människor i organisationen möjlighet att agera och handla genom att förse 

dem med resurskapacitet. Detta för att resurserna redan har fastställts och anslagits för 

budgetperioden, vilket är särskilt befogad och relevant för verksamheter i en miljö som kan 

karaktäriseras som snabbt föränderlig. 

Hansen et al. (2003) samt Hope och Fraser (2003a) menar att budgeteringen har kritiserats 

för att vara alltför fokuserad på kostnadsreduktion snarare än värdeskapande, då den är allt 

för tidskrävande och upptar därigenom värdefull tid på ett ofördelaktigt sätt av 

verksamhetens ledning. I de situationer då budgeten används som utgångspunkt och 

underlag av verksamhetens ledning för att utvärdera de anställdas prestationer inom 

organisationen, menar Greve (2011) att de anställda kan uppleva att de blir orättvist 

bedömda. Styrsystemet uppmanar inte medarbetarna till rationellt tänkande och tillvaratar 

därmed inte de anställdas förmåga och vilja att självständigt ta logiska ställningstaganden. 

Styrinstrumentet karaktäriseras som ”klumpigt” och grundar sig på en förlegad centralistisk 

syn på ledningen för företaget. (Greve, 2011; Hansen et al. 2003) Libby och Lindsay (2007) 

hävdar genom sin studie att budgetprocessen inte heller är tillräckligt tillförlitlig för att 

användas för prestationsmätning. Budgeten kan utgöra ett hinder för kreativitet och 

innovation hos den anställde och i en förlängning för verksamheten, vilket innebär att 

styrverktyget inte bidra med den dynamik som krävs och är nödvändig för att konkurrera på 

marknaden (Østergren & Stensaker, 2011). 

Kritiken mot styrsystemet, innefattande användningen av budget, riktar sig mot det 

pådrivande budgetspel (Hansen et al., 2003; Jensen, 2001; Libby & Lindsay, 2007). Hansen 

et al. (2003) hävdar att budgeten förhindrar fördelningen av organisatoriska resurser till de 

mest lämpade användarna och uppmuntrar kortsiktigt beslutsfattande och dysfunktionellt 

budgetspel. Libby och Lindsay (2007) menar att budgetmål som genererar ersättning 
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uppmuntrar anställda på ledningspositioner att ”spela med” budgetsystemet, vilket då 

sannolikt kommer generera i positiva prestationsutvärderingar och erhållande av relaterade 

bonusar genom senareläggande av utgifter samt förhandling till enklare mål.   

Hansen et al. (2003) menar att med budgetering försvåras tillämpningen av strategiska mål, 

detta eftersom budgetens fokus på det årliga finansiella resultatet kan medföra en obalans 

mellan strategiska och operativa fastställande. Detta kan då leda till ett budgetspel kring 

timing för investeringar, inkomster och utgifter vilket gör att en modifiering kring det 

verkliga utfallet görs och bidrar till handlingar som harmonierar med egenintresset hos 

individen. Merchant och Van der Stede (2007) anser att budgetering kan leda till att chefer 

på enhetsnivå sätter den egna avdelningen främst och inte företaget som helhet, så kallad 

suboptimering. Det innebär att det främsta syftet för enhetschefen skulle vara att uppfylla 

budgeten tillhörande enheten istället för att se till ett helhetsperspektiv och verka för 

företagets bästa. Merchant och Van der Stede (2007) hävdar också att chefer på enhetsnivå 

kan känna sig nödgade att använda tilldelade resurser för att inte riskera äventyra faktumet 

att få lägre budget nästkommande period.  

Kritiken fokuserar också på den ofördelaktiga anpassningen till ett föränderligt 

företagsklimat då Bunce et al. (1995) menar att företagsklimat har blivit mycket 

konkurrenskraftigt och instabilt och därmed är ett traditionellt budgeteringssystem inte 

lämpligt till följd av de nya villkor som uppkommit. Även Hope och Fraser (2003c) anser att 

traditionella budgetar har svårt att klara av dagens turbulenta och osäkra miljö då budgeten 

är mer lämpad för stabila förhållanden. Budgeten bidrar därmed inte till ett klimat som 

bygger på konkurrens och som kan anses högpresterande, eftersom målet är fixerat och är 

det definitiva måttet på framgång (Hansen et al., 2003). 

3.5 Nya angreppssätt  
På grund av de begränsningar som uppkommit i samband med traditionell budgetering 

efterlyser både utövare och akademiker nya metoder som kan bidra till bättre 

budgetprocesser och planering av verksamheter för att på så sätt styra och påverka 

effekterna på de anställdas beteende (Uyar, 2009) Alternativa metoder som litteraturen 

huvudsakligen behandlar innefattar både förbättringar och uteslutande av den traditionella 

budgeten (Hansen et al., 2003; Hope & Fraser, 2003c; Kong, 2005; Player, 2003;). 

Förändringar som verkar i enlighet med budgetlös styrning är alternativa lösningar som 

tillämpats och utforskats av organisationer (Uyar, 2009). Även användning av 
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prestationsmätning (Youngblood & Collins, 2003) samt ”performance-based budgeting” är 

alternativa angreppssätt för budgetering (Kong, 2005) och är metoder för styrning av de 

anställdas beteende.  

3.5.1 Budgetlös styrning - påverkan på beteende 
Budgetlös styrning är en decentraliserad modell där relativa mål sätts och utvärderas. En 

allokering av resurser sker inte baserat på årlig budgetering utan istället på behovet som 

uppstått hos enheterna. Ett naturligt steg för organisationer är att gå från traditionella 

budgeteringssystem till mer radikala förändringar i form av ett uteslutande av styrmetoden 

(Uyar, 2009).  

 

Visionen om att praktisera en budgetlös styrning innebär en möjlighet till att omvandla 

prestationspotentialen i en organisation (Player, 2003). Människor i organisationen kan då 

gå från ett annars byråkratiskt klimat till att på ett bättre sätt motivera till ett förbättrat 

lärande, förbättrade reflektioner och ett bättre agerande (Uyar, 2009). Metoden innebär en 

radikal omställning men fördelarna med förhållningssättet har bevisats innebära både 

bestående och fördelaktiga för organisationerna som har frångått den traditionella 

budgeteringen (Player, 2003).  Hansen et al. (2003) menar att de nya metoderna också 

förmodligen kommer att förbättra känslan av rättvisa och bidra till en förbättrad 

noggrannhet. Incitamentet kan förbättras genom den benchmarking som används, eftersom 

en lämplig jämförelsegrupp avsevärt kan påverka känslan av en utmanande och uppnående 

bedrift. Detta i kontrast med den traditionella budgeteringen som istället ofta skapar en 

konflikt och motsägelse kring vad överordnade ledare anser som önskvärda mål i motsats till 

vad underordnade ledare anser som uppnåeligt och genomförbart.  

De grundläggande delarna i konceptet innefattar en delaktighet för chefer, anställda och 

ytterligare förnyade anpassningsbara hanteringsprocesser. Daum (2002) menar att nya 

ledarskapsprinciper bör frigöra potential hos medarbetare och ledare i syfte att möjliggöra en 

organisation som reagerar snabbt och på ett lämpligt sätt vid förändrade förutsättningar på 

marknaden. Det adaptiva ledarskapet är enligt Daum (2002) inte baserat på bestämda 

resursplaner och mål utan istället tillämpas det i organisationen en hög grad av flexibilitet. 

Budgetlös styrning genererar på så sätt enligt (Player, 2003) ett mer önskvärt 

beteendemönster hos de anställda med bidragande till ytterligare kapabla och innovativa 

medarbetare.  
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Hansen et al. (2003) menar att den budgetlösa modellen kan användas för att motverka ett 

dysfunktionellt beteende genom manipulation hos ledare vid uppnående av de satta 

budgetmålen, orsakat av vad de beskriver som den årliga prestationsfällan. För att 

motarbeta det dysfunktionella beteendet som den traditionella budgeten medför ersätts de 

årliga budgetbaserade prestationsutvärderingarna med relativt jämförbara mål. Dessa kan 

benchmarkas både externt genom jämförelse mot ledande konkurrenter och internt genom 

jämförelse mellan enheter inom verksamheten. Genom benchmarking av prestationsbaserade 

mål externt och internt kan motivationsproblematiken reduceras för både ledare och 

anställda samt även generera en minskad risk till att utföra budgetspel. Player (2003) menar 

att genom att behandla ytterligare anpassningsbara processer blir responstiden snabbare och 

organisationer kan praktisera en bättre strategisk anpassning mellan planer, mål, beteende 

och åtgärder. 

De anställda erhåller enligt Østergren och Stensaker (2011) en förbättrad självständighet 

genom att de kan komma med idéer eller förslag kring hur målen kan uppnås. Ansvaret och 

förväntningar som den anställde individen har kommer därigenom samtidigt att öka då 

budgeten har ersatts genom former av annan lättillgängligare och mer detaljerad kontroll där 

fokus istället kommer att inkludera en fokusering på prestationsmätning och åtgärder snarare 

än på en fokusering av kostnader. Chefer på lägre nivåer samt underställda medarbetare har i 

termer av medel ökad makt för att nå strategiska mål, vilket bidrar till en ökad frihet i att 

agera (Østergren & Stensaker, 2011). Budgetlös styrning växlar den anställdes 

kompensation eller ersättning från budgetbaserad till prestationskontrakt (Ekholm & Wallin, 

2000; Hope & Fraser, 2003c). 

En reflektion kan göras över huruvida litteraturen behandlar budgetlös styrning ur ett visst 

perspektiv som gör att fördelar med metoden framförallt lyfts fram. Litteraturen är av en viss 

karaktär som kan ses som normativ och spekulativ. Det finns få studier (Player, 2003; 

Østergren & Stensaker, 2011) som tittar på effekterna, eller kritiskt granskar budgetlös 

styrning.  

3.5.2 Prestationsmätning – ett styrverktyg som genererar ökad effekt på beteende 
Ett prestationsmätningssystem är ett användbart ekonomiskt verktyg som underlättar 

företags chefer att övervaka verksamhetens produktivitet och prestationer (Youngblood & 

Collins, 2003) och förbättrar sannolikheten till att framgångsrikt utföra uppsatta strategier 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Förståelsen för organisationens utformning är av stor 

betydelse eftersom både ett prestationsmätningssystem och ekonomistyrningssystemet måste 
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för bästa utfall ligga i linje med organisationens underliggande struktur. En viktig faktor 

ligger i att skapa ett beteende för att få ett företags anställda att förstå strategin och deras roll 

i att uppnå den. Ett effektivt användande av prestationsmätningar kan således vara kritiska 

framgångsfaktorer för företags fortsatta utveckling förutsatt att det finns en koppling mellan 

mål och mått (Simons et al., 2000). Mätningar hänförda till den ekonomiska redovisningen 

har ansetts ge en ofullständig och ibland missvisande bild av företags verkliga verksamhet 

då informationen hämtas från en och samma källa. Ett sätt att frångå dessa problem har varit 

genom att utveckla nya mätetal, både finansiella och icke-finansiella, som på ett bättre sätt 

ökar förutsättningarna för att uppmärksamma de mest centrala frågorna för ett enskilt 

företags fortsatta tillväxt (Lindvall, 2011). Måtten bör hållas inom ett rimligt antal och 

anpassas efter typ av verksamhet för bästa utfall (Anthony & Govindarajan, 2007).  

3.5.2.1 Syfte med prestationsmätningar 
Som en del i att uppnå ett företags övergripande strategi använder ledningen olika 

prestationsmätningar i syfte att exempelvis utvärdera, motivera, kontrollera, lära och 

förbättra samt som grund för budgetering (Behn, 2003). Prestationsmätningar har som 

främsta syfte att bidra till en proaktiv snarare än en reaktiv ledning vilket innebär att 

mätningarna ska bidra till att kunna utveckla ett företags befintliga arbetsprocess och vara 

förberedande inför framtida händelser istället för att reagera när saker och ting inträffar 

(Bititci, 1995). Mätningarna fungerar som ett sätt att motivera anställda och styra 

verksamheten mot övergripande mål och ökat värde (Neely, 2007). Fokus har enligt Bititci 

et al. (2012) under åren gått från att enbart mäta den interna verksamheten såsom 

exempelvis produktivitetsförbättringar till mer externa faktorer som leveranstid, flexibilitet 

och kundtillfredsställelse. Utvecklingen har därmed lett till att hitta en kombination av 

interna och externa prestationsmätningar hänförda till vilket beteende en organisation vill 

åstadkomma på sina anställda. 

3.5.2.2 Prestationsmätningar som påverkar beteende 
Studier gjorda angående relationen kring prestationsmätningar och organisationsbeteende 

(Bititci et al 2006; Bourne et al., 2002) visar på att genomslagskraften av att använda 

prestationsmätningar i stor del beror på hur de värderas och tas emot av en organisations 

bakomliggande kultur och anställda som verkar däri. Det är viktigt att förstå hur beteendet 

på individnivå påverkas av olika organisatoriska kontroller likt budgetering, 

prestationsutvärdering och deltagandet i budgetprocessen eftersom högre effektivitet och 

uppsatta mål endast kan uppnås genom de anställda (Chenhall & Langfield-Smith, 2007; 
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Lau & Tan, 2012). I en undersökning av Bourne et al. (2013) framkommer det att mätningar 

är ett resultat av de anställdas engagemang och delaktighet. Det innebär att 

prestationsmätningar som företagets anställda kan relatera till och påverka också ger 

förutsättningar för bättre arbetsinsatser och ett bättre fungerande kommunikations- och 

styrsystem. Därmed stimuleras de anställda av det organisatoriska företagsklimatet som 

råder när det gäller insatser att uppnå strategiska prioriteringar genom målformulering, 

kommunikation och kontroll. 

Lau och Moser (2008) visade i en undersökning på att användningen av 

prestationsmätningar som prestationsutvärderingskriterier påverkar anställdas beteenden i 

form av det organisatoriska engagemanget och arbetsinsatsen. Detta visar även en studie av 

Lau och Sholihin (2005) som undersöker beteendemässiga konsekvenser vid tillämpning av 

prestationsmått för utvärdering av prestationer. De tittar även på huruvida anställda uppfattar 

prestationsutvärderingar som rättvisa samt vilket förtroende de har för sina chefer. I 

resultaten framkom samband mellan mått, känsla av rättvis utvärdering och tillit till sin chef 

vilket indikerar på att mått för att utvärdera anställdas prestationer påverkar nivån av 

motivation och tillfredsställelse. Chefer som använde sig av väldefinierade och specificerade 

prestationsmått kunde enligt studien bygga högre tillit och ökad tillfredsställelse hos sina 

anställda än de organisationer som inte använde sig av samma väldefinierade mått.  

Prestationsmätningar finns till ett stort antal att välja emellan men utan en grundläggande 

förståelse för hur varje valt mått påverkar anställdas beteenden kan sämre val göras med 

ineffektiv styrning på företaget som följd (Lau & Tan, 2012). När de anställda mäts utifrån 

prestationsmått som anses rättvisa och uppnåbara skapas ett tydligare engagemang och vilja 

att prestera bättre. Rättvisa mått är även viktigt som grund för utvärdering vid 

medarbetarsamtal då en bättre bedömning kan göras, något som i ett senare led kan bidra till 

främjandet av önskvärda beteenden hos de anställda (Lau och Moser, 2008). 

3.5.2.3 Fördelar med införandet av prestationsmätningar 
Prestationsmätningar ger, förutsatt att de är korrekt mätta, en bra och tydlig bild över det 

som studeras samt en lärdom om vad som kan presteras bättre. De resultat som framkommer 

ur prestationsmätningar kan sedan användas i syfte att jämföra med tidigare års resultat eller 

benchmarkas mot andra liknande företag inom samma bransch (Neely, 2007). På så vis kan 

det ligga till grund som bättre underlag för beslut och som ett argument för att motivera ett 

speciellt beteende av åtgärdsinsatser som behöver vidtas för viss förbättring (Behn, 2003). 
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Genom sitt sätt att påverka beteenden i en för företaget önskvärd riktning kan 

prestationsmätningar även åstadkomma operationella framsteg och därmed förbättra ett 

företags resultat (Martinez & Kennerley, 2010). Då prestationsmätningar förutsätter att 

samtliga medlemmar i organisationen ska förstå dem för bästa effekt så bidrar det till ett 

ökat engagemang (Beatham et al., 2004) och anställdas involvering i beslut vilket även 

medför att organisationen kan uppdateras nedifrån och upp (Martinez & Kennerley, 2010).  

3.5.2.4 Konsekvenser av införandet av prestationsmätningar 
Martinez och Kennerley (2010) identifierar i sin studie de negativa konsekvenser som kan 

uppstå vid ett införande av prestationsmätningar. Några av dessa är att mätningarna både är 

tidskrävande att införa och att uppdatera samt följa upp. En osäkerhet i initieringsfasen om 

det kommer att slå väl ut kan uppdagas vilket är ett risktagande som måste beaktas. Anthony 

och Govindarajan (2007) menar även att en bristfällig uppdatering av måtten kan få negativa 

konsekvenser på utfallet ifall strategiska ändringar har tagit form vilket kan leda till att 

mätningarna baseras på föråldrad strategiinriktning. Vidare anser Martinez och Kennerley 

(2010) att systemet fordrar stora finansiella investeringar samt att mätningarna kan bli svåra 

att förstå och hantera vilket föranleds av att anställda inte finner incitament att förhålla sig 

till dem. Dessutom kan alltför mekaniskt inriktade prestationsmätningar tendera att 

motverka innovationsförmågan i en organisation. Lindvall (2011) menar att ett utökande av 

mätetal i många fall kan leda till negativa konsekvenser för ett företag då det väsentliga i 

sammanhanget faller i glömska. Att mäta många saker bra för att det är möjligt kan inte 

likställas med att det är det mest effektiva sättet att gå tillväga. Martinez och Kennerley 

(2010) påvisar att det i dessa fall finns risker med felaktiga prioriteringar i den bemärkelsen 

att de viktigaste mätetalen för företaget inte ägnas tillräckligt stor uppsyn. Dessutom finns 

det enligt Lindvall (2011) en risk att de mätningar som är svåra att utföra lämnas utanför 

systemet i tron om att de andra tal som förhåller sig enklare att mäta är fullt tillräckliga för 

verksamhetens vidkommande. En övertro på mätningar kan leda till dysfunktionellt 

beteende hos de anställda, exempelvis när de är kopplade mot belöningar eftersom det då 

kan resultera i att individer presterar utifrån egen vinning utan att det gynnar det enskilda 

företaget som helhet (Sheehan, 2006). 

3.5.3 Performance-based budgeting – ett styrverktyg som kombinerar budget och 
prestationsmätning  

”Performance-based budgeting" (PBB) har enligt Joyce (1993) ingen standarddefinition men 

hävdar att det handlar om kopplingen av resurser till resultat i budgetsyfte. Det är således en 

metod som går ut på att förena prestationsmätningar med budgetprocessen för ökad 
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effektivitet och förbättrad resursallokering (Kong, 2005). Prestationsmätningarna ämnar i 

detta sammanhang dels bidra med information om hur resultat har uppnåtts samt information 

om vilka kostnader som har uppkommit i samband med resultatet (Robinson, 2007). 

3.5.3.1 Tillämpning av PBB för att styra beteende mot önskat resultat 
Ett införande av prestationsmätningar i budgetprocessen och dess resursfördelning kan ha 

positiv inverkan på organisationens prestationer i stort då det underlättar för ledning att 

utforma mål och därefter kontrollera och fatta bättre beslut (Wang, 2000). I en studie av 

Kong (2005), som inriktar sig på USA och dess budgetarbete på regerings- och delstatsnivå, 

framkommer det att de politiska aspekterna spelar en viktig roll in i designen och införandet 

av ett PBB eftersom det först vid en politisk vinning lättare får medhåll av beslutsfattare. 

Denna slutsats drar även Wang (2000) och syftar på att politiskt stöd ökar användningen av 

prestationsmätning i budgeteringen vilket även leder till en mer effektiv och ansvarstagande 

regering.  

Melkers och Willoughby (2005) anser att ett införande av prestationsmätningar i 

budgeteringen ökar förutsättningen till en förbättrad kommunikation inom och mellan 

regeringens olika förgreningar samt kan generera mervärde till budgeteringsbeslut då 

mätningarna bidrar med väsentlig information rörande aktiviteter, kostnader och resultat. 

Författarna poängterar dock att det inte automatiskt leder till en effektivare användning av 

budgeteringen vid införandet av prestationsmätningar utan att det är en aktiv integration av 

förändringsåtgärder som krävs genom hela budgetprocessen för att åstadkomma önskvärda 

beteende- och styreffekter. 

Young (2003) anser att PBB, då det mäts efter prestationer, skapar incitament till utveckling 

och förbättring av olika program i strävan att effektivisera. PBB kan således fungera som 

bättre underlag och ”bevis” för valda beslut om hur resurser ska fördelas. Vidare ökar det 

förståelsen till helhetssynen om varför vissa program inrättas, det vill säga att ett program 

kan finnas för att underbygga och stötta ett annat. Genom att spåra kostnader i varje 

processteg i den dagliga verksamheten mot uppsatta mål ökar även förståelsen för hur dessa 

kan uppnås och varför de görs för att uppnå de övergripande målen. Metoden med de 

ingående styrverktygen kan genom att mäta aktiviteter/program urskönja de som är mest 

effektiva och fungerar därmed som bra argument som kan utnyttjas vid liknande åtgärder för 

olika program, det vill säga mest nytta i förhållande till resursinsats. 
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I en studie av Joyce (1993) görs en undersökning huruvida användningen av 

prestationsmätningar i budgetprocessen verkligen kan sammanlänkas till varandra. Studien 

uppvisar att prestationsmätningarna inte behöver vara direkt relaterade till 

budgeteringsresultat men att de indirekt kan vara användbara som motiverande verktyg, det 

vill säga att de uppmuntrar anställda att uppnå resultatmål. Hou et al. (2011) menar att 

mätningarna inte med säkerhet blir rätt tolkade i början utan kräver en stegvis process av 

utveckling och förbättring. Därmed måste en realistisk inblick i dessa infinna sig för att på 

kort sikt påverka budgeten. Joyce (1993) hävdar att en utveckling av prestationsmätningar 

bör råda på kort sikt snarare än att använda dem som resursfördelningsverktyg. 

Young (2003) beskriver att det gjorts en omfattande översyn av den amerikanska 

regeringens administrations- och förvaltningspraxis i syfte att förbättra resursallokeringen 

och därmed beteende genom bättre metoder. En viktig punkt som framkom i studien var 

ledarskapet som ansågs som en betydande egenskap vid genomförandet av ett PBB. 

Dessutom bör ett begripligt organiserat ramverk inrättas som tydligt påvisar kopplingar 

mellan uppdrag, syfte och mål. En annan faktor som framkom var ansvarsskyldigheten hos 

de anställda för de resultat som uppvisades och inte bara för genomförda åtgärdsprogram. 

Genom detta kunde belöningar kopplas på basis av vad som presterades och de mål som inte 

uppnåddes kunde identifieras, utvärderas och justeras för framtida förbättringar. Slutligen 

visade studien på att PBB inte är en metod som löser alla problem och ger felfria resultat 

utan snarare är en process som kräver ständigt underhåll och anpassning av organisationens 

anställda för att leverera användbar information för olika beslut (Young, 2003). Dock möter 

PBB vissa utmaningar i sin tillämpning inom den offentliga sektorn (Kong, 2005). 

3.5.3.2 Uppdagade brister vid tillämning av PBB 
Kritik som framförts mot PBB pekar på att val av ”fel” prestationsmätningar kan visa på 

större felaktighet och medföra större skada än att inte ha några mätetal överhuvudtaget. Det 

anses finnas problem i att använda och bestämma lämpliga konkreta prestationsmätningar 

för den offentliga verksamheten. I flera fall har det visat sig att mätetal väljs utifrån vad som 

bedöms relativt lättuppnåeligt i förhållande till sin potential eftersom det lättare möter 

beslutsfattares förväntningar (Crain & Roark, 2004). En av de vanligaste rapporterade 

problem som myndigheter stöter på vid införandet av PBB är bristen på resurser och tid som 

krävs för att helt och hållet se över budgetsystemet eller en brist på ingående kunskap om 

hur det på bästa möjliga sätt övervakas för att nå optimala resultat (Hou et al., 2011). Tiden 

bör inte endast avspeglas i implementeringen av PBB utan även i den beteendeförändring 
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som måste infinnas för att metoden ska kunna fylla den fördelaktiga funktion som den gör 

gällande (Kong, 2005). 

3.6 Informell ekonomistyrning - Företagskultur, normer och värderingars påverkan 
på beteende  

Inom organisationsstrukturen ryms ett formellt ekonomistyrsystem kompletterat med en 

mindre formaliserad styrning, vilken utgörs av mjukare styrverktyg innefattandes 

företagskultur och lärandet inom organisationen som påverkar hur väl styrsystemet i 

organisationen fungerar och reflekteras (Jackson och Parry, 2008; Willmott, 1993). Den 

informella styrningen anses vara en form av organisatorisk kontroll (Alvesson & Willmott, 

2002; Harris & Ogbonna, 2011) då företagskultur inbegriper en uppsättning värderingar, 

övertygelser och sätt att utföra inom organisationen (Kotter, 2008). Det kan beskrivas som 

alstret av en stor kvantitet sociala krafter där människor anammar en grupps värderingar och 

normer, vilket kan klassificeras som något nästintill osynligt och subtilt (Kotter, 2008). 

Organisationskultur kan beskrivas som att medlemmar kan förstå arbetsuppgifter, roller och 

organisationen genom hur och på vilket sätt företeelser kommuniceras (Haskins, 1996). Den 

kan ses som den mest tillgängliga och distinkta kraften i en organisation, då den har en 

inverkan på de anställdas beteende och sätt att tänka (Whiteley et al., 2013). 

Konkurrenskraften utifrån en global aspekt verkar i en tid av social förändring och 

ekonomisk osäkerhet (Rugman et al., 2012). Det ställs krav på verksamheters anställda i och 

med den rådande osäkerheten och Albert et al. (2000) menar att de institutionella och 

strukturella metoder utgörs som mindre tillförlitliga. Willhelm (1992) menar att 

företagskulturen är av stor betydelse för företagets framgång och kan betonas som 

genomträngande och Albert et al., (2000, p.13) uttrycker det som ”an organization must 

reside in the heads and hearts of its members”.  

Företagskulturen är mångskiftande och kan ses som komplex (Smircich, 1983) och Wilhelm 

(1992) menar att företagskulturen är oerhört komplicerad att förändra och den påverkar och 

styr beteendet av individen i verksamheten. En etablerad verksamhet som länge varit 

verksam, kan bidra till att göra det både enklare och svårare att påverka ett styrsystem åt rätt 

beteende. Organisationer som kan utmärkas som utsatta för intern och/eller extern 

förändring riskerar enligt (Whiteley et al., 2013) att förlora medarbetarnas energi och att 

åtagandena på så sätt minskar i sin uträckning. Individen som innan harmoniserade med 

organisationskulturen och dess värden, kan därmed känna ofrihet.   
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3.7 Konceptuell modell  
Den konceptuella modellen ämnar vara en avbildning av studiens syfte och fungera som en 

förklarande bild till de delar som beskrivs och jämförs i studien. Kommande analys avser att 

utgöra ett slags resultat av modellen, vilken illustreras i figur 3. Delarna inom den 

konceptuella modellen utgör de frågeområden som senare behandlas i empirin och kan 

återkopplas till olika delar som tidigare diskuterats i referensramen. 

Historik och utveckling, företag på avreglerade marknader samt styrning i offentliga 

verksamheter kan förklara hur utformningen ser ut av budget och prestationsmätning. 

Budgeten och prestationsmätningar genererar var och en samt i kombination effekter på 

beteendeaspekter med huvudfokus på acceptans, motivation och deltagande inom PostNord 

AB. Även företagskulturens påverkan i form av normer och värderingar och dess effekter på 

beteendeaspekterna kommer studeras och beaktas i studien. 

 

Figur 3 - Illustration av konceptuell modell 
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4 Empiri – Fallbeskrivning PostNord AB 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats för studien. Den empiriska 

framställningen inleds med en bakgrundsbeskrivning av fallföretaget PostNord AB och 

berör organisation- och ägarstrukturen. Därefter presenteras företagsbakgrunden och 

utveckling av företaget samt den ekonomiska styrningen sedan avregleringen. 

Marknadssituationen för fallföretaget samt aspekter på konkurrensutsatthet behandlas 

därefter. Vidare beskrivs den övergripande styrningen på regional nivå följt av en 

presentation av kravbilden. Budgetstyrning samt prestationsmätning behandlas och kapitlet 

avslutas sedermera med aspekter på de utvalda beteendefaktorerna. 

4.1 Introduktion av empiri 
Organisations- och ägarstrukturen behandlas i redogörelsen av det empiriska materialet 

genom att avbilda verksamheten och kan ses i form av en organisationskarta med tillhörande 

klargörelse. PostNord AB verkar idag på en avreglerad marknad, vilket gör att det därför kan 

vara av betydelse att visa på och illustrera företagsbakgrunden och utveckling av företaget 

samt utvecklingen av den ekonomiska styrningen sedan avregleringen. Detta då denna 

aspekt kan ha påverkan och vara en bakomliggande orsak till varför organisationen fungerar 

och verkar som den gör, vilket får effekter på den ekonomiska styrningen. 

Därefter kartläggs ekonomistyrningen med fokus på budget och prestationsmätning inom 

regionen och dess styreffekter på beteende. Avsnittet introduceras med en illustration av den 

övergripande styrningen på regional nivå, detta för att underlätta uppfattningen och 

tillhandahålla ett helhetsperspektiv. Den övergripande styrningen bryts sedermera ner i en 

ytterligare redogörelse av de ingående delarna. Strukturfaktorer inom PostNord AB 

behandlas också då dessa kan stå som förklaringar och härledas till effekter på beteende. 

Beteendeaspekterna kategoriseras efter de utvalda beteendefaktorerna acceptans, motivation 

och deltagande. En åtskillnad har gjorts mellan de olika nivåerna inom regionen och har 

kategoriserats efter perspektiv ifrån regionledning, produktionsnivå samt brevbärare. 

Sammanställning av respondenterna svarsbild kan ses i bilaga 5.  

4.2 Organisations- och ägarstruktur 
PostNord ABs operativa struktur bedrivs inom fyra affärsområden; Breve Danmark, 

Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Verksamheten ägs till 40 % av den danska 

staten och till 60 % av den svenska staten men är dock vid rösträtt och inflytande fördelade 

lika i procentenheter (Ekonomichef, 2014a: Regionchef, 2014a; PostNord AB, 2014b). 
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Eftersom PostNord AB ägs av staten kan organisationen därigenom klassificeras som en 

offentlig verksamhet och ingår under branschen kommunikation. Regionchefen (2014b) vill 

förtydliga att organisationen inte kostar staten pengar, utan de håller ett avkastningskrav 

genom en bestämd procentenhet av ”Earnings Before Interest and Taxes” (EBIT). Den 

övergripande organisationsstrukturen på koncernnivå kan ses i figur 4. År 2013 hade 

PostNord AB en nettoomsättning på cirka 40 miljarder SEK och innefattade 39 000 

medarbetare (PostNord AB, 2014b). 

Breve Danmark och Meddelande Sverige är motsvarigheterna till varandra och innefattar 

den traditionella postverksamheten i respektive land. Staten har stort inflytande över samt 

reglerar de båda affärsområdena och en kravbild finns också över att tillhandahålla 

dagstäckande brevservice till alla hushåll i respektive land. Det tredje av de fyra 

affärsområdena är Logistik, vilket omfattar koncernens samlade logistikverksamhet. Detta 

affärsområde bygger helt och hållet på affärs- och marknadsmässiga premisser då en 

fullständig konkurrens råder med andra logistik- och transportföretag. Det fjärde 

affärsområdet består av Strålfors, vilka ägnar sig åt verksamhet inom informationslogistik. 

(Ekonomichef, 2014a; Regionchef 2014a) 

Meddelande Sverige erbjuder bland annat digitala- och fysiska brev, in- och utlämning av 

paket, ”facility services” samt ”direct marketing”- och tidningstjänster. Affärsområdet har 

global räckvidd av hög kvalité genom internationella samarbeten och når varje arbetsdag 4,5 

miljoner svenska företag och hushåll i Sverige genom att hantera cirka 20 miljoner 

försändelser. Meddelande Sverige består i sin tur av fyra olika organisationsenheter; 

Försäljning, Marknad- och tjänsteutveckling, Produktion samt Retail, se figur 4. Den första 

organisationsenheten Produktion utför tjänster, vilket innefattar alla terminaler, 

utdelningskontor och brevbärare. Den andra enheten marknad- och tjänsteutveckling 

utvecklar tjänster och produktutbud för verksamheten. Den tredje organisationsenheten är 

Försäljning och arbetar med försäljning direkt mot kunder inom varierande segment som 

exempelvis från kommuner, banker till nyföretagare. Den fjärde och sista enheten inom 

affärsområdet Meddelande Sverige betecknas Retail-enheten och innefattar återförsäljare 

genom ombudsnätet vilka finns stationerade i exempelvis livsmedelsbutiker och utför delar 

av tjänster åt verksamheten. (Ekonomichef 2014a; Regionchef, 2014a) 

Produktionsenheten utgör en förgrenad verksamhet och finns illustrerad i figur 4. Enheten 

består av nio regioner; Göteborg Jönköping, Stockholm, Uppsala, Växjö, Sundsvall, Umeå, 



49 
	  

Malmö och Örebro. Region Växjö består av totalt cirka 1 200 medarbetare och utgörs av 18 

produktionsområden som i sin tur innefattar ett antal underliggande utdelningskontor. 

Produktionsområden är i sin tur uppdelade på tre avdelningar. (Ekonomichef, 2014a; 

Regionchef, 2014a) 

Regionchefen följer utvecklingscheferna (UC), vilka ingår i ledningsgruppen, på personal- 

och resultatansvar, se figur 4. Viktigt att poängtera är att de olika avdelningarna inte utgör 

ett resultatområde utan är fortfarande åtskilda på produktionsområdena och ska var och en 

leverera ett resultat. Utvecklingschefen krävs sedermera på resultatrapportering på de 

enskilda enheterna och inte genom en sammanslagning, vilket innebär att det inte utgörs av 

en summeringsnivå. (Regionchef, 2014a) 

 

Figur 4 – Organisationskarta PostNord AB - Produktion 

4.2.1 Vision och övergripande strategi 
PostNord ABs visionen är att ”leverera kommunikations- och logistiklösningar i världsklass 

till nöjda kunder”. Vidare ska företaget genom samarbete, partnerskap och ägarskap 

utveckla internationella och lönsamma informations- och logistikverksamheter som verkar 

miljöriktigt. Detta genom motiverade och engagerade medarbetare via en utvecklande och 

attraktiv arbetsplats. (PostNord AB, 2012) Koncernens strategi innebär att skapa värde på 

lång sikt för intressenter och ägare till koncernen, samtidigt som ett utförande säkerhetsställs 

av en posttjänst som kan ses som samhällsomfattande (PostNord AB, 2014c). 
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4.2.2 Pågående omorganisering 
Verksamheten står i dagsläget inför en omorganisering. I den nya organisationen kommer 

affärsområdena Meddelande Sverige och Logistik slås samman, vilket medför en utpräglad 

funktionell organisation. Detta då stabsfunktionerna ekonomi, personal och verksamhet- och 

produktionsutveckling blir direkt underställda huvudkontoret. En centralisering är ett faktum 

av de tidigare posterna som var underliggande respektive region, informationen kommer 

dock på ett likartat sätt föras ut i organisationen. Regionchefen får istället ett linjeansvar där 

denna koordinera de andra resurserna. (Ekonomichef, 2014b; Regionchef 2014 b) 

”Oberoende av strategiarbete - vilken väg verksamheten väljer att gå på – kommer dialogen 

och visualiseringen av budgetarbete för individen på utdelningskontoret vara ofantligt 

viktigt” menar Regionchefen (2014b). 

4.3 Bakgrund och utveckling 
Sändningen av post har genom historien varit mer eller mindre planerat och organiserat men 

i början av 1600-talet fick postbefordran i de nordiska länderna fastare strukturer (PostNord 

AB, 2010a).  

Postmarknaden öppnades i Sverige år 1993 upp för konkurrens genom avreglering menar 

Utvecklingschef för Region Växjö Sonja Andreasson (2014a), vilket stödjs av 

Ekonomichefen (2014b) samt Regionchefen (2014b). PostNord AB var tidigare ett 

affärsreglerat verk och var det första nationella postverk som avreglerades och bolagiserades 

i Europa (Utvecklingschef, 2014a). Före avregleringen av verksamheten hade Postverket 

monopol på regelbunden distribution inom både förslutna och öppna adresserade 

försändelser. Vid avskaffandet av brevmonopolet reglerades inte verksamheten av 

lagstiftning utan endast av utformade regler. I början av år 1994 trädde dock en särskild 

postlag berörande Postverkets verksamhet in. (Konkurrensverket, 1998) Vid samma tidpunkt 

bolagiserades verksamheten och Posten AB bildades för att avveckla olönsamma delar av 

verksamheten samtidigt som en satsning gjordes på att förbättra tillgängligheten för 

kunderna (Löfström, 2003). Behov fanns av att skapa spelregler för ett garanterat utförande 

av de samhällsomfattande tjänsterna. En ökad globalisering ökar också behovet av logistik- 

och kommunikationslösningar över ett gränsöverskridande spektrum. År 2009 inträffade ett 

samgående av Posten AB och Post Danmark för att möta den ökade globaliseringen. De 

sammanslagna nationella postverksamheterna utgör koncernen som år 2011 fick namnet 

PostNord AB. (PostNord AB, 2010b) Verksamheten har historiskt sätt varit utsatt för otaliga 

omorganiseringar (Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a) och uppskattningsvis har 
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det rört sig om en ny omorganisering cirka vart tredje år (Utvecklingschefen, 2014a). 

Postverksamhetens spelregler regleras i dagsläget huvudsakligen av nationella 

postlagstiftningar samt internationella överenskommelser (PostNord AB, 2014d). 

4.3.1 Utveckling av ekonomisk styrning – före och efter avregleringen 
Ekonomichefen (2014b) menar att grunden inte varit någon rätlinjig och genomtänkt 

styrmodell inom PostNord AB. En grundpelare inom verksamheten har dock varit en mycket 

stor fokusering kring budgeteringen och en resursallokering utifrån budgetfördelning. Det 

har inte heller direkt skett några större skillnader vad det gäller den interna styrningen sedan 

avregleringen då företaget blev aktiebolag. Det har både innan och efter avregleringen varit 

en fokusering på nedbrytning vid budgetering menar Ekonomichefen (2014b). Han menar 

dock vidare att det eventuellt kanske haft en påverkan på ekonomin i stort i och med att de 

övergick till en konkurrenssituation. Externrapportering blev annorlunda efter avregleringen 

eftersom de har olika redovisningsprinciper enligt de krav som ställs på aktiebolag och 

måste följa samma grundprinciper som privata bolag. (Ekonomichef, 2014b) 

Utvecklingschefen (2014a) menar att det har kunnat märkas en skillnad på styrningen efter 

avregleringen. Ett större fokus på ekonomin och den ekonomiska styrningen kan urskiljas 

vilket också har ökat ytterligare i och med sammanslagningen med Post Danmark, då 

organisationsenheten Produktion har fått ett förstärkt krav på att producera till lägsta möjliga 

kostnad. Idag lever verksamheten på de intäkterna som de har, det fanns ju en tid då staten 

kunde skjuta in pengar menar Produktionschef för Ljungby inom Region Växjö Anders 

Jacobsson (2014a). Produktionschef för Karlskrona inom Region Växjö Ulf Nilsson (2014a) 

anser att det har blivit ett ytterligare ekonomiskt tänk i hela kedjan och det krävs att var och 

en är mer insatt i ekonomin. Det har i verksamheten gått ifrån att utöka antalet 

utdelningsrundor och distrikt med nyanställning till att istället dra in antalet med mindre 

bemanning, vilket han menar är en förklaring av volymminskningen på försändelser.  

Det enskilda arbetet med beting har förändrats och övergått till ett mer utpräglat lagarbete i 

dagens verksamhet. Det kommuniceras mer ekonomi på arbetsplatsen och en fokusering 

ligger på timmar som förbrukas. Många som har varit med länge har svårt att acceptera de 

nya förutsättningarna (Brevbärare 1, 2014a).  

4.4 Marknadssituation  
Teknikutveckling, befolkningstillväxt och globalisering påverkar den ökade handeln och 

driver efterfrågan på logistik- och transportlösningar. Nordens logistikmarknad präglas och 
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kännetecknas också av konsolidering, kostnadsfokus och en hård konkurrens. 

Helhetslösningar som kan karaktäriseras som internationella efterfrågas av kunder med krav 

om kostnadseffektivitet och professionalitet. (PostNord AB, 2014d) PostNord AB som 

verksamhet är satt under ett väldigt stort förändringstryck, Ekonomichefen (2014b) menar 

att organisationen är mitt i den stora förändringen i samhället vilket betyder att 

verksamheten måste vara beredd att förändra och anpassa sig till den rådande verkligheten. 

Utvecklingschefen (2014a) anser att det är stora förändringar på gång på marknaden och har 

varit i flera år men att den på senare tid gått mot att vara mer instabil. En viktig 

framgångsfaktor för att då möta den aktuella marknadsutvecklingen, är den regionala 

styrkan (PostNord AB, 2014d). 

Brev som kommunikationsmedel har i Sverige varit någorlunda stabil som ett 

kommunikationsmedel, men har under senare år minskat i volym. Nedgången är ett faktum 

och förväntas under de kommande åren fortsätta i en avtagande takt. (Ekonomichef, 2014b; 

PostNord AB, 2014d; Produktionschef 1, 2014a; Produktionschef 2, 2014a; Regionchef, 

2014b; Utvecklingschef, 2014a) Marknaden för postverksamhet har inneburit en tätnande 

konkurrens om uppmärksamhet. Informationsbrus har ökat genom hur vi använder ny teknik 

i takt med den ständiga teknikutvecklingen (Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 2014b; 

Utvecklingschef, 2014a).  

4.4.1 Konkurrensutsatthet  

Efter avregleringen av postverksamheten har andra företag börjat bedriva postverksamhet. 

PostNord AB är dock den aktör som dominerar den svenska postmarknaden genom sina 

erhållna konkurrensfördelar i form av samdriftsfördelar i rikstäckning och produktion samt 

genom sin storlek. (Ekonomichef 2014b; Regionchef 2014b; Utvecklingschef 2014a; 

Konkurrensverket 1998) Inom affärsområdet Meddelande Sverige har verksamheten 

konkurrens fullt ut via olika aktörer (Ekonomichef 2014b; Produktionschef 2, 2014a; 

Regionchef, 2014 b; Utvecklingschef, 2014 a) och genom digitaliseringen av brev, reklam 

och marknadsföring (Produktionschef 1, 2014a; Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 

2014a). Konkurrensen kan dock ses som mer begränsad, då brevutdelningen bygger på 

stordriftsfördelar och att ha en infrastruktur så att verksamheten kan tillhandahålla och dela 

ut brev till hela Sverige (Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a). Regionchefen 

(2014b) anser att spelreglerna på marknaden är satta och i och med den infrastruktur och det 

distributionsnät som organisationen innehar innebär det främst en utveckling av 

organisationens sätt att leverera brev och samdistribuera.  
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Regionchefen (2014b) menar att konkurrensen för många inom verksamheten anses som 

positiv eftersom det har en bidragande faktor till att driva organisationen framåt. Det 

egentliga hotet för organisationen är istället substitutionen, det vill säga de nya sätten att 

dela ut reklam på, ta emot brev och fakturor. Tekniken blir det bidragande hotet mot 

verksamheten i kombination med att levnadsvanorna förändras (Produktionschef 1, 2014a; 

Regionchef, 2014a; Utvecklingschef, 2014a). Volymminskningen kommer under år 2014 

ligga runt tre till fyra procent men Regionchefen (2014b) menar att denna siffra kommer öka 

dramatiskt under kommande år.  

4.5 Övergripande styrning 
Den övergripande styrmodellen sker likartat i samtliga regioner och innehåller tre steg; 

budgeten förs först ner till den balanserade målbilden på årsbasis på regional nivå och sedan 

till lokal balanserad målbild för produktionsområde som följs upp per månad. Därifrån bryts 

den ner till det dagliga tavelmötet på arbetsplatsen som genomförs på utdelningskontoren 

som är underliggande produktionsområdet, se figur 5. (Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 

2014b; Utvecklingschef, 2014a) 
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Figur 5 – Övergripande budgetstyrmodell (Regionchef, 2014b) 

4.6 Kravbild på regional nivå 
Samtliga regioner följer en kravbild som de arbetar utefter för att svara mot de nuvarande 

förhållandena och de krav som ställs på regionen (Ekonomichef, 2014b), se figur 6. 

         Budget 
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4.6.1 Rikstäckande brevservice 

En dagstäckande brevservice gällande helgfria vardagar till alla hushåll i Sverige, är 

PostNord ABs krav enligt Svensk lagstiftning (Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 2014b). 

4.6.2 EBIT och kostnadsreduceringskrav  

Utifrån PostNord ABs koncernnivå används en EBIT-marginal med en på förhand satt 

procentsats för vad ägaren förväntar sig att koncernen ska leverera. Den långsiktiga 

överlevnaden för PostNord AB handlar om att regionen bör leverera på denna procentuellt 

satta nivå för att koncernen ska ha råd att investera och anpassa verksamheten till den 

föränderliga omgivningen. (Regionchef, 2014a) 

Organisationsenheten ”Meddelande Sverige” styrs på kostnader och intäkter, där 

affärsområdet Produktion endast har kostnadsreduceringskrav, då intäkter skapas i andra 

affärsområden (Ekonomichef 2014a; Regionchef, 2014a). Samtliga regioner under 

organisations-enheten Produktion tilldelas en kostnadsram, vilken sätts beroende på 

volymer. Ett kostnadskrav på regionen har sedan kalkylerats och speglas i volymtappet från 

förgående år och ett kostnadsbesparingskrav tilldelas därigenom regionen. Det är hela tiden 

ett givande och tagande och en kamp. Flyttas exempelvis maskiner mellan regioner flyttas 

också avskrivningarna ifrån den ena regionen till den andra och då ökar de fasta 

kostnaderna, vilket behövs ta hänsyn till eftersom det rör sig om en strukturkostnad som inte 

är så lätt att påverka. Kostnaderna räknas därmed om hela tiden genom att höjas och sänkas 

beroende på omstruktureringar etcetera. (Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 2014b) 

4.6.3 Krav på bemanningsnivå 

Vid sidan av kostnadsramen styrs även bemanningsnivån. Antalet medarbetare ska enligt 

kravet sänkas i relation till volymerna och ska avta i samma trend (Ekonomichef 2014a; 

Regionchef, 2014b). 
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Figur 6 - Illustration av kravbild på regional nivå 
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4.7 Budgetstyrning på regional nivå 

Det har både innan och efter avregleringen varit en fokusering på en nedbrytningsmetod 

snarare än en uppbyggnadsmetod vid budgetering, det vill säga att koncernledningen gör en 

bedömning för hur mycket verksamheten måste spara på regionnivå. Det är en stor 

fokusering på nedbrytning av kostnaderna, då regionerna är mycket kostnadsstyrda genom 

en kostnadsbudget som visualiserar hur mycket resurser verksamheten har att röra sig med. 

(Ekonomichef, 2014b) Regionchefen (2014b) menar att budgeten agerar som en 

kostnadsram för verksamheten och organisationen arbetar med den på längre sikt. Budgeten 

läggs i slutet utav förgående år och avser ett år i taget. Utvecklingschefen (2014a) menar att 

budgeten är uteslutande den tyngsta delen i styrningen när det gäller framförallt 

lönsamhetsmålet, då den bryts ned till varje arbetsplats/utdelningskontor. 

Verksamheten har i grunden en utpräglad budgetering utifrån tillgängliga resurser snarare än 

utifrån behov. Stundtals har försök gjorts att få en resultatbaserad budget utifrån 

volymutvecklingen men utan framgång efter ett antal försök. Varje region har stort 

inflytande på hur kraven ska fördelas ut inom regionen, men kraven ut till regionerna ser ut 

på ett likartat sätt. (Ekonomichef, 2014b)  

4.7.1 Problematiken kring budgetstyrning 

Organisationen upplever att budget blir ett antagande vid varje tidpunkt för budgeteringen. 

Försändelserna kan komma att variera och i verkligheten hamna på en lägre volym, vilket 

innebär att budgeten egentligen borde justeras eftersom den innefattar intäkter som 

verksamheten inte längre kan räkna med. Budgeten blir därmed många gånger förlegad och 

överensstämmer inte efter de nya premisserna som uppstår. (Regionchef, 2014b) 

En av de stora nackdelarna med budgetfokus är att det blir självuppfyllande. Ekonomichefen 

(2014b) menar att eftersom det händer så mycket i världen hela tiden så blir det trögflytande 

att ständigt hålla sig till budgeten och den blir därigenom föråldrad nästan omedelbart. Om 

budgeten då periodiseras ner på varje månad, vilket görs idag, så kan det bli ännu hårdare 

styrt och tillslut vet människorna inom organisationen inte vad som analyseras; ”Analyserar 

man utifrån en tänkt budget eller utifrån en verklighetsbild?” Detta illustrerar det faktum att 

budgeten kan innefatta en självuppfyllande och kontraproduktiv aspekt för verksamheten. 

Utvecklingschefen (2014a) uttrycker det som att ”budgeten till stor del bygger på historik 

och antaganden samt att den inte upplevs som rättvis mellan enheterna”.  
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Problematiken är att det i det vardagliga arbetet kan vara svårt för brevbäraren att se om 

dagsarbetet ligger inom eller utanför ramarna för budgeten menar Regionchefen (2014b). 

Det blir svårt att se ”sin del i budgeten” och det blir alltså inte tydligt för individen om 

budgeten uppnås genom det nuvarande arbetssättet. Det blir en otydlighet för den anställde 

om denna har presterat tillräckligt eller om en ökad prestation måste infrias.  

4.8 Omvandling av budget till balanserad målbild 

Budgeten ligger till grund för den balanserade målbilden som finns för regionen och 

utmynnar därefter till den balanserade målbilden för produktionsområdet, vilken resulterar i 

dagliga tavelmöten på utdelningskontoret. Se ovan illustrerade figur 5 (Ekonomichef, 

2014b; Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a). 

4.8.1 Central till Regional nivå 

En kravsnurra innehållandes olika inmatade mätetal räknar fram hur stora krav som varje 

region blir tilldelad av huvudkontoret utifrån den bakomliggande budgeten. Den 

sammanlagda omslutningen för de samtliga regionerna fördelas sedan genom olika slags 

påverkan av aktiviteter som exempelvis nya terminalbyggnader, nya maskiner och 

volymanpassningar etcetera (Ekonomichef 2014b; Regionchef 2014b; Utvecklingschef, 

2014a). Kravsnurran fördelar kravet utifrån regionens fördelningsnycklar leverans, 

brevterminal samt oadresserad reklam (ODR). Dessa utgör sedermera fördelningsmodellen 

och blir till den totala kostnadsram som tilldelas regionen i helhet (Ekonomichef, 2014b), se 

figur 7. 

 

 

 

 

Figur 7 - Omvandling av budget till balanserad målbild på regional nivå 
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4.8.2 Regional till lokal nivå 

I regionen arbetas kravet vidare ner på lokal nivå på produktionsområde (Ekonomichef 

2014b; Regionchef 2014b; Utvecklingschef, 2014a), vilket illustreras i figur 8.  

 

 

 

 

 

Figur 8 - Omvandling av balanserad målbild på regional nivå till balanserad målbild för 

produktionsområde  

4.8.2.1 Steg 1 - Fastställande av målbild för produktionsområde 
Den balanserade målbilden för produktionsområdet innehåller en målbild på alla de 

parametrar som verksamheten på lokal nivå styrs på.  Målbilden innefattas av fyra 

hörnstenar – lönsamhet, medarbetare, kund och process och visualiseras i figur 9.  

 

 

Figur 9 – Balanserad målbild för produktionsområde (PostNord AB, 2014f, s.2) 
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4.8.2.2 Steg 2 - Fördelning av kostnadsram för produktionsområde 
För att uppnå och klara av målbilden som erhålls centralt, använder ledningen för regionen 

till viss del en fördelningsmodell genom nyckeltalen innearbete, utdelning inom tätort, 

utdelning utanför tätort samt administration. Regionen fördelar kravet med 50 % utifrån 

volymtappet, då denna beräknas vara ungefär konstant över de olika produktionsområdena 

på lokal nivå. De andra 50 % fördelas genom nyckeltal för att göra det så rättvist som 

möjligt samtidigt som verksamheten verkar i enlighet med reduceringskravet 

(Utvecklingschef, 2014a), se figur 10. 

                     

 

Figur 10 - Fördelning av kostnadsram för produktionsområde 

Utvecklingschefen (2014a) menar att varje produktionsområde på lokal nivå tilldelas en 

kostnadsram, omsatt till medelantalet anställda (MA). Produktionscheferna erhåller årsmål 

utav regionledningen och får utifrån det tilldelade antalet MA månadsvis periodisera efter 

tänkta prognoser under dialog med utvecklingschefen. Brevbärare 1 (2014a) och Brevbärare 

3 (2014 a) menar att styrningen av verksamheten sker genom MA där antalet kan brytas ner 

till planerade timmar som ska användas under en arbetsdag. Timmarna följs upp kvartalsvis 

och avstämning görs då av utfallet. Budgeten för produktionsområdena är därmed fördelat 

på bemanningsnivå istället för i monetära termer (Regionchef, 2014b; Produktionschef 2, 

2014a). Brevbärare 1 (2014a) menar att det inte finns något annat sätt att förhålla sig till 

budgeten än timmarna. 

Det är av väsentlig vikt att den lokala produktionschefen driver förbättringsarbetet 

tillsammans med sina underordnade medarbetare (Utvecklingschef, 2014a). Produktionschef 

2 (2014a) menar att det av stor betydelse att planeringen i detta stadium utförs på bästa 
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möjliga sätt och att rätt antal timmar läggs på rätt dagar eftersom denna påverkar vilken 

förtjänst produktionsområdet kan göra. 

4.8.3 Från lokal nivå till individnivå– tavelmöten på utdelningskontor 

Den balanserade målbilden för produktionsområdet omvandlas sedan till de dagliga 

tavelmötena på de underliggande utdelningskontoren inom produktionsområdet 

(Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a), vilket illustreras i figur 

11.  

 

 

 

 

Figur 11 - Omvandling av balanserad målbild för produktionsområde till tavelmöte på 

utdelningskontor 

Tavelmötena kan beskrivas som en central punkt för information för de anställda på 
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med viss skillnad mellan utdelningskontoren. Tavelmötena hålls av produktionschefen eller 

av deras underliggande teamleader. Vad som diskuteras på tavelmötena skiljer sig till viss 

del mellan produktionsområde (Produktionschef  
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Figur 12 – Illustration av tavelmöte på utdelningskontor 
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4.8.3.1 Regionledningens perspektiv på tavelmöten 

Regionchefen (2014b) och Ekonomichefen (2014b) menar att den sista förgrenade nivån ner 

till kontakten med individerna genom tavelmötena på arbetsplatsen önskvärt hade kunnat 

förbättras. En känsla av vetskap hos individen bör infalla dagligen, så att denna vet vad den 

personligen levererat och om denna har gjort ett bra arbete och kan vara tillfredsställd. Det 

handlar om att individerna i form av de anställda kan känna att de påverkar sin 

arbetssituation eftersom chansen då är större att vilja leverera ett resultat. Organisationen 

behöver synliggöra och skapa en dialog med arbetsplatsen genom en visuell styrning. 

Tavelmöten praktiseras ute på produktionsområdena, där ett resonemang om arbetet ska ske 

dagligen. Regionchefen (2014b) menar dock att kvalitén på denna aktivitet behöver höjas, så 

att rätt information och kunskap som behövs finns att tillhandahålla för att generalisera hur 

det går dagligen och månadsvis. En koppling behöver göras mellan budgeten till det som 

händer här och nu, så att en påverkbarhet och förståelse kan infinna sig i det dagliga arbetet. 

En önskan finns för att budgeten ska bli ytterligare konkret för individen och synka till 

målbilden så att en visualisering kan göras för vad som förväntas. (Ekonomichef 2014b; 

Regionchef, 2014b) Känslan som infann sig efter observationen av tavelmötet indikerar 

också på avsaknaden av konkretiseringen för individen. 

Produktionsområdets balanserade målbild bryts ner i tavelmöten på samtliga 

utdelningskontor, där delar av nyckeltalen följs upp (Ekonomichef, 2014b). 

Utvecklingschefen (2014a) menar att den balanserade målbildens innehåll för regionen till 

vis del finns med och dessutom finns nyckeltalen med på tavlan. Hon anser att målbilden ”är 

rätt starkt kopplad”.  

4.8.3.2 Produktionschefernas perspektiv på tavelmöten 

Tavelmötena ser i stort sett likadana ut på alla arbetsplatser där en gemensam modell 

framtagits, dock är de variabler som följs upp till viss del valfria. Tavelmöte kan praktiseras 

genom att till en början se till gårdagens utfall där gröna samt röda markeringar används för 

att visualisera om variablerna som studeras uppnås eller ej. Reflektioner görs sedermera vad 

avvikelser kan berott på. Stopptider för exempelvis sortering och utgångstider studeras också 

för att sedan övergå till processreflektioner (Produktionschef 2, 2014a).  Produktionschef 

1(2014a) hävdar att tavelmötena ger tillfälle för att känna av läget på arbetsplatsen. Detta är 

också något som vi efter observation av tavelmötet kan instämma i. 
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4.8.3.3 Brevbärarnas perspektiv på tavelmöten 

Tavelmötena illustrerar bland annat antalet timmar som används och brevbärarna kan då se 

avvikelser varpå reflektioner kring utfallet görs. Tavlan upplevs som en bra centrerad punkt 

för viktig information och det är en fördel att den visualiseras och samlar konkret nödvändig 

information dagligen (Brevbärare 1, 2014a). Brevbärare 1 (2014a) menar att det blir en 

sammanställning för vad som krävs för att klara av dagen men att det är långt ifrån alla 

brevbärare som är intresserade. Detta är något som vi också fick uppfattning om när vi 

observerade mötet. Brevbärare 3 (2014a) anser att tavelmötena fyller sin funktion för att 

visualisera och skapa en förståelse kring bemanningen. Brevbärare 2 (2014a) menar däremot 

att det finns många dagar då det inte presenteras något skäl till varför det inte fungerade och 

att det inte heller alltid görs reflektioner kring utfallet med diskussion kring anledningen, 

något som även styrks av Brevbärare 3-5 (2014a). 

Brevbärare 2 (2014a) tycker att det är svårt att förstå poängen med tavelmötena och att de 

inte används på det sättet som var tänkt. Det fanns förhoppningar på att tavelmötena skulle 

leda till någon slags eftertanke vid visualisering av exempelvis olika trender. Det är av värde 

att kunna visualisera och konkret ta upp vad som inte funkar menar Brevbärare 2 (2014a) 

och uttrycker ”när de röda markeringarna sitter på detta ställe vecka in och vecka ut och det 

inte händer något så känns det inte som om det finns någon poäng med det utan bara något 

vi ska göra”. 

4.8.4 Uppföljning av tavelmötena till regional nivå  

4.8.4.1 Regionledningens perspektiv på uppföljning av tavelmötena till regional nivå 
Ett regiontavelmöte äger sedan rum varje måndag på regionkontoret med ledningsgruppen 

för Regionen där en sammanfattning ges för hur utdelningskontoren presterat (Ekonomichef, 

2014b; Regionchef, 2014b; Utvecklingschef 2014a). Regionchefen leder regelmässigt mötet 

och struktureras på ett visst sätt. Aktiviteter som finns på tavlan och som noterats veckan 

innan gås igenom, om aktiviteterna är genomförda stryks dem annars tar de ställning till vad 

som skall göras. Därefter går dem igenom rapport från samtliga produktionschefer, som 

rapporterar vad som har hänt under veckan utifrån en fastställ mall. (Ekonomichef, 2014b) 

Denna rapport är webbaserad och finns tillgänglig för regionledningen varje måndag 

morgon (Ekonomichef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a). Denna kompletteras av en 

veckorapport över hur bemanningen är jämfört med plan. Detta upplägg genererar en 

gemensam avstämning kring allt som hänt och är på gång och fördelar ansvaret direkt 

emellan oss för stöd/åtgärder som måste ske under veckan. (Ekonomichef, 2014b) 
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Regionchefen (2014b) menar att ledningsgruppen har i uppdrag att vara med på tavelmötena 

på utdelningskontoren, där de ska lyssna och bolla idéer med produktionschefen om vad de 

exempelvis upplevt och ge reflektioner. Hon menar att utöver detta är det 

utvecklingschefens uppdrag att säkerhetsställa nivån på produktionschefens möten. 

4.8.4.2 Produktionschefernas perspektiv på uppföljning av tavelmötena till regional nivå 
Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a) menar att det till viss del finns 

återkoppling, då det i varje veckoslut skickas en veckorapport till utvecklingschefen.  

Produktionschef 2 (2014a) menar att det kan vara bra i situationer då det går att dra lärdom 

av andra utdelningskontor men dock kommer feedback från denna inte alltid tillbaka till 

produktionscheferna från regionledningen. Uppföljningarna som görs mellan 

produktionschefen upp till utvecklingschefen genom veckorapporterna tar inte brevbäraren 

del utav (Produktionschef 1, 2014a; Produktionschef 2, 2014a). 

4.8.4.3 Brevbärarnas perspektiv på uppföljning av tavelmötena till regional nivå 
Brevbärare 1 (2014a) beskriver det som att det ibland finns för många steg. Brevbärare 2 

(2014a) menar att de på individnivå inte får ta del utav uppföljningen och att ”det känns som 

om det blir vi mot dem”. Det beskrivs som om det inte finns något direkt 

vänskapsförhållande mellan regionledningen och de som arbetar på golvet som brevbärare 

utan de upplever det som att regionledningen enbart vill förstöra för brevbärarna. Det 

påpekas att det inte finns någon dialog mellan regionkontoret ner på individnivå hos 

brevbärarna (Brevbärare 5, 2014a). Känslan enligt Brevbärare 4 (2014a) är att det som sägs 

på tavelmötena inte alltid verka nå regionledningen i sin helhet, något Brevbärare 3 (2014a) 

håller med om och menar att informationen och kommunikationen eventuellt tar stopp på 

vägen. 

4.8.5 Återkoppling av tavelmötena till individnivå 

4.8.5.1 Regionledningens perspektiv på återkoppling av tavelmötena till individnivå 

Återkopplingen av tavelmötena till brevbärare ansvarar respektive Produktionschef för. Det 

gäller för dem att vara uppmärksam på medarbetare som inte tar aktiv del i tavelmötena 

och avgöra vilken form av återkoppling som är lämplig menar Ekonomichefen (2014b). 

Regionchefen (2014b) säger att produktionscheferna erhåller anteckningar efter varje 

veckomöte på regionkontoret och kan sedan återkoppla de frågor som är aktuella på 

respektive arbetsplats under de dagliga tavelmötena.  
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Utvecklingschefen (2014a) menar att varje produktionschef rapporterar genom 

veckorapporten större avvikelser, störningar och problem. Därefter förs anteckningar som 

feedback till produktionscheferna vid regionledningens måndagsmöte. Hon utgår därifrån att 

återkopplingar görs av produktionscheferna till de delar som berör deras utdelningskontor 

med tillhörande brevbärare genom tavelmötena. Vi har dock genom observation kunnat 

urskilja att återkopplingar från regionledningens möten inte görs på utdelningskontorets 

tavelmöte, då information bestående av feedback från veckorapporten inte lyfts fram. 

4.8.5.2 Produktionschefernas perspektiv på återkoppling av tavelmötena till individnivå 

Återkoppling från veckorapporterna till brevbärare görs inte i dagsläget menar 

Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a). Återkoppling på tavelmötena 

görs dock genom en presentation av utfall från föregående dag genom de gröna och röda 

markeringarna på tavlan (Produktionschef 2, 2014a). Både Produktionschef 1 (2014a) och 

Produktionschef 2 (2014a) menar dock att intresset för uppföljningen skiljer sig markant och 

att det många gånger inte verkar väcka intresse hos en del anställda. Den upplevda 

problematiken ligger i hur en brevbärare på individnivå ska kunna förhålla sig till den 

målbild som är utstakad för produktionsområdet 

4.8.5.3 Brevbärarnas perspektiv på återkoppling av tavelmötena till individnivå 

Samtliga brevbärare understryker att om återkoppling på det som tas upp på tavelmötena på 

ett tydligare sätt hade gått tillbaka ner på lokal nivå till brevbärarna skulle nog en bättre 

stämning och förståelse skapas. På så vis skulle diskussioner och reflektioner av det som 

sägs på mötena kännas mer meningsfulla. (Brevbärare 1-5, 2014a) Brevbärare 5 (2014a) tror 

att om regionledningen dessutom kunde återkoppla genom att fysiskt besöka 

utdelningskontoren lite oftare och berätta hur de tänker gå vidare med det som tas upp så 

skulle nog en större acceptans runtomkring olika beslut infinna sig.  

4.9 Prestationsmätning på regional nivå 

Företaget använder i dagsläget tre nyckeltal för prestationsmätning som de följer varje 

produktionsområde på, vilka är: innearbete, utdelning inom tätort samt utdelning utanför 

tätort (Ekonomichef 2014b; Karlson 2014b; Utvecklingschef, 2014a). 

4.9.1.1 Regionledningens perspektiv på nyckeltalen på lokal nivå 

Ekonomichefen (2014a) och Utvecklingschefen (2014a) anser att organisationen vill komma 

till att styras enbart på nyckeltal med ett frångående av budgetstyrningen. Detta kan i nuläget 

inte praktiseras fullt ut eftersom nyckeltalen fortfarande känns osäkra då kvaliteten inte är 
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tillräcklig vid registrering av arbetstid på rätt kostnadsställe, därmed går det inte helt att utgå 

från nyckeltalen (Ekonomichef, 2014b; Regionchef, 2014b). Utvecklingschefen (2014a) 

anser också hon att det finns ett ifrågasättande av kvalitet i de nyckeltal som verksamheten 

använder sig utav och menar på att just kvaliteten är väsentlig om organisationen vill ligga 

bra till i målbildsdiskussioner. Regionledningen kan dock genom uppföljning av målbilden 

på produktionsområdesnivå konstatera trenden och effektiviteten genom nyckeltalen. 

Regionledningen har satt en genomsnittlig målnivå av nyckeltalen totalt för region som de 

tycker varje produktionsområde bör sträva efter. Målet är sedermera inte nedbrutet per 

produktionsområde och där av finns det inte något mål för produktionsområdet att sträva 

efter. (Ekonomichef 2014b; Utvecklingschef, 2014a) Ekonomichefen (2014b) menar att 

detta beror på att kvaliteten har varit för dålig och därmed kommuniceras nyckeltalen i 

dagsläget inte så hårt.  

4.9.1.2 Produktionschefernas perspektiv på nyckeltalen på lokal nivå 

Både Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a) menar att de i dagsläget inte 

använder sig av nyckeltalen för styrning av produktionsområdet men att de finns uppskrivna 

på tavlan för tavelmötena och innebörden har presenterats. Produktionschef 2 (2014a) tror 

att det kan finnas svårigheter för brevbäraren att förstå innebörden av dem.  

Produktionschef 2 (2014a) hävdar att verksamheten måste hitta rätt i sina nyckeltal då de i 

nuläget ifrågasätts och menar att frågor som ”har jag tänkt rätt?” ”kan detta stämma?” 

ständigt återkommer. På grund av de varierade förutsättningarna beträffande 

utdelningskontorens utdelningsvariation på tätort respektive landsbygd och antalet 

fastighetsboxar etcetera kan de skilja stort mellan olika produktionsområden varpå 

jämförelse endast kan göras mot eget område och trend. Produktionschef 2 (2014a) anser att 

det inte är alldeles enkelt att förhålla sig till nyckeltal – ”vad kan jag göra och vad kan jag 

förändra?” Han menar att ett ifrågasättande av sig själv och sitt tankesätt startas, då regionen 

utgörs av ett antal utdelningskontor och förmodligen har samtliga produktionschefer olika 

sätt att se på det. (Produktionschef 2, 2014a) 

Produktionschef 1 (2014a) menar att om en styrning från hans håll ska ske utifrån nyckeltal 

vill han veta att det finns en stor sanning i dem, vilket inte finns idag. Han tycker dock idén 

med att styra på prestationer är bra, men att inmatningen i verksamhetens bemanningssystem 

– PIM bör vara korrekt och inte manipuleras, annars kommer nyckeltalen inte att visa rätt 

siffra. Han menar att det eventuellt går att se en trend i dagsläget för det egna 
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utdelningskontoret men att om en jämförelse ska ske med andra utdelningskontor behöver 

kvalitetssäkringar göras av nyckeltalen. (Produktionschef 1, 2014a) I dagsläget finns inte 

heller några mål kopplade till nyckeltalen, utan det som studeras i dagsläget är trenden 

(Produktionschef 1, 2014a; Produktionschef 2, 2014a). 

Produktionschef 1 (2014a) menar att det borde finnas mål kopplade till nyckeltalen så att 

produktionsområdet kan sträva därefter. Målet är att samtliga individer ska känna att de får 

rimliga förutsättningar att klara det krav som de har. Nyckeltalen får dock inte kosta mer än 

vad de smakar för att få dem kvalitetssäkrade. Risken med nyckeltalen är dock att de kan 

manipuleras och på så vis ge ett beteende som inte ligger i linje med vad som önskas. 

4.9.1.3 Brevbärarnas perspektiv på nyckeltalen på lokal nivå 

I dagsläget används inte nyckeltalen för styrningen på lokal nivå utan utgångspunkten är 

antalet MA. Det finns i övrigt inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen. 

(Brevbärare 1-5, 2014a) Brevbärare 5 (2014a) berättar att de siffror som står på tavlan och 

ska föreställa nyckeltal i stort sett aldrig ändras och att de inte ägnas någon tid åt att prata 

om. 

Brevbärare 2 (2014a) anser att nyckeltalen hade kunnat vara intressanta eftersom de styr hur 

många timmar som tilldelas. I dagsläget uttrycker denne det som att ”företaget känns ibland 

som att man kör på en väg, men man vet inte vart man ska utan man bara kör i förhoppning 

om att det är trevligt när vägen tar slut.” och menar att nyckeltalens innebörd och tanke just 

nu inte känns genomtänkta. Hade det funnits några mål som skulle uppnås i förhållande till 

nyckeltalen så skulle de kännas mer relevanta och anledning att lägga vikt vid (Brevbärare 4, 

2014a). 

4.9.2 Styrtal som ingår i nyckeltalen 

Styrtalen ingår som grundstenar för att ligga till underlag för beräkning av företagets 

prestationsmätningar i form av nyckeltalen och det finns ett antal styrtal fastställda som 

används som mål för hela regionen. Exempel på styrtal är antalet uppkammad finställd post i 

timmen vilket innebär hur många småbrev, som redan ligger i rätt ordning för 

utdelningsslingan, som kan fördelas till rätt hushåll i timmen. Ett annat exempel på styrtal är 

manuell försortering med antal försändelser i timmen, som innebär en sortering av 

försändelserna efter rätt postnummer. (Brevbärare 4, 2014a; Brevbärare 5, 2014a; 

Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a) 
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4.9.2.1 Regionledningens perspektiv på styrtal som ingår i nyckeltalen 

Styrtal är förutbestämda och centralt satta och ligger till grund för att räkna behovet av 

personal (Utvecklingschef, 2014a). Regionchefen (2014b) menar att styrtalen tekniskt sätt är 

helt tillförlitliga, då den faktiska volymen mäts i maskin.  Hon menar dock att det finns 

andra parametrar som påverkar, vilket gör att de inte fullt ut kan ställa krav. Ekonomichefen 

(2014b) och Utvecklingschefen (2014a) menar att styrtalen är relativt pålitliga men att det 

finns enstaka styrtal som ligger långt ifrån verkligt utfall. Ett exempel på detta är styrtalet för 

kamning av finställd post och hon framhåller att detta tal bör sänkas för att vara uppnåeligt 

(Utvecklingschefen, 2014a). 

4.9.2.2 Produktionschefernas perspektiv på styrtal som ingår i nyckeltalen 
Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a) menar att styrtalen är nästintill 

omöjliga att leva upp till för produktionen då de bygger på att en brevbärare ska stå på ett 

och samma ställe hela tiden vilket inte är realistiskt då det i verkligheten sker flera små 

kring-moment som tar tid och borde räknas in vid framtagandet av styrtalen. 

Produktionschef 1 (2014a) anser dock att idén kring styrtalen är bra eftersom det måste 

finnas ett mål att leva upp till för att kunna sträva mot att prestera. 

4.9.2.3 Brevbärarnas perspektiv på styrtal som ingår i nyckeltalen 

Samtliga brevbärare menar att styrtalen är för högt satta och att det förutsätts att dessa ska 

vara uppnåbara. Detta trots att alla mätningar som har gjorts indikerar på att så inte är fallet, 

vilket provocerar brevbärarna. (Brevbärare 1-5, 2014a) Det är inte någon idé att ha ett mål 

som är så avlägset att ingen, eller väldigt få, någonsin kommer uppnå det eftersom det leder 

till att individen tappar motivationen och slutar försöka (Brevbärare 5, 2014a). Detta tror 

Brevbärare 4 (2014a) är ytterligare en bidragande orsak till att det skapas en slags känsla av 

inkongruens mellan nivåerna. Brevbärare 2 (2014a) menar att de timmar genom MA som 

står till förfogande i verksamheten är byggt på dessa styrtal som aldrig kommer kunna 

uppnås vilket ger svårhanterliga förutsättningar och fungerar numera som en piska mer än en 

morot. Brevbärare 5 (2014a) berättar att tiden för olika arbetsmoment även beror på hur van 

varje enskild brevbärare är på att stå och arbeta vid respektive ställe eftersom 

igenkänningsfaktorn spelar stor roll för hur snabbt det går.  
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4.10 Strukturfaktorer 

4.10.1 Belöning 

4.10.1.1 Regionledningens perspektiv - belöning 
Individuell lönesättning praktiseras inom verksamheten och är kopplad till hur du som 

medarbetare presterar mot hörnstenarna i målbilden som finns uppsatta för organisationen 

(Regionchef, 2014b; Utvecklingschef, 2014a), se figur 13.  

 

Figur 13 – Medarbetarskapets hörnstenar (PostNord AB, 2014e, s.6) 

Utvecklingschefen (2014a) menar att om en brevbärare i stort sett aldrig har något 

kundklagomål får personen i fråga således plus på en utav hörnstenarnas delar vilket kan 

motivera att sätta en högre lön. Har den anställde inte uppnått sina mål så får denna en lägre 

löneutveckling. Regionledningen har arbetat hårt med att få in dessa hörnstenar i varje 

medarbetarsamtal, vilket gör att de kan styra individen då det finns starka kopplingar till 

målbilden även om det inte är precis samma variabler. 

Ekonomichefen (2014b) menar att de som är aktiva och engagerade i sitt arbete och bidrar, 

exempelvis vid tavelmötena, uppmärksammas och har stora chanser till utveckling inom 

företag både som ledare/chefer eller som projektledare/expert inom något 

utvecklingsprojekt. Dessutom påpekar också Ekonomichefen (2014b) att de har mycket 

prestationsfokus i samband med de årliga lönerevisionerna. 
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4.10.1.2 Produktionschefernas perspektiv – belöning 
Den mest effektfulla belöningen tror Produktionschef 1 (2014a) är den individuella 

lönesättningen. Han menar vidare att det också är viktigt med beröm och en chans till ett 

lättare ledighetstagande. Produktionschef 2 (2014a) menar också att en form av belöning är 

att uppmärksamma och även tilldela nya arbetsuppgifter som är förenade med en bättre 

löneutveckling.  

4.10.1.3 Brevbärarnas perspektiv – belöning 
Brevbärare 1 (2014a) menar att belöningen i dagsläget dessvärre många gånger kan ses som 

en bestraffning, något som även Brevbärare 2-5 (2014a) påpekar. Om exempelvis en 

brevbärare har utfört sina göromål under dagen och har tid över så får denne hjälpa någon 

annan som har vissa moment kvar att utföra. Motivet är att få bort ensamhetstänkandet till 

förmån för lagkänslan och att gruppen som helhet ska klara dagens alla göromål men de som 

är snabba på att utföra sina saker blir därmed belönade genom bestraffning av mer arbete. 

Brevbärare 4 (2014a) får en känsla av att om det går bra för just detta utdelningskontor med 

de resurser som finns tillgängliga så ser regionledningen sin möjlighet i att dra ner 

ytterligare mer personal så att arbetsbelastningen blir ännu högre. Individuell lönesättning 

används dock som en belöning av väl utfört arbete, något som Brevbärare 1 (2014a) tror är 

det enda som funkar för styrning mot rätt beteende. Brevbärare 3 (2014a) hävdar dock att 

goda prestationer och eget driv att vilja utvecklas inom företaget belönas med fler 

ansvarsområden något som kan ses som en belöning. 

4.10.2 Kongruens 

4.10.2.1 Regionledningens perspektiv - kongruens 
Att få en kongruens i organisationen menar Ekonomichefen (2014b) är det viktigaste 

chefsansvaret då denna ska få medarbetarna att gå åt rätt håll. Regionledningen 

kommunicerar "chefen på golvet" – vilket innebär att chefen skall vara synlig och finnas där 

hela tiden. Detta arbetas aktivt med på olika sätt genom att exempelvis utveckla 

utdelningskontorets visuella tavelmöten, men Ekonomichefen (2014b) menar också att ”de 

har mycket kvar att utveckla för ökad kongruens”. Regionchefen (2014b) menar att det är 

viktigt att säkerställa att alla medarbetarna kan urskilja målet och vägen dit, annars vet de 

inte vilken väg de ska gå och då bistår förvirringen och motstridigheten och bromsar 

verksamheten som helhet eftersom en kongruens inte uppstår. Hon menar också att det som 

kommuniceras ut av chefen i viss mån kan tolkas på ett annat sätt av brevbäraren eftersom 

den anställdes verklighetsuppfattning fortfarande befinner sig i en historisk avspegling och 
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inte där verksamheten i nuläget befinner sig. Utvecklingschefen (2014a) anser att den 

balanserade målbildens variabler ser likadana ut för alla utdelningskontor och kommuniceras 

med samma material. Hon menar också att det är varje chef som i huvudsak påverkar arbetet 

på sin enhet men att det finns en del kvar att utveckla för förbättrad kongruens inom 

verksamheten. 

4.10.2.2 Produktionschefernas perspektiv – kongruens 
Produktionschef 2 (2014a) menar att för att främja kongruensen hos den anställda individen 

är det viktigt att få medarbetarna att arbeta mot samma mål som ligger i linje med företagets. 

Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a) menar att det kan vara svårt att 

veta för brevbäraren hur de kan leverera ett bättre resultat och därmed kan kongruensen 

brista.  

4.10.2.3 Brevbärarnas perspektiv – kongruens 
Brevbärare 2 (2014 a) menar att det upplevs som om att det läggs på ytterligare arbetsbördor 

hela tiden och att små förändringar sedan leder till stora bördor. De många olika momenten 

bidrar till att brevbäraren blir splittrad i sin uppmärksamhet på arbetet, vilket kan ge avkall 

på fokus och kvalitet. Det blir svårt för brevbäraren att se hur denna många gånger kan bidra 

till ett bättre resultat (Brevbärare 3, 2014a; Brevbärare 4, 2014a). Brevbärare 5 (2014a) anser 

att det blir svårt att skapa kongruens vad gäller kvalitet när det hela tiden ska läggas på 

större utdelningsrundor och fler hushåll per brevbärare. Det blir på så vis svårt att hålla uppe 

kvaliteten när fokus istället blir förflyttat till att det ska gå fort eftersom det är mest 

kostnadseffektivt. Brevbärare 1 (2014a) uttrycker det som att ”undrar om vi lever i samma 

värld - arbetar vi på samma företag?”, när det gäller mål och kongruens.  

4.11 Beteendeaspekter på individnivå  

4.11.1 Acceptans 

4.11.1.1 Regionledningens perspektiv – acceptans 
Regionchefen (2014b) menar att eftersom organisationen är gammal så påverkar det 

människorna inom verksamheten. Hon anser att som chef eller ledare i den här 

organisationen är det en utav de största utmaningarna att skapa en kultur eller en atmosfär på 

arbetsplatsen som tänker nytt, brett och kreativt. Detta för att undvika känslan av att ”nu är 

vi tillbaka till det” och ”så var det förr” etcetera. Ekonomichefen (2014b) och Regionchefen 

(2014 b) menar att organisationen genomgått många förändringar som lever kvar ifrån de 

äldre versionerna av organisationen som exempelvis betinget då varje individ tilldelades en 
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viss slinga och fick efter avklarad prestation gå hem för dagen även om denne hade betalt en 

längre tid. Regionchefen (2014b) menar att det kan bero på att ledarna och chefer inte lyckas 

att skapa den nya framtidsbilden tillsammans med medarbetare så att de kan acceptera att i 

nuläget är det den här vägen verksamheten ska gå. Hon menar att detta kan vara en 

bidragande orsak till att effektiviteten i styrningen brister. 

Genomförandet vid omorganiseringar har stor betydelse, oavsett hur väl förberett 

omorganiseringen kan tänkas vara. Regionchefen (2014b) menar exempelvis att ett 

införande av ett minskat antal timmar på en dag alltid innebär en dipp i början eftersom den 

anställde ser till att arbeta medvetet eller omedvetet långsammare. Detta brukar sedan avta 

inom en kort period och en acceptans görs av det nya arbetssättet. Hon menar att den 

anställde har accepterat en ny nivå men att den på den mentala nivån fortfarande är kvar. 

Regionchefen (2014 b) tror att ju mer synligt regionledningen kan göra konsekvenserna av 

det här, för var och en, kan det bli lättare att se vilket håll dem ska gå. Konsekvenser är 

något som de i verksamheten inte arbetat med och genom ett antal medarbetare har tillåtits 

störa verksamheten har det krävts mer av de medarbetarna som är duktiga. (Regionchef, 

2014b) 

Den viktigaste aktiviteten för att skapa acceptans hos varje medarbetare är 

utvecklingssamtalen och andra individuella samtal menar Utvecklingschefen (2014a). Hon 

menar också att acceptans arbetas med på gruppnivå genom tavelmöten. 

4.11.1.2 Produktionschefernas perspektiv – acceptans 
Produktionschef 2 (2014a) menar att det gäller att arbeta med små förändringar och att hela 

tiden få med sig personalen så att de känner att de klarar av det och därigenom kan arbeta 

bättre. Det är viktigt att som ledare vara tydlig, rak och framförallt förklarande med 

kommunikation kring varför situationer har uppkommit och genom samspel försöka lösa 

utmaningar som verksamheten ställs inför och på så sätt skapa en acceptans. 

Produktionschef 1 (2014a) tror att det är viktigt att förutsättningar ges för att kunna lyckas 

och han menar också att kommunikationen är viktig för att öka förståelsen hos individen och 

därmed acceptansen.  

4.11.1.3 Brevbärarnas perspektiv - acceptans 
Besparingskrav skapar en viss frustration bland medarbetarna och är i stort fokus på 

företaget (Brevbärare 2, 2014a). Samtliga brevbärare hävdar att de är medvetna om och har 

skapat en viss acceptans för situationen om sparkraven och är införstådda med att 
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volymtappen är ett faktum (Brevbärare 1-5, 2014a). Brevbärare 4 (2014a) och Brevbärare 5 

(2014a) menar att det tyvärr känns som om att det ibland sparas för sparandets skull utan att 

det finns försvarbara motiv till det vilket medför att förutsättningarna för att klara av dagen 

blir svårare. ”De som har ansvar för ekonomin ser bara en siffra som är hög och tycker 

därför per automatik att den ska sänkas, men vi som är inne i det dagliga arbetet vet att den 

kostnaden måste vara högre då den underlättar arbetet för andra moment som därmed håller 

nere de kostnaderna” menar Brevbärare 4 (2014a). Brevbärare 5 (2014a) påpekar att bristen 

på acceptans även kan uppstå mellan de olika enheterna då försäljningsenheten bara försöker 

maximera intäkterna utan att tänka på brevbärarna. Denne menar att de borde kunna anpassa 

när ODR ska köpas in för utdelning och på så vis undvika att göra det när prognoserna för 

brevförsändelser redan är höga. Detta skulle underlätta arbetsbelastningen för brevbärarna, 

minska risken för övertidsarbete och öka acceptansen mellan enheterna.  

4.11.2 Motivation 

4.11.2.1 Regionledningens perspektiv - motivation 
Ekonomichefen (2014b) menar att det viktigaste med styrning är att styra de anställda mot 

rätt beteende. Det går inte att hitta vad som är exakt rätt och fel eller skapa fullständig 

rättvisa utan det väsentliga är att åstadkomma rätt beteende i en organisation, då det annars 

lätt blir kontraproduktivt. En budget ska främja rätt beteende genom att skapa motivation. 

Den ska vara tuff att uppnå men den måste vara uppnåelig. Bristerna idag är att ”fotfolket” 

inte motiveras tillräckligt eller har svårt att förhålla sig till den budget som sätts ovanifrån. 

Att få samtliga anställda att känna ett engagemang för det som ska uppnås är problematiskt i 

dagsläget. I nuläget minskar verksamhetens volymer konstant samtidigt som produktiviteten 

måste höjas vilket är en ännu hårdare uppgift. Ekonomichefen (2014b) menar att det är 

väsentligt i och med verksamhetens situation med neddragningar, att skapa en styrning som 

främjar motivationen. Det är kommunikationen till de anställda som är avgörande för att 

förbättra motivationen då verksamheten utgörs av ett personalintensivt företag. 

Organisationen står och faller med motivationen och utan den så fungerar inte 

verksamheten.  

Regionchefen (2014b) menar att det finns problematik kring att skapa motivation hos 

brevbäraren kan hänföras till att individen inte kan eller har svårt att se om det denna har 

presterat är tillräckligt bra och om det ligger inom eller utanför budgeten. Att arbeta för 

högre kvalité i nyckeltalen för att på så sätt uppnå bättre måldiskussioner tror 

Ekonomichefen (2014 b); Regionchefen (2014b); Utvecklingschefen (2014a) är avgörande 
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för att skapa motivation mot rätt beteende hos individen och på så sätt skapa stimulans av 

ökat engagemang och motivation. 

4.11.2.2 Produktionschefernas perspektiv – motivation 
Produktionschef 1 (2014a) och Produktionschef 2 (2014a) menar att det är viktigt att se 

varje enskild individ och förmedla vikten av att vad de presterar genom att berömma dem 

och på så sätt skapa motivation. Att brevbärarna får vara med och påverka genom 

deltagande och samspel är något som också påverkar motivationsnivån hos individen.  

4.11.2.3 Brevbärarnas perspektiv – motivation 
Brevbärare 2 (2014a) menar att det skett en attitydförändring ovanifrån och syftar på att det 

har blivit en mer fokusering på förändrings- och förbättringsarbete för att reducera 

kostnader. Besparingskrav är i stort fokus och det skapar en viss frustration och inte 

motivation bland medarbetarna vilket bidrar till ett ifrågasättande om varför PostNord AB 

inte istället ökar intäkterna genom att skapa mer affärer på försäljningsenheten, vilket de inte 

tar del av. Samtliga brevbärare hävdar att de är medvetna om sparkravens innebörd – 

PostNord AB måste överleva (Brevbärare 1-5, 2014a). Arbetet idag handlar mest om att 

klara av de planerade timmarna som är utsatta vilket inte känns tillräckligt för motivationen 

anser Brevbärare 5 (2014a). Fler mål kopplade mot det dagliga arbetet hade varit att föredra 

för att ha något att driva mot och på så sätt öka motivationen (Brevbärare 4, 2014a). Lön 

efter prestation (Brevbärare 1, 2014a) samt erkännande av regionledningen vid väl utförd 

prestation är någon som påverkar motivationen anser Brevbärare 3 (2014a). Brevbärare 2 

(2014a) menar att den anställde endast ses som en MA – ”ett huvud”, vilket inte motiverar 

individen.   

4.11.3 Deltagande  

4.11.3.1 Regionledningens perspektiv – deltagande 
Individen kan inte urskilja hur denna kan göra för att påverka och Regionchefen (2014b) 

uttrycker det som att individen ställer sig frågan ”klarar vi vår budget om jag jobbar på detta 

sätt?”. Hon menat att det är suddigt, oklart och inte tillräckligt tydligt och individen vet inte 

om som den gjort ett tillräckligt bra jobb idag eller om denna behöver göra någonting mer. 

Det är av betydelse menar Ekonomichefen (2014b) och Regionchefen (2014a) att känna som 

individ att man påverkar sin arbetssituation eftersom viljan då ökar att leverera ett resultat. 

Visualiseringen av budgetarbetet blir ofantligt viktigt för att ett deltagande ska kunna uppstå.  
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Regionchefen (2014b) menar att motivationen till deltagande från individen återigen kan 

bero på att ledarna och chefer inte lyckas att skapa den nya framtidsbilden tillsammans med 

brevbärarna. Det gäller att skapa en påverkbarhet och deltagande här och nu genom att göra 

det för individen visuellt förståeligt och kopplat till det dagliga arbetet.  

Vissa av det ”äldre gardet” kan ha svårt att samarbeta eftersom de har varit vana vid att köra 

sitt eget lopp då det förr var så genom beting, vilket hämmar deltagandet. Det är en gammal 

kultur som sitter i. Motsvarande kan även urskiljas i ledarskapet hos produktionscheferna 

men detta arbetas med på utvecklingssamtalen. (Utvecklingschef, 2014a) 

4.11.3.2 Produktionschefernas perspektiv – deltagande 
Produktionschef 2 (2014a) menar att motivation skapas hos de anställda genom deltagande 

och involvering i förändringsarbetet där de får delta och ansvara. Produktionschef 1 (2014a) 

menar att de själva får spåna på lösningar och ta in information från övrig personal. Han 

menar att personalen bör ges möjlighet att sätta organisationen, då detta bidrar till att den 

enskilda blir mer engagerad vilket därmed innebär att onödiga diskussioner utesluts.  

4.11.3.3 Brevbärarnas perspektiv - deltagande 
Samtliga brevbärare menar att det till viss del visualiseras och diskuteras kring 

förbättringsarbete i samband med tavelmötena och att detta i så fall skulle kunna 

karaktäriseras som någon form av deltagande (Brevbärare 1-5, 2014a). När antalet 

utdelningsrundor ska minskas i antal och fördelas ut på de kvarvarande rundorna får 

brevbärarna vara med och lägga fram förslag vilket Brevbärare 5 (2014a) tycker är bra 

eftersom det just är brevbärarna som har bäst insikt i hur verksamheten kan effektiviseras på 

bästa sätt när det gäller utdelningsrundorna. Brevbärare 2 (2014a) efterlyser dock att 

regionledningen besöker utdelningskontoret oftare eller åtminstone skickar ut frågor och 

tankar kring saker som kan förbättras, detta för att brevbärarna ska kunna känna sig mer 

delaktiga och involverade. 

4.12 Sammanställning av det empiriska materialet 
En sammanställning av ekonomistyrsystemets kartläggning för PostNord AB finns illustrerat 

i bilaga 6. Kartläggningen av budgeten och prestationsmätning och dess styreffekter är 

illustrerat i matris 1.  
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5 Analys  
I detta kapitel kommer analysen presenteras genom en integration av det teoretiska och det 

empiriska materialet. Det empiriska materialet kommer att tolkas utifrån den angivna 

konceptuella modellen och behandlar budgetens och prestationsmätningars styreffekter i 

organisationen. De identifierade problemområdena kommer sedermera behandlas 

integrerat med förslag till rekommendationer för en förbättrad styreffekt i organisationen.  

5.1 Budget 
Budgetstyrningen inom PostNord AB på regional nivå ligger inte på en tillfredsställande 

nivå då det genom matrisen går att urskilja att samtliga respondenter inte finner budgeten 

som ett helt fungerande styrverktyg för PostNord AB, se figur 14.  

 Budget 
-tillfredsställd 

styrning 

 Ja Nej 

RC  X 

EC  X 

UC  X 

PC 1  X 

PC 2  X 

B1  X 

B2  X 

B3  X 

B4  X 

B5  X 

   

 

Figur 14 – Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av budgeten 

Regionledningen tycker att budget som styrverktyg många gånger blir förlegad, inte 

överensstämmer mot verkligheten och att det finns risk för att budgeten blir kontraproduktiv. 

Detta är något som också faller i linje med utlåtande av Greve (2011) och Hansen et al. 

(2003) som menar att styrverktyget kan karaktäriseras som ”klumpigt” och grundar sig på en 

förlegad centralistisk syn på ledningen för företaget.  Vad som anses som tillfredsställande 

eller inte ligger i varje enskild persons subjektiva bedömning och kan självfallet skilja stort 

mellan olika individer men faktum kvarstår att det inte finns någon tydlig trovärdighet till 

nuvarande sätt att styra verksamheten. Eftersom såväl överordnade som underordnade finner 

styrningen otillräcklig blir det svårt att motivera till ett beteende som harmonierar med 

föreslagen strategi. Faktum är att den attityd som regionledningen innehar gentemot 

budgetverktygets egenskaper också har en betydande effekt på hur effektiv 

budgetanvändningen blir inom PostNord AB, ett förhållningssätt som styrks av Jawahar och 

Wayne (2003) och illustreras i figur 15. Inställningen ifrån regionledningen speglar och 



76 
	  

påverkar de anställda på lägre nivåers beteende vilket genererar i avgörande faktorer för hur 

effektiviteten i styrverktyget inom regionen blir. Kommuniceras en tveksamhet ut som det 

görs i nuläget, medvetet eller omedvetet, bör det rimligtvis få en inverkan på övriga 

medarbetares beteende i organisationen.  

 

Figur 15 – Illustration av hur attityden påverkar budgetverktyget 

Företagsklimatet har för PostNord AB trappats upp i den bemärkelsen att nya levnadsvanor, 

nya aktörer samt teknikutvecklingen har ändrat villkoren. Den traditionella budgeten kan ha 

svårt att klara av dagens turbulenta och osäkra miljö då den är bättre lämpad för stabila 

förhållanden eftersom målet är fixerat och är det definitiva måttet på framgång, vilket Bunce 

et al. (1995), Hansen et al., 2003 samt Hope och Fraser (2003c) resonerar kring. Aspekten av 

att PostNord AB ständigt ställs inför nedskärningar i budgeten i form av 

kostnadsreduceringskrav och tvingas omorganisera med personalnedskärningar kan vara en 

bidragande orsak till upplevda svårigheter för verksamheten att uppnå framgång då 

företagets anställda enligt Messmer (2002) ska göra mer för mindre. En naturlig följd av 

detta blir att budgeten utgör ett hinder för kreativitet och innovation vilket innebär att 

styrverktyget inte bidrar med den dynamik som krävs för att PostNord AB ska kunna 

konkurrera på marknaden, vilket Østergren & Stensaker (2011) påpekar som en viktig 

faktor. 

Orsaken till den upplevda budgetproblematiken kan också bottna i de organisatoriska 

förändringarnas ofördelaktiga anpassning till budgetprocessen, då denna måste stödjas av 

omställningarna för att fullt ut fungera. Med tanke på PostNord ABs nästintill kontinuerliga 

omorganiseringar av verksamheten, är detta en viktig aspekt att ta i beaktan vid analys kring 

huruvida budgeten fungerar i verksamheten, vilket också påpekas av Boon et al. (2007) samt 
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Hope och Fraser (2004). Det betyder att omorganisationerna görs allt för tätt mellan 

varandra och hinner därmed inte sätta sig som en accepterad förändring och leder på så vis 

möjligen till förvirring snarare än förbättring och ökad förståelse. Det krävs förmodligen 

längre tid att stabilisera en omorganisation än vad som har varit fallet i PostNord AB, vilket 

sannolikt innebär att när förändringarna väl når ut till brevbärarna kommer direktiv om att 

ytterligare en ny organisationsstruktur är på väg att träda i kraft. Detta medför förmodligen 

att brevbärarna inte längre tror på att nya metoder och tankesätt resulterar i en förbättring. 

Kontentan av en sådan handling leder inte till en ökad effektivitet och kongruens utan 

snarare till ett starkare skikt mellan nivåer i organisationen och ett mer utpräglat ”vi mot 

dem”, något som Hopwood (1972) och Campbell (1985) menar är bidragande orsaker till 

inkongruens. Ett beteende av denna karaktär medför att problemet egentligen inte ligger i 

systemets utformning utan istället i dess användare, det vill säga brevbärarna och för att 

påverka dem att ta till sig en ny styrningsmetod krävs genomtänkta idéer för utförandet.  

Då företaget under all tid praktiserat en nedbrytningsmetod vid budgetering ges ingen större 

möjlighet till att påverka vilka krav som anses rimliga att ställa på varje region. Regionen får 

budgeten tilldelad och får acceptera och förhålla sig till den efter rådande villkor och redan 

på denna nivå utesluts involvering i hur budgeten ska sättas. Genom att använda sig av en 

nedbrytningsmetod beträffande budgeten blir både tidsåtgången för upprättandet och 

beslutsfattande av reducerande slag (Bierman, 2010) och har sina fördelar i att kunna 

förhålla sig till snabba förändringar som sker på marknaden. Detta är av betydande vikt på 

postmarknaden som i allt större utsträckning och snabbare takt förändrats mot en mer 

digitaliserad marknad. En omvänd nedbrytningsmetod, det vill säga ett uppbyggande av 

budgeten nerifrån och upp, leder istället till ökat deltagande och högre grad av acceptans vid 

målsättning (Fyfe et al., 2012). En uppbyggnadsmetod skulle rimligtvis för PostNord AB 

innebära en ökad förståelse till varför budgeten sätts som den gör eftersom de anställda på 

olika nivåer får vara med och påverka dess funktion och innehållande struktur. Då effekterna 

av systemet tenderar ge en bild av att det inte fungerar som det är tänkt och önskvärt finns 

det fog för att anta att en större delaktighet skulle underlätta för anställda att acceptera 

budgeten som styrverktyg. Därmed inte sagt att den helt och hållet bör gå från en 

nedbrytningsmetod till en uppbyggnadsmetod men att processen i uppbyggnaden bör gå åt 

detta håll för att främja styrningen. Möjligen finns det en bristande kongruens mellan 

regionledning och centralledningen i sitt sätt att se på hur styrning för bästa sätt ska fungera 

ner i organisationens alla delnivåer, vilket försvårar styrningens funktion ytterligare. 
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Brownell (1982), Chenhall och Brownell (1988), Chong och Chong (2002), Chong och 

Johnson (2007), Magner et al. (1996) samt Wong-On-Wing et al. (2010) har studerat 

beteenden på olika nivåer i företag och framhäver att anställdas deltagande i 

budgetprocessen har betydelse för att prestera bättre. Att i större utsträckning involvera 

medarbetare i budgetprocessen innebär att en rättvisare fördelning kan fastställas vilket ökar 

sannolikheten till att förbättra individers motivation (Zainuddin, & Isa, 2011).  

När budgetens tillförlitlighet brister redan på regional nivå blir således den fortsatta 

styrprocessen av att påverka sina anställda mot önskat beteende allt svårare att genomföra 

vilket betyder att systemets användare inte arbetar utefter vad som föreskrivs. Möjligen 

ligger det till grund för ett dysfunktionellt beteende på samtliga nivåer utan att det egentligen 

görs med avsikt att försämra för företaget i stort. Det faktum att budgeten har funnits som 

styrverktyg över ett spektrum som sträcker sig över århundraden (Cassell, 2003) gör att det 

kanske mer är traditionen som håller kvar denna i många verksamheter. Så kan eventuellt 

fallet vara inom PostNord AB, då företaget också har en gedigen mångårig historia med 

styrverktyget budget i fokus. Det kan innebära att den under längre tid har tagits för given 

som det självklara valet som främsta styrverktyg och därmed inte ifrågasatts eller utvecklats 

i takt med att organisationen förändras. Tydligheten på dess ineffektivitet är synnerligen 

märkbar då styrsystemet inte stödjs av verksamhetens medlemmar och skapar en känsla av 

att det som ska efterföljas inte når sin fulla acceptans. Ytterligare bakomliggande faktorer till 

bristen på styreffekt av budgeten kan dels bottna i företagets storlek och att det befinner sig 

på en marknad i snabb omvandling. Större företag med dess innehållande struktur borde 

troligtvis ha svårare att anpassa sig till omvärldsförändringar än mindre företag, inte minst 

med tanke på den snabba tekniska utveckling som har genomträngt marknaden. Det betyder 

att anpassningar till nya yttre direktiv sker i en takt som inte samstrålar med det inre 

styrsystemet. 

5.1.1 Nedtoning av budget till förmån för prestationsmätningar  
PostNord AB verkar på en avreglerad marknad som därmed kännetecknas av att de inte 

längre sitter i monopolposition utan omger sig av konkurrenter. De har ett avkastningskrav 

att leverera till sina ägare och behöver därmed driva företaget på ett så konkurrenskraftigt 

och kostnadsmässigt effektivt sätt som möjligt. Med tanke på bland annat ökad konkurrens 

och ny teknologi avgörs PostNord ABs framgång till stor del av hur dessa spelregler är satta 

på marknaden. Det betyder att de tvingas att effektivisera och strukturera sig för att möta 



79 
	  

marknadens krav. Hur företaget på bästa sätt kan göra detta givet situation och 

förutsättningar spelar in på dess fortsatta utveckling.  

Dagens budgetsystem visar sig frambringa brister i sina effekter på styrning av de anställdas 

beteenden varpå en nedtoning av detta till förmån för mer processinriktade 

prestationsmätningar arbetats fram. Resonemang kring att styra ett företag via 

prestationsmätningar har diskuterats i studier av Player (2003), Ekholm och Wallin (2000) 

samt Hope och Fraser (2003c) som framhäver att ett frångående av den mer traditionella 

budgeten resulterar i möjligheter till att omvandla en organisations prestationspotential.  

Østergren och Stensaker (2011) menar att en nedtoning av budgeten kan reducera en allt för 

stor inriktning på kostnader och istället medföra ett ökat fokus på prestationer och åtgärder. 

Då PostNord AB, till skillnad från sina konkurrenter, har ett krav om att leverera 

rikstäckande utdelning behöver de för att ta marknadsandelar utföra sina arbetsmoment 

effektivare. Detta talar för en ökad användning av prestationsmätningar för att kunna följa 

upp företagets prestationer och hur de utförs för att på ett enklare sätt kunna utvärdera och se 

förbättringspotentialer.  

Eftersom det redan på regionledningsnivå anses finnas en viss skepsis mot budgeten som 

styrfunktion kan det vara motiverat att tona ner dess användning eftersom effekterna på 

styrningen med största sannolikhet blir bättre om alla känner förtroende för den. En 

svårighet att beakta kan vara att budgeten alltid har funnits som ett styrverktyg inom 

företaget och fungerar därmed som en slags trygghet för hur verksamheten ska styras. En 

minskad betydelse av verktyget skulle innefatta att företaget förflyttar sig utanför en position 

som känns trygg vilket rimligtvis kan ses som en hämmande faktor vid övervägandet av att 

tona ner budgetens användning. En ej inkörd styrningsmetod tar dessutom både tid i form av 

implementering och beteendeförändring (Kong, 2005). Dock anses det vara en motiverad 

inriktning att ta för att få en ökad genomslagskraft och effekt på önskat beteende hos 

företagets anställda vilket skapar förutsättningar för högre effektivitet. En 

förtroendeingivande styrning skulle öka motivationen och på så vis generera ett bättre 

agerande, något Uyar (2009) anser blir följdeffekter av att minska budgetstyrningens 

byråkratiska klimat för att mer inrikta sig på prestationsmätningar beträffande ett företags 

styrning. Då budgeten anses vara förlegad (Hansen et al., 2003; Greve, 2011) på grund av att 

den snabbt blir inaktuell styrks ytterligare argumentet om att gå åt ett håll som verkar för ett 

minskat förlitande på budgeten som styrverktyg för önskad styreffekt.  
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Studier av Searfoss och Monczka (1973); Wong-On-Wing et al. (2010) samt Zainuddin och 

Isa (2011) konstaterar att en mer involverad och motiverad personal tenderar att prestera 

bättre. Det ökar i en förlängning sannolikheten för en mer effektiv och bättre fungerande 

verksamhet. Genom att koppla resurstilldelningen till prestationsmätningar kan en ytterligare 

acceptans och logik infinna sig bland företagets anställda. Det skulle på så vis gå att hitta 

motiverbara förklaringar till varför resurser läggs på vissa aktiviteter (Melkers & 

Willoughby, 2005). Därtill kan nämnas att hur olika aktiviteter presterar kan följas upp på ett 

enklare sätt samt att förbättringsåtgärder på de aktiviteter som inte ligger på satisfierbar nivå 

snabbare kan tillsättas (Wang, 2000; Young, 2003). En studie av Lau och Moser (2008) 

visar dessutom på att prestationsmätningar ökar tillfredsställelsen och motivationen hos de 

anställda då de används i syfte att utvärdera anställdas prestationer. PostNord AB skulle i 

dessa avseenden kunna utnyttja prestationsmätningarnas funktion i benchmarkingsyfte och 

därmed jämföra sitt utdelningskontors resultat från föregående period. På så vis kan en 

lärdom tas av vad som har förbättrats samt vilka åtgärdsinsatser som behöver vidtas för 

ytterligare utveckling, något som diskuteras av Hansen et al., (2003) och Neely (2007). En 

jämförelse mot sig själv skulle kunna möjliggöra en bättre visualisering på hur 

utdelningskontoret levererar mot föregående period och vad detta i så fall beror på. 

Dessutom kan det möjligen fungera som en motivationsfaktor i den bemärkelsen att 

utdelningskontoret tävlar mot sig själv i jakt på att uppnå bättre resultat. Är då 

prestationsmätningarna satta utefter rättvisa ingående variabler kan kravet på vad som måste 

åstadkommas på respektive kontor fördelas ut på ett mer rättvist sätt, det vill säga att de 

utdelningskontor som har levererat ett bra resultat med tillgivna resurser inte bör få lika stort 

krav nästföljande period. Då det enligt Produktionschef 1 (2014) skiljer sig mycket i 

exempelvis geografiska förutsättningar mellan olika produktionsområden blir jämförelser 

mellan olika områden och utdelningskontor svårare att genomföra på ett sätt som kan anses 

som motiverat som grund för resursfördelning. 

5.2 Tavelmöten 
De dagliga tavelmötena som äger rum ute på samtliga utdelningskontor ska fungera som en 

visualisering av styrningen ut till brevbäraren samt för att öppna upp för diskussion och 

därmed stärka gemenskap och delaktighet. Vid iakttagelser av respondenternas utlåtanden 

framkommer bristande överensstämmelse mellan nivåerna beträffande tavelmötenas 

funktion för styrning ut till individen, se figur 16.  
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Figur 16 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning om 

tavelmötenas funktion av att styra individen 

På regional nivå anses det till stor del att funktionen inte ger tillräcklig effekt på det som ska 

förmedlas, något som inte styrks av Utvecklingschefen som menar att det finns en stark 

koppling från budgeten ut till individen. Gapet av bristande överensstämmelse ter sig 

möjligen störst mellan produktionsområdesnivå och brevbärarnivå vilket indikerar på att det 

som är tänkt att kommuniceras ut inte får önskvärd effekt eftersom brevbärarna inte känner 

tillräcklig funktion i dess nuvarande användningssätt. Systemet uppfattas inte likartat av 

dess användare och kan ligga till grund för ett olikartat beteendemönster beroende på vilken 

hierarkisk nivå som systemet befinner sig på.  

Då tavelmötenas funktion på brevbärarnivå inte tycks ge tillräcklig förståelse och 

styrningseffekt finns det således tecken på brister i systemets användning vilket dels kan 

bero på ett uteblivande engagemang men även på en ej genomtänkt visualisering. 

Tavelmötena är förvisso en ganska nyinstiftad metod vilket innebär att det möjligen ännu 

inte har hunnit sätta sig som ett accepterande moment i den dagliga verksamheten. Dock kan 

ett bristande engagemang delvis bero på att det skett väldigt många omorganiseringar och 

nya arbetsmetoder under en kort tid vilket gör att brevbäraren tillslut tappar förtroendet för 

att ytterligare något nytt skulle tillföra något värde för den enskilda prestationen. Dessutom 

finns det med största sannolikhet en djupt rotad företagskultur om arbetets utformning som 

vuxit fram och eftersom många har arbetat både före och efter avregleringen finns det 

förmodligen fortfarande spår och påverkan av dessa krafter.  

Nya arbetsmetoder med nya arbetsuppgifter och ändrade rutiner medför rimligtvis större 

ansträngning och viss tvång om att frångå en position som känns bekväm. Mot denna 

bakgrund förefaller det i vissa fall troligt att effekten av tavelmötenas införande redan på 
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förhand är dömda att misslyckas. Ett sådant resonemang finner förklaring i litteraturen 

genom Willhelm (1992) och Whiteley et al. (2013) som hävdar att företagskulturen påverkar 

och styr beteendet av individen i verksamheten, speciellt i organisationer som varit aktiva 

under en längre tid. Dessutom påpekar Whiteley et al. (2013) att medarbetarna som utsätts 

för flertalet inre och yttre förändringar tillslut tenderar att förlora initiativförmåga och 

energi. Eftersom produktionscheferna samt Utvecklingschefen, de som ligger en respektive 

två nivåer över brevbärarna, inte bedömer tavelmötena på samma sätt utan finner dem 

givande och funktionsdugliga kan det uppfattas som om cheferna inte tycker att brevbäraren 

accepterar tavelmötenas styrningsfunktion. Följaktligen förstår de systemet på olika sätt 

eftersom de sitter på olika ansvarsområden och arbetsuppgifter vilket är en viktig sak att 

beakta.  

Återigen framkommer bilden av grupperingar och ett ”vi mot dem” där de olika delnivåerna 

känner samhörighet med varandra men där det går att uttyda ett glapp mellan leden. Denna 

problematik tros ligga i den historiska bakgrunden och kan möjligen ses som en konsekvens 

av hur det ursprungligen fungerade i företaget. Det handlar antagligen om att få ihop alla 

delar till en enhetlig organisation och förmodligen krävs det mer än endast ett styrsystem för 

att överbrygga detta. Möjligen är inte heller kommunikationen mellan de olika nivåerna 

tillräcklig, eller som till en början var tänkt, vilket ger olika utfall på tavelmötenas funktion.  

Kommunikationen framhålls enligt Jawahar & Wayne (2003) som en positiv följdeffekt av 

att utnyttja en budget och styra utifrån denna. Därmed pekar det i följande fall på att 

budgeten inte accepteras eller åtminstone inte fungerar i den bemärkelsen som är önskvärd. 

Avsaknad av belöningar kopplat mot tavelmötet är ytterligare en faktor som kan hämma 

dess funktion då brevbärarna beskriver att belastningen med åren endast har ökat per individ. 

Då det historiskt sett inte har fått någon belöningseffekt när nya arbetsmoment har inrättats 

så infinner sig möjligen en känsla av att även denna metod kommer rendera i utebliven 

belöning vilket sannolikhet bidrar till ett minskat engagemang. 

5.2.1 Uppföljning och återkoppling av tavelmöten  
Tavelmötenas uppföljning till regionledningen anses fungera då sammanfattade 

veckorapporter från varje produktionschef varje veckoslut skickas till ledningen för 

diskussion. Därmed inte sagt att budgetsystemets styrning automatiskt anses fungerande. 

Inte minst med tanke på att synen på om återkoppling praktiseras i organisationen skiljer sig 

och att denna upplevs som obefintlig av brevbärarna, se figur 17. 
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Figur 17 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av uppföljning 

samt återkoppling av tavelmötena  

Eftersom samtliga brevbärare i studien menar att information i form av återkoppling inte går 

tillbaka ner på individnivå till brevbäraren kan problematiken tagit sin utgångspunkt i den 

inledande delen av processen i form av uppföljningen. Den information som går upp i form 

av uppföljning från brevbärarnas tavelmöte till regionledningen passerar genom både 

Produktionschef och Utvecklingschef. Risker finns att stegen blir för många och att det då 

försvinner väsentlig information på vägen. Detta skapar en misstro till systemets utformning 

av hur informationen ska cirkulera genom organisationen.  

En intressant kontrast som framkommit i studien är att samtliga i regionledningen finner att 

återkoppling praktiseras i organisationen. Detta samtidigt som brevbärarna menar att det inte 

tas emot någon återkoppling. Undersökningen har visat på de olika ledens 

meningsskiljaktigheter och det framkommer att regionledningen förmedlar återkoppling till 

produktionscheferna. Produktionscheferna menar däremot att de inte förmedlar någon 

information till brevbärarna. Informationen i form av återkoppling tar därmed stopp efter 

informationen har nått Produktionscheferna och det uppstår en brist i kommunikationen. 

Detta får konsekvenser för huruvida brevbäraren blir tillfredsställd och kan ses som ett 

alvarligt irritationsmoment vilket ligger till grund för bristande effekt på acceptans och 

motivation, se figur 18. 
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Figur 18 – Illustration av uppföljningen och bristen i återkopplingen av tavelmötena  

Eftersom regionledning uppfattar återkopplingen helt annorlunda än både Produktionschefer 

och brevbärare så betyder det att det förmodligen finns ett olikt sätt att se på systemets 

funktion. Möjligen uppfattas saker på olika sätt beroende på vilken nivå inom organisationen 

systemets användare sitter vilket är en motsatt effekt till den samordning som budgeten och 

dess information enligt Chenhall (2007) för med sig. Därmed betyder detta utan rimliga 

tvivel att budgeten som styrverktyg varken fungerar eller får de positiva följdeffekter som 

teorin förespråkar. Återkopplingen borde vara ett viktigt moment för att säkerställa att den 

information som kommit upp till regionledningen verkligen beaktas och går tillbaka ner till 

brevbärarnivå igen för att skapa en acceptans på att det som diskuteras tas på allvar på 

överordnade nivåer. Dessutom skapar det incitament till att i större utsträckning aktivt delta i 

tavelmötena då reflektioner som görs verkligen kan få effekt på verksamhetens fortsatta 

styrning.  

Studier gjorda av Dunbar (1971), Searfoss och Monczka (1973) samt Chong och Johnson 

(2007) visar på att ett ökat deltagande i budgetprocessen påverkar beteendet i positiv 

riktning och ger en ökad acceptans för hur mål sätts. White och Bryson (2013) menar 

dessutom att ett företag kan uppnå högre prestationer samt uppnå en högre nivå av 

motivation hos de anställda genom att investera i och tillgodose deras kompetens. 

Litteraturen pekar därmed på vikten av att tillvarata den kompetens som de anställda besitter 

och därmed låta dem vara med och bestämma, då det i många fall är personalen som innehar 

den största kunskapen om hur problem ska lösas för bästa möjliga styrning. Högre 

effektivitet och uppsatta mål uppnås genom de anställda och det är därmed viktigt att 

påverka dem mot för företaget önskvärt beteende (Chenhall & Langfield-Smith, 2007; Lau 

& Tan, 2012). Som det i dagsläget uppfattas finns, som nyss nämnt, ingen återkoppling på 

det som behandlas på tavlemötena varpå förtroendet och engagemanget för att bidra till 

förbättringar möjligen inte får några incitament eftersom det ändå inte med säkerhet leder till 
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att de beaktas. Alternativt finns det bristande inslag av rutiner som gör att informationen inte 

når ut i företagets alla delar.  

5.2.1.1 Ökad kommunikation mellan nivåer 
Den uppdagade bristen på önskvärd effekt över talvemötenas existens tros kunna bottna i att 

nya metoder historiskt sett inte lett till en förbättring. Ett beteende av denna karaktär medför 

att problemet egentligen inte ligger i systemets utformning utan istället i dess användare, det 

vill säga brevbärarna och för att påverka dem att ta till sig en ny styrningsmetod krävs 

genomtänkta idéer för utförandet. Därmed bör kommunikationen mellan företagets olika 

nivåer bli avsevärt bättre eftersom det först när dessa fungerar får effekt på beteendet. 

Kommunikationsbristen kan möjligen uppstå då vägarna mellan ”botten” och ”toppen” är 

för långa varpå risken för att information ska falla bort väsentligt ökar. Det kan möjligen 

även brista i rutinerna som är utformade för hur kommunikationsvägarna för bland annat 

uppföljning och återkoppling ska se ut eftersom det råder meningsskiljaktigheter mellan 

nivåerna på hur bra kommunikationen fungerar. Faktum är dock att alla parter inte är nöjda 

med hur dagens kommunikationsled verkar och borde därför tas upp för diskussion för 

möjliga förbättringar. Ett ytterligare argument till att se över processen är den kostnad 

tavelmötena för med sig. Ett genomsnittligt möte tar ungefär 15 minuter om dagen vilket är 

1 timme och 15 minuter på en arbetsvecka. På en arbetsplats med 20 anställda skulle det 

resultera i 5 timmar om dagen eller 25 timmar i veckan vilket motsvarar 62,50 procent av en 

heltidstjänst på en 40-timmars arbetsvecka. Denna tid utgör en alternativkostnad som skulle 

kunna läggas på andra moment i verksamheten och är något som bör beaktas vid 

utvärderingar av tavlemötets funktion. Mot denna bakgrund borde det därmed för 

regionledningen var angeläget att tavelmötena verkligen får den effekt som syftet gör 

gällande, det vill säga en ökad förståelse och ett önskat beteende för hur resurser fördelas. 

En av förutsättningarna för att åstadkomma ett beteende som harmonierar med företagets 

värderingar borde rimligtvis öka ifall de anställda känner att kommunikationen dels med 

säkerhet går upp till ledning men att den även återkopplas tillbaka med tillhörande 

reflektioner. 

5.3 Prestationsmätning 
Prestationsmätningarna i form av nyckeltalsstyrningen, har ett tydligt samband av att de ur 

ett styrningsperspektiv inte fungerar fullt ut enligt den empiriska insamling som gjorts, se 

figur 19.  
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Figur 19 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av 

prestationsmätningarna inom organisationen 

Osäkerheten i kvaliteten har bidragit till att de inte i sin fulla utsträckning används 

(Ekonomichef, 2014b) och får därför inte heller någon vidare medhåll av övriga anställda i 

organisationen. Ytterligare orsak till rådande styrningsbrist är förmodligen den otillräckliga 

målstyrningen till nyckeltalen. I och med att det inte finns några mål kopplade och 

förankrade till måtten finns heller inga motiv till att uppnå dem vilket betyder att 

prestationsmätningarna tappar sin betydelse, se figur 20. Det går därmed att se klara 

samband om missnöje över systemets tänkta mening vilket kan bero på nyss nämnda 

otillräckliga målexistens, vilket innebär att ingen styreffekt erhålls. Simons et al. (2000) 

menar att mål måste vara förankrade till måtten för att få de anställda i en organisation att 

kunna förhålla sig till dem och för att känna en drivkraft att sträva emot. Dessutom visar Lau 

och (2008) på att mått som av de anställda anses rättvist uppsatta ökar tillförlitligheten och 

motivationen till att uppnå dem.  

 
 

Figur 20 – Illustration av hur nyckeltalen ej är kopplade till mål för produktionsområde 
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Resonemangen tyder på att ett ökat förtroende för måtten samt hänförda mål kopplade till 

dem ökar chansen för att de ska efterföljas. Att döma av det mönster som uppvisas finns i 

PostNord ABs inte denna koppling och får således inte heller effekt på 

prestationsmätningarnas syfte. Tydligare förankringar och en ökad kommunikation över hur 

prestationsmåtten ska uppnås skulle utan större tvivel bidra till ett bättre förhållningssätt till 

måtten, något som förespråkas av Bourne et al. (2013). En studie av Martinez och Kennerley 

(2010) visar dock på att införandet av prestationsmätningar är förenad med en tidsmässigt 

hög och kostnadskrävande process samt att det innebär mycket arbete för att hålla systemet 

uppdaterat. Därför är det än mer viktigt att lägga kraft på att styra mot önskat beteende 

genom att övertyga samtliga nivåer i organisationen om dess positiva effekter och fördelar. 

5.3.1 Styrtal 
Det betyder även att de fasta styrtal som ingår som variabler i de olika nyckeltalen bör sättas 

utifrån ett perspektiv som de anställda kan relatera till och känna uppnåbara. Det går att 

urskilja meningsskiljaktigheter mellan nivåerna beträffande styrtalens rättvisande 

utformning, se figur 21.  
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Figur 21 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av styrtal 

Återigen brister det förmodligen i uppfattningen om vad som anses relevant att uppnå då 

regionledningen anser styrtalen till viss del rättvist satta medan både produktionschefsnivå 

och brevbärarnivå har en helt annan tolkning. Eftersom de olika befattningarna befinner sig 

på olika nivåer förstår de systemet på olika sätt. Detta kan rimligtvis förklaras av att 

regionledningen endast ser mätresultat och siffror på papper medan både brevbärare och 

produktionschefer i allt större utsträckning är ute i produktionen och praktiskt ser hur 

nästintill omöjliga de fasta styrtalen är att uppnå. Siffror måhända visa ett genomsnittligt bra 

resultat men berättar inte vad som egentligen borde vara humant i praktiken. Detta bidrar till 
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att regionledningsnivå och underliggande nivå inte förstår varandra vilket leder till att 

underliggande nivå tappar förtroende och motivation till att uppnå något som ligger alldeles 

för långt ifrån en verklighetsbild. Som tidigare nämnt skapas ett glapp mellan nivåerna där 

samhörigheten finns inom varje nivå men tenderar brista mellan leden.  

Lau och Sholihin (2005) samt Lau och Moser (2008) påvisar i sina studier att rättvisa mått 

ökar deltagande hos de anställda och bidrar till att motivation för att uppnå dem höjs. 

Eftersom regionledningen uttrycker en viss skepsis mot enstaka styrtal, borde detta vara 

incitament nog till att revidera eller se över de styrtal som anses vara missvisande. Detta 

eftersom det är oerhört viktigt att dessa inte blir vilseledande eftersom de ligger till grund för 

ett av företagets styrverktyg i form av nyckeltal och därigenom till styreffekten på beteendet. 

Om styreffekterna då ska blir korrekta bör de ingående parametrarna vid beräkning av dessa 

vara korrekta för att visa på ett resultat av nyckeltalen som kan ses som verklighetsbaserat 

och inte grundat på någon önskat värde eller ”mål-värde”, se figur 22. 

 

Figur 22 – Illustration av hur styrtalens bristande funktion leder till felaktig styreffekt på 

beteende 

Om de anställda får vara med och påverka och få höras i en dialog, kan målet sättas utifrån 

en uppnåeligt rimlig nivå och det blir därmed ett incitament för brevbärarna att sträva mot 

målen, eftersom de då kan anses som rimliga. Eftersom regionledningen inte ser styrtalens 

svårigheter utifrån samma perspektiv kan de möjligen uppfatta att brevbärarna missbrukar 

systemet när de påstår att styrtalen är för hårt satta. Återigen kan det dock förefalla som att 

två olika nivåer inte kommunicerar med varandra som det egentligen är tänkt vilket 

resulterar i olika syn på styrningens funktion. Systemet i sig kan vara funktionsdugligt men 

när dess användare talar olika språk får det inte den effekt på beteendet som är önskvärt. En 
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bristfällig uppdatering kan också få konsekvenser på beteendeeffekter som styrtalet medför. 

Strategiska förändringar bör därför avspeglas i uppdaterade styrtal för att på så sätt inte 

baseras på en föråldrad strategiinriktning, vilket Anthony och Govindarajan (2007)  medger 

är av väsentlig karaktär. 

5.3.1.1 Koppla mål till mått - öka kvaliteten i prestationsmätningar 
De nyckeltal som företaget använder för att öka förståelsen i styrningen och för att fördela ut 

resurser på ett rättvisare sätt har stor betydelse i hur de uppfattas av de anställda. Beatham et 

al. (2004) samt Alexandra och Mihaela (2013) beskriver dessa saker som väsentliga för att 

få önskad effekt på styrning och för att generera ett engagemang omkring nyckeltalen. Den 

svaga kopplingen mot mål till dagens nyckeltal gör att de uppfattas som svåra och i vissa fall 

betydelselösa att förhålla sig till. För att möjliggöra ett förtroende och en tillit till de 

prestationsmätningar som görs bör de kopplas mot mål för att veta vart mätningarna ska 

sträva emot och vad som anses ligga på en nivå av tillfredsställelse. Dessutom borde en 

sådan inriktning medföra såväl en ökad vilja som motivation att uppnå dem, förutsatt att 

målen är satta utifrån en nivå som går att uppnå. En studie av Neely (2007) visar på att det är 

först när prestationsmätningarna är korrekt mätta och ger en tydlig bild över det som 

studeras som de anställda i organisationen kan dra lärdom av dem för att utföra en förbättrad 

prestation. Därmed anser vi att PostNord AB bör lägga stort fokus på att kvalitetssäkra de 

nyckeltal som de har för avsikt att använda sig av vid resursfördelningen eftersom de då har 

en större sannolikhet att bli accepterade av företagets anställda. Dessutom blir det enklare att 

kunna sätta upp mål som nyckeltalen ska driva mot. Målen kan med fördel sättas både på 

kort och på lång sikt samt på olika delnivåer för att dels främja varje enskilt 

utdelningskontors prestationer men även för att samtliga utdelningskontor ska jobba 

gemensamt för att arbeta efter organisationens övergripande mål. Att ha målen kopplade mot 

olika nivåer i företaget skulle även enligt Sheehan (2006) motverka ett dysfunktionellt 

beteende i bemärkelsen att individer jobbar mot mål som endast resulterar i egen vinning 

utan att det gynnar det enskilda företaget som helhet. 

5.4 Strukturfaktorer - Belöning och kongruens 
Belöningen är en strukturfaktor i ekonomistyrsystemets uppbyggnad och fungerar som ett 

incitament för att främja företagets anställda att arbeta mot företagets strategiska inriktningar 

(Presslee et al., 2013). PostNord AB använder sig inte av något uttalat belöningssystem men 

arbetar utifrån en individuell lönesättning (Produktionschef 1, 2014a; Produktionschef 2, 

2014a; Utvecklingschef, 2014a) samt möjlighet till ökade ansvarsuppgifter inom företaget 
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vilket kan sammanlänkas som incitament för belöning (Ekonomichef, 2014 b). Utifrån 

respondenternas svarsbild kan ett sambandsförhållande märkas då belöningssystemet 

indikerar något helt annat än tillfredsställelse över hur det fungerar, då det ter sig ge helt 

andra effekter än vad som är väntat, se figur 23.  

 Belöning 
-tillfredsställande 

 Ja Nej 

RC X  

EC X  

UC X  

PC 1 X  

PC 2 X  

B1  X 

B2  X 

B3  X 

B4  X 

B5  X 

   

 

Figur 23 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av belöning 

Belöningarna finns som sagt till för att motivera och driva de anställda att arbeta för 

företagets bästa men eftersom nivån av tillfredsställelse över belöningsbilden är väldigt olik 

mellan brevbärarnivå och överordnad nivå så råder det följaktligen delade meningar om vad 

som är tillräckligt för att belöning ska kännas tillfredställande. Cheferna menar att den är bra 

medan brevbärarna överlag ser den som otillräcklig, möjligen på grund av att systembilden 

för belöning ser olika ut beroende på vilken nivå den gör sig gällande. Brevbärare 1-5 

(2014a) menar att ett bra och snabbt uträttat arbete belönas med en bestraffning i form av 

merarbete. En logisk följdeffekt blir därmed att systemet manipuleras av vissa genom att 

exempelvis arbeta långsammare eftersom det ändå inte ger någon personlig belöning för den 

enskilde brevbäraren. Detta kan dessutom ha sin grund i att det förr fanns en slags belöning i 

form av beting vilket motiverade och gav incitament till ett snabbt utfört arbete. Ett 

frångående från dessa metoder skulle eventuellt kunna ses som bakomliggande faktorer till 

otillräcklig tillfredsställelse över dagens belöningssystem, inte minst med tanke på att många 

har varit med under den tid då betinget figurerade i verksamheten.  

Organisationskulturen kan ses som en av de mest distinkta krafterna i en organisation då den 

har stor inverkan på anställdas beteenden (Whiteley et al., 2013).  Den bakomliggande 

kulturen i företaget gör sig påmind om att systemets utformning och utveckling inte ligger i 

harmoni mellan de olika nivåerna i företaget. Det finns således ingen kongruens mellan 

delarna vilket Campbell (1985) behandlar genom att påpeka vikten av att både 
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beteendeaspekter och tekniska detaljer kring exempelvis en budget ska samstråla med de 

organisatoriska målen. Kongruensen anses vara bristande enligt alla parter i undersökningen 

vilket påvisar problematiken kring styrningens funktion, se figur 24.  

 Kongruens 
- inom 

företaget 

 Ja Nej 

RC  X 

EC  X 

UC  X 

PC 1  X 

PC 2  X 

B1  X 

B2  X 

B3  X 

B4  X 

B5  X 

   

 

Figur 24 - Illustration av sammanställning över respondenternas uppfattning av kongruens 

Styrsystemet hänger därmed inte ihop eftersom tanken med kongruensen är att om 

organisationens anställda gör som styrsystemet indikerar så ska det hjälpa till att uppfylla 

övergripande målsättningar. Anledningen till detta kan återigen tänkas ligga i 

bakomliggande värderingar om hur arbetsmetoder har förändrats under årens gång. I och 

med den tekniska framfart som ligger till grund för volymminskning krävs således en 

anpassning och åtstramade villkor för att behålla ekonomi i verksamheten. Detta resulterar 

följaktligen i nedskärningar på personal samt mer arbete per brevbärare. I takt med att detta 

sker finns samtidigt inga ökade incitament för belöning, något som rimligtvis leder till 

ytterligare motstridigheter mellan nivåerna och får därmed en negativ effekt på det beteende 

som företaget vill uppnå med systemet. 

5.5 Påverkan på beteendeaspekter 
PostNord AB kan karaktäriseras som ett personalintensivt företag vilket innebär att 

brevbärarna blir oerhört betydelsefulla och centrala eftersom det är dem som utgör den 

dagliga verksamheten inom organisationen och står för verkställandet av produktionen 

(Ekonomichef, 2014b). Regionledningens uppgift blir således att skapa rätt förutsättningar 

för att brevbärarna ska kunna utföra de förbättringar som anses nödvändiga för fortsatt 

utveckling. Beroende på hur goda förutsättningarna är för att klara av de arbetsuppgifter som 

förväntas får rimligtvis effekt på hur beteendet påverkas.  
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5.5.1 Påverkan på acceptans 
Acceptansens påverkan på PostNord ABs budget- och prestationsmätningssystem spelar roll 

för hur effektiv styrningen blir. Det föreligger olika tolkningar på vad acceptans innebär på 

respektive nivå där det ändå tenderar vara en fullgod och införstådd acceptans över att de 

stadigt minskade volymer på försändelser genererar ett besparingskrav. Däremot finns en 

viss frustration över att besparingskraven inte ligger i rätt relation till volymtappet. En 

förklaring till detta kan vara att bemanningen reduceras lika över samtliga utdelningskontor 

trots att det på vissa ställen kan har uppstått ökade volymer totalt sett på grund av 

exempelvis nybyggnationer. Denna godtycklighet i fördelning indikerar för underordnade 

nivåer att förutsättningarna redan på förhand är undermåliga varpå acceptansen för att 

förhålla sig till dem med största sannolikhet minskar. Studier av Young (2003), Kong (2005) 

och Robinson (2007) påvisar att prestationsmätningar, förutsatt att de mäts korrekt, främjar 

resursallokeringen då det ger bättre förutsättningar för att härleda hur resultat uppnåtts. 

Dessutom påvisar Lau och Sholihin (2005) att acceptansen hos de anställda ökar då 

prestationsmåtten är väldefinierade och specificerade. Godtyckligheten i fördelningen skapar 

således bristande acceptans för prestationsmätningarnas tillförlitlighet och rättvisa och 

motverkar rimligtvis den motivation som behövs för att förhålla sig till dem. Känslan av den 

orättvisa som gör sig påmind ger inga incitament för en brevbärare att öka sin 

arbetskapacitet då det inte med säkerhet ger bättre förutsättningar inför kommande 

budgetperiod.  

Det finns säkerligen en mängd skäl till varför beteendet inom verksamheten ser ut som det 

gör. En förklaring kan härledas utifrån att styrande enheter vid nya omorganiseringar har 

”missat” kopplingen mellan den historiska organisationskulturen och den nya 

implementerade organisationen. Det finns därmed ingen samklang inom organisationen och 

därav så fungerar det inte fullt ut. Förekomsten av ett system infört i en organisation som 

egentligen inte vill det kan få konsekvenser och motstridigheter inom verksamheten, något 

som vi tror kan vara bakomliggande förklaringar inom PostNord AB. Problematiken har då 

inte att göra med själva systemet utan problematiken uppdagas av själva befintligheten av 

systemet inom den specifika organisationen. 

5.5.2 Påverkar motivation 
Det går ur motivationssynpunkt att finna samband inom företaget att det krävs ytterligare 

förståelse för hur verksamhetens system fungerar för att kunna öka motivationen hos dess 

användare att arbeta för PostNord ABs bästa. Brevbärarna indikerar att det inte finns 
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tillräckligt med mål kopplade mot det dagliga arbetet för att känna tillräcklig motivation 

vilket samstrålar med vad regionledningen menar med att individen i dagsläget har svårt att 

förhålla sig till budgeten. Detta tyder på en brist i systemets funktion då det inte skapar 

tillräcklig motivation för att främja arbetet, inte minst med de nyss nämnda nyckeltalen som 

fördelas alltför godtyckligt. Det framträder därmed effekter som gör att brevbäraren inte 

finner skäl nog att prestera på topp då det inte resulterar i tillräckliga positiva följder. 

Betydelsen av detta blir ett system som användarna inte fullt ut litar på och som därmed får 

komplikationer hur det än ser ut. Som tidigare nämnt så har sannolikt flertalet 

omorganiseringar bidragit till ett ökat missnöje kring systemet då det enligt brevbärarnivå 

inte har genererat till ökad motivation. När nya tillvägagångssätt och kompletterande 

arbetsmetoder ofta sker inom organisationen framträder möjligen en likgiltighet eftersom en 

ny arbetsmetod med största sannolikhet inom en snar framtid återigen blir ersatt av en 

annan. Whiteley et al. (2013) påpekar risken av att förlora medarbetares energi då 

organisationen utsätts för interna och externa förändringar. I och med detta kan den 

bakomliggande problematiken ligga i användarnas inställning till att utnyttja och använda 

systemet.  

5.5.3 Påverkar deltagande 
Som ett led i att främja motivation och att acceptera budgetens utformning och 

resursfördelning läggs ett stort ansvar på brevbärarna att själva vara med och delta i 

förbättringsarbeten. Det går att tyda klara mönster i att samtliga nivåer medger att ett ökat 

deltagande främjar förutsättningarna för en duglig arbetsplats samtidigt som det ger en 

möjlighet till ökad effektivitet. Att låta nedersta ledet på den organisatoriska kartan vara med 

och påverka hur framtida förbättringar och förändringar ska se ut skapar förutsättningar för 

en bättre sammanhållning, ökad involvering i aktiviteternas utförande samt en ökad 

påverkan på budgeten (Chong & Johnson, 2007; Wong-On-Wing et al., 2010). Det betyder 

att systemets utformning med den budget som finns att tillgå på ett bättre sätt kan allokeras 

och utnyttjas eftersom fler får känna sig involverade och påverka, vilket studier av Chong 

och Chong (2002) samt Magner et al. (1996) behandlar som viktiga faktorer för bättre 

styrning på ett system. Det förflutna tankesättet om ett mer enskilt arbete där varje 

brevbärare sköter sina uppgifter och lämnar resten därhän skulle följaktligen också reduceras 

genom att låta fler vara med och påverka hur förändringar på bäst lämpade sätt kan inrättas.  



94 
	  

5.5.3.1 Ökad motivation genom deltagande 
Eftersom motivationen är en viktig pådrivande faktor till att vilja utföra ett bra arbete gäller 

det att på bästa sätt styra och använda den. Att få vara delaktig i processen av att sätta upp 

mål gör enligt Chong och Johnson (2007) att ett ökat engagemang infinner sig samt att det 

framhäver en större acceptans för att nå mål som kan kännas svåra. För PostNord AB, som 

på grund av sjunkande utdelningsvolymer får ökade kostnadskrav, är det än mer viktigt att 

förstå de tuffa målens innebörd och känna att de är möjliga att uppnå. Det förefaller 

självklart att fler inblandande i processen medför ökade kostnader då mer resurser läggs på 

dessa moment. Dock kan det innebära en vinst för företaget i stort då fler blir involverade 

och inblandande i hur målen ska sättas vilket i sin tur ökar motivationen och effektiviteten 

för hela företaget. 

Då företaget är så pass personalintensivt förefaller det vara av yttersta vikt att ha en 

motiverad personal och är därmed en nyckelfaktor att stimulera för fortsatt framgång då 

verksamheten enligt Ekonomichefen (2014a) står och faller med personalen och dess 

prestationer. Eftersom bemanningsnivån minskar i takt med volymtappet (Regionchef, 

2014b) bör rimligtvis acceptansen öka då de inblandade själva får vara delaktiga i hur 

verksamheten ska göras mest effektiv givet tilldelade resurser. Skulle det då dessutom finnas 

ett lämpat prestationsmätningssystem som mäter hur arbetet går kan det ge ytterligare 

motivation till att arbeta i enlighet med dessa direktiv. Detta behandlas av Behn (2003) och 

Bourne et al. (2013) som menar att prestationsmätningar kan ligga till grund för bättre 

beslutsunderlag samt motivera till önskvärt beteende på nödvändiga åtgärdsinsatser. Det 

skulle på så vis möjliggöra en mer rättvisande bild på vad varje enskilt utdelningskontor 

uträttar med tillgivna resurser och ligga till grund för hur resursfördelningen ska se ut inför 

nästkommande period.  

5.6 Pågående omorganisering  
Den stundande omorganisationen som har ägt rum under studiens gång har inneburit att 

PostNord AB gått från att ha varit mer åt hållet av en processinriktad organisation till att bli 

en matrisorganisation med ett återgående till mer inriktade funktioner med specialisering på 

varje område. Dessa områden kommer i den nya organisationen bli större där exempelvis 

organisationsenheten Produktion och dess logistiska del kommer slås samman till en enhet 

för att hitta synergier som på ett bättre sätt samordnar uppgifterna mer effektivt mot 

kunderna (Produktionen av brev- och logistiktjänster ska integreras på sikt, 2014). 

Synergierna skulle även kunna leda till att stabilisera två verksamheter som går åt skilda 
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håll, det vill säga med en logisiktverksamhet som växer och en brevbärarverksamhet som 

krymper. Kärnan i matrisen är dock funktionerna vilket innebär att omorganisationen blir en 

återgång mot specialisering. Det intressanta är företagets ambitioner av att genom matrisen 

försöka sammanföra processer och specialisering. Med tanke på den historiska 

förändringsbild som under de senaste åren pågått utan direkt önskat resultat sett ur en 

brevbärares perspektiv finns det självfallet ett orosmoment över huruvida personalen 

kommer motta en ytterligare omorganisation. Inte minst eftersom matrisen behöver tid innan 

den blir inarbetad som en fungerande organisationsform. Dessutom kan möjligen en matris 

skapa viss förvirring över rollfördelningen hos varje anställd då denne i och med 

strukturformen kan ha fler än en chef med olika syn på hur arbetsuppgifterna ska fördelas 

och utföras. Detta kan då komma att försvåra samordningen mellan leden ytterligare. 

Centraliseringen av organisationen kommer, förutom ett samgående med Logistik, innebära 

att Regionchefen närmar sig utvecklingscheferna. Detta eftersom ekonomi- och 

personalfunktionen samt verksamhets- och produktionsutvecklingen kommer centraliseras i 

funktionerna då en förskjutning av ansvar kommer ske i höjdled. Det innebär att nuvarande 

Ekonomichef för regionen rapporterar direkt till centralledningen och inte längre till 

Regionchefen vilket medför att beslut i ekonomiska frågor kan komma tas på en högre nivå. 

Hur det påverkar organisationens budget och prestationsmätning och styreffekterna kan bara 

spekuleras i, men oavsett omorganiseringen kommer det fortfarande vara viktigt att få rätt 

styreffekter i verksamheten. Enligt SEKO (2003) bidrar en central- och detaljstyrning till att 

det praktiseras en övertro på att verksamheter genom centrala direktiv kan rationalisera 

organisationen Detta hämmar möjligheten för anställda att bidra med medinflytande och 

arbetsmetoderna förändras istället till hårt styrda arbeten, vilket i så fall skulle kunna få 

försämrade effekter på styrningen av beteende i organisationen. Vi har därmed svårt att se 

att omorganiseringen är ett tydligt tecken på lösningen av den beskrivna problematiken med 

att styra och leda verksamheten och omorganiseringen blir ett moment som istället upplevs 

som störande för brevbärarna, då det återigen införs en förändring. 
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6 Resultat  
I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit genom studien där det utifrån 

kartläggningen har identifierats ett antal utvalda kritiska problemområden. Dessa 

presenteras i kapitlet med förslag kring rekommendationer på hur dessa skulle kunna 

förbättras för ökade styreffekter i verksamheten. 

PostNord ABs nuvarande ekonomistyrsystem får inte de effekter på styrningen som önskas. 

Det kan härledas till en viss misstro mot systemet i stort, det vill säga att det finns en ovilja 

att ta till sig och förstå viss information eller se det positiva i sammanhanget. Om det så tar 

sin form i tavelmöten, prestationsmätningar, budget eller belöningssystem verkar spela 

mindre roll då kärnan i problematiken anses sitta djupare än så. Därmed skulle inte en 

ändring i själva systemet leda till radikala förbättringar utan endast fördröja processen innan 

problematiken återigen uppstår. Det finns en bakomliggande uppgivenhet och 

utmattningsfenomen i brevbärarnas sätt att se på styrningen då de produktionsmässiga 

effekterna i slutändan resulterar i samma sak, det vill säga i ökade arbetsuppgifter och 

utdelningsområden per brevbärare. Belöningen blir ingen belöning utan tenderar snarare 

endast ge en brist på negativ effekt i bemärkelsen att få behålla jobbet. För att motverka 

ökade arbetsuppgifter utan rimlig kompensation blir ett rationellt beteende att försöka 

manipulera systemet, genom att inte fullt ut spela med på de föreskrifter som har utsatts, för 

att åtminstone dra ut på eller fördröja följdeffekterna. Ett förflyttande av fokus till andra 

delar av organisationen är också en följdeffekt. Detta eftersom medlemmarna inom 

organisationen ”har lärt sig” att de som grupp enbart kommer missgynnas om de spelar med. 

Problematiken kring nyss nämnda område finner inga självklara lösningar men ett ändrat 

förhållningssätt och arbetssätt för att råda bot på det glapp som utgörs mellan nivåerna inom 

företaget anses vara att föredra.  

Ett antal problemområden rörande PostNord AB ekonomistyrsystem har identifierats där vi 

har valt att presentera nyckelområdena, utifrån den gjorda analysen, vad gäller systemet på 

regionen när det gäller kopplingen mellan budget och prestationsmätning, se figur 25. 

Många av de funna problemområdena hänger ihop med varandra, det vill säga att 

motivationen påverkas av delaktigheten och den acceptans som finns bland de anställda. 

Vad som accepteras beror till stor det på hur det historiskt sett har sett ut i företaget och 

vilken riktning de strävar mot idag givet de förutsättningar som råder på marknaden. När 

nya omorganiseringar träder i kraft om vartannat som inte leder till förbättring finns således 

varken acceptans till att stödja den eller motivation till att prestera. Ökade prestationer leder 
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endast till mer arbete vilket medför att belöningen av ett bra utfört arbete inte ses som någon 

belöning utan snarare som en bestraffning.  

Förbättringsförslagen kan ses som en rekommendation på åt vilket håll PostNord AB bör 

inrikta sig mot för att generera bättre effekt på regionens ekonomistyrsystem beträffande 

kopplingen mellan budget och prestationsmätning och illustreras i figur 25. En nedtoning av 

budgeten till förmån för mer processinriktade prestationsmätningar då dessa, förutsatt att de 

mäts på ett korrekt sätt, ger möjligheter till att tydliggöra hur och varför visst antal resurser 

tilldelas respektive område vilket möjliggör ett ökat förtroende hos anställda. Det går således 

enklare att se hur bra olika aktiviteter presterar, något som kan användas i 

benchmarkingsyfte och underlättar vid utvärderingar.  

Att sätta realistiska mål kopplade till måtten både på områdesnivå, regionledningsnivå och 

på helhetsnivå på såväl kort som lång sikt skulle kunna ha stor effekt på styrningen i 

företaget. De mål som idag används finns endast på regionledningsnivå och baseras på ett 

genomsnitt av samtliga produktionsområdens resultatmått vilket kan få ett område som går 

bra att se dåligt ut på bekostnad av andra och vice versa. Genom att bryta ner målen på såväl 

områden som kontor och tydliggöra dem ökar chansen för att motivationen till att uppnå 

dem höjs eftersom det då finns ett mer konkret mål att förhålla sig till. 

En ökad kommunikation mellan nivåleden för att minska känslan av ”vi mot dem”, är något 

som också rekommenderas för verksamheten att anamma. Detta för att minska risken för att 

viktig information försvinner mellan leden och inte når enda ut i organisationen. En rak och 

tydlig kommunikation åt båda håll skulle sammanföra alla delar till en homogen 

organisation vilket även i längden kan bidra till ett ökat förtroende och förståelse vid 

nödvändiga omorganiseringar.   

En ökad motivation skulle kunna infinna sig genom att öka deltagandet och investera mer i 

brevbärares kunnande för att bidra till ett ökat engagemang, något som även skulle resultera 

i ett minskande av dysfunktionella beteendeeffekter. Genom att involvera brevbärarna 

ytterligare i processen av att få tycka till och arbeta fram nya förslag på nödvändiga 

förbättringar ökar förutsättningarna för ett lyckosamt utfört arbete då den yttersta kunskapen 

om det dagliga arbetet ofta finns ute i produktionen. På så vis styr företaget de anställda, via 

ett ökat deltagande, mot en förhöjd motivation.  
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7 Slutsats  
I detta avslutande kapitel presenteras slutsatsen för studien, då syftet samt den teoretiska 

och praktiska relevansen ämnas besvaras. Avslutningsvis behandlas kritik mot egen studie 

samt förslag till vidare forskning.  

Studiens slutsatser som framkommit avser uppfylla syftet:  

att kartlägga PostNord ABs ekonomistyrsystem med särskilt fokus på budget och 

prestationsmätningar och dess styreffekter i organisationen. Vidare är syftet att ge 

rekommendationer på förändringar av dagens styrsystem, vilka kan ge en förbättrad 

styreffekt inom PostNord AB - Region Växjö. 

PostNord AB verkar på en marknad med tämligen fasta spelregler med tanke på att 

infrastrukturen för att distribuera ut försändelser till kunder kan ses som fast eller likartad. 

Marknaden är i omvandling och det finns självfallet stora företag som konkurrerar, men det 

är svårt att tänka sig att nya små aktörer inträder på marknaden med större genomslagskraft. 

Detta eftersom det krävs stora investeringar samt en fungerande infrastruktur för att nå en 

rikstäckande eller regional distribution. Spelreglerna kommer gälla på marknaden under ett 

antal år och det enskilda företagets handlingsutrymme samt dess förmåga att vara mer 

framgångsrikt än andra aktörer blir betydelsefulla faktorer att beakta för fortsatt 

verksamhetsutveckling. Möjligheter till att distribuera ut nya produkter finns men 

möjligheten innebär framförallt till att ta nya marknadsandelar av de växande 

marknadssegmenten. 

Det som då fäller avgörandet huruvida företaget blir framgångsrikt eller inte beror på hur bra 

företaget utför sin affärsidé och hur organisationen kan arbeta lite hårdare. Detta talar för en 

ökad användning av olika processinriktade prestationsmätningar. Genom att exempelvis 

utföra arbetsmoment snabbare och hålla nere kostnaderna ytterligare så kan företaget höja 

sin effektivitet lite extra i verksamheten. Då marginalerna är tighta och priskonkurrensen 

hård på marknaden innebär det att det är någon procent som verksamheten får fightas om 

med konkurrenter. Prestationsmätning blir därmed viktigare och kanske rent utav avgörande. 

Marknaden finns där och spelreglerna är satta av både politiska och naturliga 

marknadskrafter vilket talar för att den traditionella budgeten i detta läge får mindre 

betydelse. Dock handlar det fortfarande om stora kapital som behöver förvaltas, styras och 

planeras, vilket motiverar en långsiktig planeringsmodell likt budget som en grundpelare för 

verksamheten.  



100 
	  

Studiens resultat tyder på att det går att hitta brister i systemets funktion och beror på flera 

saker som tillsammans spelar in på hur systemet idag används och fungerar. Den 

bakomliggande företagskulturen och dess värderingar är och kommer för alltid ha en 

betydande inverkan på hur ett system mottas av en organisation. Genom att lägga stor vikt 

vid att förankra systemet mot prestationsmätningar som sedermera är väl kopplade mot mål 

skulle öka motivationen för företagets anställda till att driva mot dem. Målen bör även 

harmoniera med värderingar som samstämmer med de som ligger i företagskulturen för att 

frambringa en tydligare kongruens i systemet. Detta eftersom många av företagets anställda 

har genomgått flertalet förändringar som egentligen endast lett till ökad arbetsbelastning. 

Kärnan ligger däri att landa i ett system som inger förtroende för systemets användare vilket 

underlättas med dels en bättre målbild men även genom en ökad kommunikation mellan 

nivåerna för att reducera misstron mellan leden av att det är ”vi mot dem”. Dessutom är 

deltagandet en nyckelfaktor till att få systemet att samspela med organisationens 

övergripande mål. Genom att investera ytterligare i brevbärares kunskaper ges en möjlighet 

till att få ett ökat deltagande för hur nödvändiga förändringar på bästa sätt kan åtgärdas 

vilket främjar ett beteende som gynnar systemets utformning. 

Verksamhetens framgång avgörs endast delvis utifrån ett inre perspektiv. Mycket som 

påverkar och avgör huruvida organisationen når framgång avgörs, som tidigare konstaterat, 

ute på marknaden genom strukturförhållandena med ny konkurrens, ny teknologi och stora 

internationella aktörer med inkörda processer. Det blir därmed krav på effektivitet inom 

verksamheten som tvingar fram åtgärder och strukturförändringar och effektiviseringar för 

att företaget ska kunna hålla den rådande takten som sätts på marknaden. Detta är en viktig 

påverkningsfaktor för hur systemen behöver se ut och vad verksamheten faktiskt måste eller 

bör mäta. I slutändan handlar det om att organisationen måste agera utefter hur den på det 

mest fördelaktiga sätt kan maximera acceptansen, motivationen och deltagandet i 

förhållande till de förutsättningar och den situation företaget befinner sig i. Konsekvenserna 

blir därmed att organisationens utformande endast kan anpassas till den grad som 

omgivningen tillåter. 

Studien är ett bidrag till hur stora organisationer på avreglerade marknader med relativt fasta 

spelregler kan konkurrera och effektivisera sitt ekonomistyrsystem genom en kombination 

av styrverktygen budget och prestationsmätning. De förbättringsförslag som framkommit i 

studiens resultat kan ses som rekommendationer för hur PostNord AB på ett bättre sätt ska 
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kunna fördela ut sina resurser inom regionen för att få styreffekter på ekonomistyrsystemets 

användare som ligger i linje med övergripande mål. 

7.1 Kritik till egen studie 
En medvetenhet finns till att fallstudie som metod har gjort att studien blivit svår att 

generalisera resultaten i andra sammanhang och situationer och därmed inneha stark extern 

validitet. De respondenter som framkommit via kedjeurvalet kan av de primära 

informationskontakterna blivit styrda i en viss riktning som inte på optimalt sätt gynnar 

undersökningens fortsättning, då det finns en risk för att valen inte åskådliggör en 

helhetsbild. De intervjuer som gjordes med brevbärarna i Region Växjö har medfört en risk 

av att präglas av allt för liknande åsikter sett till antalet respondenter eftersom urvalet 

gjordes utifrån ett icke-sannolikhetsurval med variation baserat på ålder, kön och 

anställningstid. Det empiriska underlaget hade då kunnat förstärkas genom fler ingående 

respondenter i studien genom ett kompletterande med fler utförda intervjuer. 

7.2 Reflektion och förslag till fortsatta studie 
En intressant aspekt att undersöka hade kunnat vara att utifrån en annan kontext se hur 

kombinationen av budget och prestationsmätning och dess styreffekter tenderar att gestalta 

sig i andra typer av företag på andra marknader. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle 

också kunna innebära en utvärdering av de effekterna den nya omorganiseringen, som precis 

har trätt i kraft, skulle kunna innebära konkret för budgetanvändningen och 

prestationsmätningens styreffekter på regional nivå. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 - Region – och Ekonomichef 
 

Bakgrund 

1. Namn? 
2. Din roll inom PostNord AB idag? Hur länge har du arbetat med den befattningen? 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Vilka positioner har du tidigare haft inom PostNord AB? 
5. Vilka tidigare jobberfarenheter/utbildning har du? 

 
Organisation-  och ägarstruktur 

6. Beskriv PostNord ABs organisation- och ägarstruktur? 
 

Företagsbakgrund och utveckling 

7. Utveckling och historik av PostNord AB? 
8. Utveckling och historik av PostNords ekonomistyrning? 
9. Har styrningen inom företaget förändrats sedan avregleringen? 

 

Marknadssituation och konkurrens  

10. Hur ser marknaden ut som företaget verkar på? 
11. Hur ser konkurrensen ut på marknaden där företaget verkar på? 

 

Kravbild på regional nivå 

12. Vilken kravbild har ni på regional nivå? 
 

Budgetanvändning och styrning  

13. Hur ser den övergripande styrningen ut inom verksamheten PostNord AB? 
14. Hur ser budgetstyrningen ut centralt och lokalt? 
15. Hur upplevs användandet av styrverktyget budget? 

 

Omvandling av budget till balanserad målbild 

16. Hur sker omvandlingen av budgeten till balanserad målbild? 
17. Hur fungerar styrningen av individen genom omvandlingen till balanserad målbild? 
18. Hur fungerar uppföljningen till regional nivå? 
19. Hur fungerar återkopplingen tillbaka på individnivå? 

 
Prestationsmätning på regional nivå 

20. Hur ser användningen ut av prestationsmätningar inom företaget centralt och lokalt? 
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Strukturella faktorer 

21. Hur ser användandet ut av belöning inom företaget? 
22. Hur upplever du belöningen inom företaget? 
23. Hur upplever du kongruensen inom företaget? 

 

Beteendeeffekter hos de anställda på individnivå 

24. Hur arbetas det med budget och prestationsmätning för att skapa en acceptans, motivation 
och deltagande? 

25. Hur uppfattar du att dessa beteendeeffekter i dagsläget påverkas av budget och 
prestationsmätning? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 - Utvecklingschef 
 
Bakgrund 

1. Namn? 
2. Din roll inom PostNord AB idag? Hur länge har du arbetat med den befattningen? 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Vilka positioner har du tidigare haft inom PostNord AB? 
5. Vilka tidigare jobberfarenheter/utbildning har du? 

 

Företagsbakgrund och utveckling 

6. Utveckling och historik av PostNord AB? 
7. Utveckling och historik om PostNords ekonomistyrning? 
8. Har styrningen förändrats inom företaget sedan avregleringen? 

 

Marknadssituation och konkurrens  

9. Hur ser marknaden ut som företaget verkar på? 
10. Hur ser konkurrensen ut på marknaden där företaget verkar på? 

 

Budgetanvändning och styrning  

11. Hur ser den övergripande styrningen ut inom verksamheten PostNord AB? 
12. Vilken roll har du inom styrningen på företaget i förhållande till överordnade och 

produktionschefer? 
13. Hur ser budgetstyrningen ut på regional nivå? 
14. Hur upplever du användandet av styrverktyget budget? 

 

Omvandling av budget till balanserad målbild 

15. Hur sker omvandlingen av budgeten till balanserad målbild? 
16. Hur fungerar styrningen av individen genom omvandlingen till balanserad målbild? 
17. Hur fungerar uppföljningen till regional nivå? 
18. Hur fungerar återkopplingen tillbaka på individnivå? 

 

Prestationsmätning på regional nivå 

19. Hur ser användningen av prestationsmätningar ut på regional nivå? 
 

Strukturella faktorer 

20. Hur ser användandet ut av belöning inom företaget? 
21. Hur upplever du belöningen inom företaget? 
22. Hur upplever du kongruensen inom företaget? 
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Beteendeeffekter hos de anställda på individnivå 

23. Hur arbetas det med budget och prestationsmätning för att skapa en acceptans, motivation 
och deltagande? 

24. Hur uppfattar du att dessa beteendeeffekter i dagsläget påverkas av budget och 
prestationsmätning? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 3 - Produktionschef 
 

Bakgrund 

1. Namn? 
2. Din roll inom PostNord AB idag? Hur länge har du arbetat med den befattningen? 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Vilka positioner har du tidigare haft inom PostNord AB? 
5. Vilka tidigare jobberfarenheter/utbildning har du? 

 

Företagsbakgrund och utveckling 

6. Utveckling och historik av PostNord AB? 
7. Utveckling och historik om Postnords ekonomistyrning? 
8. Har styrningen förändrats sedan avregleringen? 

 

Marknadssituation och konkurrens  

9. Hur ser marknaden ut? 
10. Hur ser konkurrensen ut på marknaden? 

 

Budgetanvändning och styrning  

11. Vilken roll har du inom styrningen på företaget i förhållande till utvecklingschef och 
brevbärare? 

12. Hur ser budgetstyrningen ut på regional nivå? 
13. Hur upplevs användandet av styrverktyget budget? 

 
Omvandling av budget till balanserad målbild 

14. Hur fungerar styrningen av individen genom omvandlingen till balanserad målbild? 
15. Hur fungerar uppföljningen till regional nivå? 
16. Hur fungerar återkopplingen tillbaka på individnivå? 
 

Prestationsmätning på regional nivå 

17. Hur ser användningen av prestationsmätningar ut på regional nivå? 
 

Strukturella faktorer 

18. Hur ser användandet ut av belöning inom företaget? 
19. Hur upplever du belöningen inom företaget? 
20. Hur upplever du kongruensen inom företaget? 

 

 



116 
	  

Beteendeeffekter hos de anställda på individnivå 

21. Hur arbetas det med budget och prestationsmätning för att skapa en acceptans, motivation 
och deltagande? 

22. Hur uppfattar du att dessa beteendeeffekter i dagsläget påverkas av budget och 
prestationsmätning? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 4 - Brevbärare 
 

Bakgrund 

1. Namn? 
2. Din roll inom PostNord AB idag? Hur länge har du arbetat med den befattningen? 
3. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
4. Vilka positioner har du tidigare haft inom PostNord AB? 
5. Vilka tidigare jobberfarenheter/utbildning har du? 

 

Företagsbakgrund och utveckling 

6. Hur har arbetet förändrats sedan din start som brevbärare? 
7. Har styrningen förändrats sedan avregleringen? 

 

Budgetanvändning och styrning  

8. Hur upplever du budgetstyrningen? 
9. Hur synliggörs budgeten för dig? 

 

Omvandling av budget till balanserad målbild 

10. Hur fungerar uppföljningen till regional nivå? 
11. Hur fungerar återkopplingen tillbaka på individnivå? 

 

Prestationsmätning på regional nivå 

12. Hur ser användningen av prestationsmätningar ut på regional nivå? 
 

Strukturella faktorer 

13. Hur ser användandet ut av belöning inom företaget? 
14.  Hur upplever du belöningen inom företaget? 
15. Hur upplever du kongruensen inom företaget? 

 

Beteendeeffekter hos de anställda på individnivå 

16. Hur arbetas det med budget och prestationsmätning för att skapa en acceptans, motivation 
och deltagande hos dig som brevbärare? 

17. Hur uppfattar du att dessa beteendeeffekter i dagsläget påverkas av budget och 
prestationsmätning? 
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Bilaga 5 – Sammanställning av svarsbild från respondenter 
 

Organisation – och ägarstruktur 
Befattning Svar 

Regionchef -‐ Ägs av den svenska och danska staten 
-‐ Består av fyra affärsområden 
-‐ Fyra organisationsdelar 
-‐ Produktion förgrenas i nio regioner 
-‐ 18 produktionsområden med eget resultatansvar  

 
Ekonomichef -‐ Ägs av den svenska och danska staten 

-‐ Består av fyra affärsområden  
-‐ Produktion förgrenas i nio regioner 
-‐ Fyra organisationsdelar 
-‐ 18 produktionsområden 

 
 

Pågående omorganisering 
Regionchef -‐ Står inför omorganisering  

-‐ Affärsområdet Meddelande Sverige och Logistik slås samman 
-‐ En del stabsfunktioner centraliseras och underställs huvudkontoret 
-‐ Regionchef får linjeansvar 
-‐ Visualisering av budgetarbetet till individen blir ofantligt viktigt 

 
Ekonomichef -‐ Står inför omorganisering  

-‐ Affärsområdet Meddelande Sverige och Logistik slås samman 
-‐ En del stabsfunktioner centraliseras och underställs huvudkontoret 
-‐ Regionchef får linjeansvar 

 

                                      Bakgrund och utveckling  
Regionchef -‐ Avreglerades år 1993 

 
Ekonomichef -‐ Avreglerades år 1993 

-‐ Genomsyras av en stor fokusering på budgetering  
-‐ Externrapporteringen förändrades efter avregleringen – följa krav 

som ställs på aktiebolag 
 

Utvecklingschef -‐ Avreglerades år 1993 
-‐ Större fokus på ekonomi sedan avregleringen 

 
Produktionschef 1  -‐ Ytterligare ekonomiskt tänk sedan avregleringen 

 
Produktionschef 2  -‐ Verksamheten får idag på ett mer utmärkande sätt hushålla med de 

resurser de har, istället för att staten går in med utökat kapital 
 

Brevbärare 1 -‐ Arbetet med beting har försvunnit – mer utpräglat lagarbete 
-‐ Kommuniceras mer ekonomi på arbetsplatsen  

 
Brevbärare 2 -‐  
Brevbärare 3 -‐  
Brevbärare 4 -‐ Kommuniceras mer ekonomi på arbetsplatsen  

 
Brevbärare 5 -‐  
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                  Marknadssituation och konkurrens 
Regionchef -‐ Brev som kommunikationsmedel avtar 

-‐ Konkurrens av nya kommunikationsmedel genom den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen 

-‐ PostNord AB har stordriftsfördelar och ett stark uppbyggd nät av 
infrastruktur 

-‐ Konkurrens kan ses som något bra 
 

Ekonomichef -‐ Företaget befinner sig mitt i den stora förändringen i samhället – 
måste anpassa och förändras mot verkligheten 

-‐ Brev som kommunikationsmedel avtar 
 

Utvecklingschef -‐ Stora förändringar på gång på marknaden 
-‐ Marknaden är instabil 
-‐ Brev som kommunikationsmedel avtar 
-‐ Nya kommunikationsmedel genom den tekniska utvecklingen och 

digitaliseringen 
-‐ PostNord AB har stordriftsfördelar och ett starkt uppbyggt nät av 

infrastruktur 
 

Produktionschef 1 -‐ Brev som kommunikationsmedel avtar 
-‐ Konkurrens av nya kommunikationsmedel genom den tekniska 

utvecklingen och digitaliseringen 
 

Produktionschef 2 -‐ Brev som kommunikationsmedel avtar 
-‐ Nya aktörer för brevutdelning kommer in på marknaden  

 
 

                                              Kravbild på regional nivå 
Regionchef -‐ Krav på rikstäckande brevservice 

-‐ Styrs på EBIT och kostnadsreduceringskrav 
-‐ Regionen erhåller en fördelad kostnadsram från centralt 
-‐ Krav på bemanningsnivå i samma trend som volymtapp 

 
Ekonomichef -‐ Krav på rikstäckande brevservice 

-‐ Styrs på EBIT och kostnadsreduceringskrav 
-‐ Regionen erhåller en fördelad kostnadsram från centralt 
-‐ Krav på bemanningsnivå i samma trend som volymtapp 

 
 

Budgetstyrning på regional nivå 
Regionchef -‐ Budgeten utgörs av en kostnadsram 

-‐ Budgeten blir ett antagande 
-‐ Budgeten blir många gånger förlegad och överensstämmer inte med 

verkligheten 
-‐ Svårt för individen att se sin del i budgeten 

 
Ekonomichef -‐ ”Break-down-budget” - kostnadsstyrda 

-‐ Varje region har stort inflytande på hur kraven ska fördelas ut inom 
regionen, men kraven ut till regionerna ser ut på ett likartat sätt 

-‐ Budgeten blir självuppfyllande 
-‐ Budgeten blir snabbt förlegad och anses vara trögflytande 
-‐ Risk för att budgeten blir kontraproduktiv 
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Utvecklingschef -‐ Budgeten är uteslutande den tyngsta delen i styrningen när det 

gäller framförallt lönsamhetsmålet 
-‐ Bryts ned till varje arbetsplats/utdelningskontor 
-‐ Bygger på historik och antaganden  
-‐ Upplevs inte som rättvis mellan enheterna 

  

Omvandling av budget till balanserad målbild 
Regionchef 
 
 
 
 
 
Tavelmöte 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
 
 
 
 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 
 

-‐ Budget 
-‐ Balanserad målbild på regional nivå 
-‐ Balanserad målbild på produktionsområde 
-‐ Dagliga tavelmöten på utdelningskontor 

 
 

-‐ Tavelmötena på utdelningskontor fungerar inte som önskat 
-‐ Budgeten bör vara ytterligare konkret för individen 
-‐ Dålig kvalitén på tavelmötena  

 
-‐ Uppföljning varje måndag med regionledningen av veckorapporter 

från produktionschefen  
-‐ Ledningsgruppen på regional nivå har i uppdrag att vara med på 

tavelmötena på utdelningskontoren 
-‐ Utvecklingschefens uppdrag är att säkerhetsställa nivån på 

produktionschefens möten 
 

-‐ Produktionscheferna erhåller anteckningar efter varje veckomöte på 
regionkontoret och kan sedan återkoppla de frågor som är aktuella 
på respektive arbetsplats under de dagliga tavelmötena 

 
Ekonomichef 
 
 
 
 
Tavelmöte 
 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 
 

-‐ Budget 
-‐ Balanserad målbild på regional nivå 
-‐ Balanserad målbild på produktionsområde 
-‐ Dagliga tavelmöten på utdelningskontor 

 
-‐ Tavelmötena på utdelningskontor fungerar inte som önskat 
-‐ Budgeten bör vara ytterligare konkret för individen 
-‐ Dålig kvalitén på tavelmötena  
-‐ Dåligt synkad till målbilden 

 
-‐ Uppföljning varje måndag med regionledningen av veckorapporter 

från produktionschefen  
 

-‐ Återkopplingen ansvarar varje produktionschef för 

Utvecklingschef 
 
 
 
 
Tavelmöte 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
 

-‐ Budget 
-‐ Balanserad målbild på regional nivå 
-‐ Balanserad målbild på produktionsområde 
-‐ Dagliga tavelmöten på utdelningskontor 

 
-‐ Den balanserade målbildens innehåll för regionen till vis del finns 

med på tavelmötena – starkt kopplad 
-‐ Nyckeltalen finns med på tavlan.  

 
-‐ Produktionschefen tillhandahåller varje veckoslut en veckorapport 

till respektive utvecklingschef via intranätet 
-‐ Regionaltavelmöte varje måndag – diskuterar veckoapporterna 
 



121 
	  

Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

-‐ Utgår ifrån att återkopplingar görs av produktionscheferna till de 
delar som berör deras utdelningskontor och till brevbärarna genom 
tavelmötena 

 
Produktionschef 1 
 
Tavelmöte 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
 
 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Används för att känna av läget på utdelningskontoret 
 

-‐ Produktionschefen tillhandahåller varje veckoslut en veckorapport 
till respektive utvecklingschef via intranätet 

-‐ Informationen kommer inte alltid tillbaka till produktionscheferna 
för vad som sagts på regionkontoret 

 
 

-‐ Återkoppling från veckorapporterna till brevbärare görs inte 
-‐ Upplever problematiken i hur en brevbärare på individnivå ska 

kunna förhålla sig till den målbild som är utstakad för 
produktionsområdet 

-‐ Intresset skiljer sig markant hos individerna 
 

Produktionschef 2 
 
Tavelmöte 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Tavelmötena är i grunden lika 
-‐ Variablerna valfria 
-‐ Reflektioner kring avvikelser, stopptider, processreflektioner 

 
-‐ Produktionschefen tillhandahåller varje veckoslut en veckorapport 

till respektive utvecklingschef via intranätet 
-‐ Återkopplingen varierar från regionkontor 
 
-‐ Återkoppling från veckorapporterna till brevbärare görs inte 
-‐ Upplever problematiken i hur en brevbärare på individnivå ska 

kunna förhålla sig till den målbild som är utstakad för 
produktionsområdet 

-‐ Intresset skiljer sig markant hos individerna 
 

Brevbärare 1  
 
Tavelmöte 
 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Reflektioner kring avvikelser 
-‐ Centrerad punkt för viktig information 
-‐ Sammanställning kring vad som krävs för att klara av dagen 
-‐ Alla brevbärare är inte intresserade 

 
-‐ Tar inte emot någon uppföljning 
-‐ Kan bero på att det finns för många steg 

 
-‐ En bättre stämning hade skapats om information kring 

veckorapporterna hade gått tillbaka ned till brevbärare 
 

Brevbärare 2 
 
Tavelmöte 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 

 
 

-‐ Görs inte alltid reflektioner kring utfallet med diskussion kring 
anledningen 

-‐ Svårt att förstå poängen 
-‐ Eftersöker någon slags eftertanke vid visualisering av exempelvis 

olika trender 
-‐ Tanken är god - är av värde att ta upp konkret information 

 
-‐ Tar inte emot någon uppföljning 
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regional nivå 
 
 
 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

-‐ Ingen dialog mellan regionledning och brevbärarna 
-‐ En känsla av ”vi mot dem” 
-‐ Inget vänskapsförhållande  
-‐ Upplevs som regionledningen vill förstöra för brevbärarna  

 
-‐ En bättre stämning hade skapats om information kring 

veckorapporterna hade gått tillbaka ned till brevbärare  
 

Brevbärare 3 
 
Tavelmöte 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Visualiserar och skapar en förståelse kring bemanningen 
-‐ Görs inte alltid reflektioner kring utfallet med diskussion kring 

anledningen. 
 

-‐ Tar inte emot någon uppföljning 
-‐ Kommunikationen tar eventuellt stopp 

 
-‐ En bättre stämning hade skapats om information kring 

veckorapporterna hade gått tillbaka ned till brevbärare 
 

Brevbärare 4 
 
Tavelmöte 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Görs inte alltid reflektioner kring utfallet med diskussion kring 
anledningen. 
 

-‐ Det som framkommer på tavelmötena verkar inte alltid nå 
regionledningen  
 

-‐ En bättre stämning hade skapats om information kring 
veckorapporterna hade gått tillbaka ned till brevbärare 

 
Brevbärare 5 
 
Tavelmöte 
 
 
Uppföljning av tavelmöten till 
regional nivå 
 
Återkoppling av tavelmöten till 
individnivå 

 
 

-‐ Görs inte alltid reflektioner kring utfallet med diskussion kring 
anledningen. 

 
-‐ Finns inte någon dialog mellan regionkontoret ner på individnivå 

hos brevbärarna 
 

-‐  En bättre stämning hade skapats om information kring 
veckorapporterna hade gått tillbaka ned till brevbärare 

-‐ Regionledningen borde fysiskt besöka utdelningskontoren och 
berätta hur de tänker gå vidare med det som tagits upp 

 
 

                                    Prestationsmätning på regional nivå 
Regionchef -‐ Tre nyckeltal för prestationsmätning, vilka är: innearbete, utdelning 

inom tätort samt utdelning utanför tätort 
-‐ Kvalitén ej tillräcklig 

 
Ekonomichef -‐ Tre nyckeltal för prestationsmätning, vilka är: innearbete, utdelning 

inom tätort samt utdelning utanför tätort 
-‐ Vill övergå från budgetering till mer nyckeltalsstyrning 
-‐ Enbart satt ett mål för hela regionen, ej på produktionsområde 
-‐ Kvalitén ej tillräcklig 

 
Utvecklingschef -‐ Tre nyckeltal för prestationsmätning, vilka är: innearbete, utdelning 

inom tätort samt utdelning utanför tätort 
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-‐ Vill övergå från budgetering till mer nyckeltalsstyrning 
-‐ Kvalitén ej tillräcklig 
-‐ Genom uppföljning av målbilden på produktionsområdesnivå kan 

trenden konstateras och effektiviteten kan urskiljas genom 
nyckeltalen 

-‐ Enbart satt ett mål för hela regionen, ej på produktionsområde 
 

Produktionschef 1 -‐ Använder inte nyckeltalen för styrning  
-‐ Finns ingen sanning i dem 
-‐ Finns uppskrivna på tavlan 
-‐ Kan inte jämföras med andra utdelningskontor pga osäkerheten 
-‐ Finns inga mål kopplade till nyckeltalen 
-‐ Kostnaden får inte överstiga nyttan 
-‐ Risk att nyckeltalen manipuleras – ge ett beteende som inte önskas 
-‐ Finns svårigheter för brevbärarna att förstå dem 
 

Produktionschef 2 -‐ Använder inte nyckeltalen för styrning  
-‐ Finns uppskrivna på tavlan 
-‐ Är svårt att förhålla sig till dem och veta hur man kan förändra 
-‐ Kan inte jämföras med andra utdelningskontor pga olika 

förutsättningar 
-‐ Finns svårigheter för brevbärarna att förstå dem 

 
Brevbärare 1 -‐ Inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen 

 
Brevbärare 2 -‐ Inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen 

-‐ Hade kunnat vara intressant att studera – eftersom det styr hur 
många timmar som tilldelas 

-‐ Känns i dagsläge inte som nyckeltalen är genomtänkta 
 

Brevbärare 3 -‐ Inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen 
 

Brevbärare 4 -‐ Inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen 
-‐ Hade det funnits några mål som skulle uppnås i förhållande till 

nyckeltalen så skulle de kännas mer relevanta och anledning att 
lägga vikt vid 

 
Brevbärare 5 -‐ Inget i det dagliga arbetet som är kopplat till nyckeltalen 

-‐ De siffror som står på tavlan och ska föreställa nyckeltal ändras i 
stort sett aldrig och ingen tid ägnas åt dem. 

 
Styrtal som ingår i nyckeltalen 

Regionchef -‐ Styrtalen är tekniskt sätt helt tillförlitliga, då den faktiska volymen 
mäts i maskin 

-‐ Finns andra parametrar som påverkar, vilket gör att 
regionledningen inte fullt ut kan ställa krav 
 

Ekonomi- och verksamhetschef -‐ Styrtalen är relativt påltiga men att det finns enstaka styrtal som 
ligger långt ifrån verkligt utfall 
 

Utvecklingschef -‐ Styrtal är förutbestämda och centralt satta och ligger till grund för 
att räkna behovet av personal 

-‐ Styrtalen är relativt påltiga men att det finns enstaka styrtal som 
ligger långt ifrån verkligt utfall 
 

Produktionschef 1  -‐ Styrtalen är nästintill omöjliga att leva upp till för produktionen  
-‐ Idén kring styrtalen är bra eftersom det måste finnas ett mål att leva 

upp till för att kunna sträva mot att prestera 
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Produktionschef 2  -‐ Styrtalen är nästintill omöjliga att leva upp till för produktionen 
 

Brevbärare 1 -‐ Styrtalen är för högt satta och det förutsätts att de ska vara 
uppnåbara 
 

Brevbärare 2 -‐ Styrtalen är för högt satta och det förutsätts att de ska vara 
uppnåbara 

-‐ Ger svårhanterliga förutsättningar och fungerar numera som en 
piska mer än en morot 
 

Brevbärare 3 -‐ Styrtalen är för högt satta och det förutsätts att de ska vara 
uppnåbara 
 

Brevbärare 4 -‐ Styrtalen är för högt satta och det förutsätts att de ska vara 
uppnåbara 
 

Brevbärare 5 -‐ Styrtalen är för högt satta och det förutsätts att de ska vara 
uppnåbara 

-‐ Inte någon idé att ha ett mål som är så avlägset att ingen, eller 
väldigt få, någonsin kommer uppnå det 

-‐ Tiden för olika arbetsmoment beror på igenkänningsfaktorn och har 
en roll i hur snabbt det går 
 

 

Strukturfaktorer  
Belöning 

Regionchef -‐ Individuell lönesättning praktiseras inom verksamheten och är 
kopplad till hur du som medarbetare presterar mot hörnstenarna i 
målbilden som finns uppsatta för organisationen 
 

Ekonomichef -‐ De som är aktiva och engagerade i sitt jobb har chans till utveckling 
inom företaget 
 

Utvecklingschef -‐ Individuell lönesättning praktiseras inom verksamheten och är 
kopplad till hur du som medarbetare presterar mot hörnstenarna i 
målbilden som finns uppsatta för organisationen 

-‐ Styr individen genom målbilden 
 

Produktionschef 1 -‐ Individuell lönesättning, chans till ledighet, beröm 
 

Produktionschef 2 -‐ Individuell löneutveckling och beröm 
 

Brevbärare 1 -‐ Belöningen blir en bestraffning – arbetar individen bra får denna 
fler arbetsuppgifter 

-‐ Individuell lönesättning  
 

Brevbärare 2 -‐ Belöningen blir en bestraffning – arbetar individen bra får denna 
fler arbetsuppgifter 
 

Brevbärare 3 -‐ Belöningen blir en bestraffning – arbetar individen bra får denna 
fler arbetsuppgifter 

-‐ Goda prestationer och eget driv att vilja utvecklas inom företaget 
belönas med fler ansvarsområden 
 

Brevbärare 4 -‐ Belöningen blir en bestraffning – arbetar individen bra får denna 
fler arbetsuppgifter 

-‐ Känsla av att om utdelningskontoret med de resurser som finns 
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tillgängliga går bra, ser regionledningen sin möjlighet i att dra ner 
ytterligare mer personal så att arbetsbelastningen blir ännu högre 
 

Brevbärare 5 -‐ Belöningen blir en bestraffning – arbetar individen bra får denna 
fler arbetsuppgifter 
 

Kongruens 
Regionchef -‐ Viktigt att samtliga individer kan urskilja målet och vägen dit 

-‐ Kan vara problematiskt då individens verklighetsuppfattning är 
kvar i en historisk avspegling 
 

Ekonomichef -‐ Det viktigaste chefsansvaret 
-‐ Arbetar hela tiden med at utveckla detta ex. visualisering av 

tavelmöten 
-‐ Mycket kvar att utveckla för ökad kongruens inom företaget 

 
Utvecklingschef -‐ Den balanserade målbildens variabler ser likadana ut för alla 

utdelningskontor och kommuniceras med samma material.  
-‐ Det är varje chef som påverkar arbetet på sin enhet  
-‐ Finns en del kvar att utveckla för ökad kongruens inom företaget 

 
Produktionschef 1 -‐ Kan vara svårt för individen att veta hur de kan leverera ett bättre 

resultat 
 

Produktionschef 2 -‐ Viktigt att få medarbetarna att sträva mot samma mål som företaget 
har 

-‐ Kan vara svårt för individen att veta hur de kan leverera ett bättre 
resultat 
 

Brevbärare 1 -‐ Ifrågasätter om regionledningen och brevbärarna arbetar på samma 
företag, när det gäller mål och kongruens 
 

Brevbärare 2 -‐ Brevbäraren blir splittrad i sin uppmärksamhet på arbetet, vilket 
kan ge avkall på fokus och kvalitet 
 

Brevbärare 3 -‐ Kan vara svårt för individen att veta hur de kan leverera ett bättre 
resultat 
 

Brevbärare 4 -‐ Kan vara svårt för individen att veta hur de kan leverera ett bättre 
resultat 
 

Brevbärare 5 -‐ Svårt att skapa kongruens gällande kvalitén – då allt ska gå 
snabbare och vara kostnadseffektivt 
 

 

Beteendeaspekter på individnivå 
Acceptans 

Regionchef -‐ Gammal organisation påverkar de anställda 
-‐ Lever kvar i det gamla med beting 
-‐ Viktigt att skapa en kultur som tänker nytt, brett och kreativt 
-‐ Ledarna och chefer lyckas inte skapa en framtidsbild tillsammans 

med de anställda – därför svårt för dem att acceptera 
-‐ Acceptans till nya arbetssätt går trögt i början 
-‐ Tydligare konsekvenser för oacceptans bör eftersträvas 

 
Ekonomichef -‐ Lever kvar i det gamla med beting 
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Utvecklingschef -‐ Den viktigaste aktiviteten för att skapa acceptans hos varje 
medarbetare är utvecklingssamtalen och individuella samtal  

-‐ Acceptans arbetas med på gruppnivå genom tavelmöten 
 

Produktionschef 1 -‐ Förutsättningar bör ges och kommunikation är viktig för skapande 
av acceptans hos individen 

Produktionschef 2 -‐ Arbeta med små förändringar och få med sig personal 
-‐ Skapa acceptans genom kommunikation och samspel 

 
Brevbärare 1 -‐ Acceptans för volymtapp som genererar besparingskrav  

 
Brevbärare 2 -‐ Besparingskrav skapar frustation 

-‐ Acceptans för volymtapp som genererar besparingskrav  
 

Brevbärare 3 -‐ Acceptans för volymtapp som genererar besparingskrav  
 

Brevbärare 4 -‐ Acceptans för volymtapp som genererar besparingskrav  
-‐ Upplever att det ibland sparas för sparandets skull – 

förutsättningarna för att klara av dagen blir värre 
-‐ Regionledningen ser endast siffror – inte vad det medför för 

konsekvenser i det dagliga arbetet 
 

Brevbärare 5 -‐ Acceptans för volymtapp som genererar besparingskrav 
-‐ Upplever att det ibland sparas för sparandets skull – 

förutsättningarna för att klara av dagen blir värre 
-‐ Bristen på acceptans även kan uppstå mellan de olika enheterna då 

försäljningssidan maximerar intäkterna utan att tänka på 
brevbärarna. 

 
Motivation 

Regionchef -‐ Individen kan inte förhålla sig till budgeten vilket påverkar 
motivationen hos denna 

-‐ Arbeta för högre kvalité i nyckeltalen skulle påverka motivationen 
hos individen  
 

Ekonomichef -‐ Budgeten ska främja rätt beteende och skapa motivation, i 
dagsläget kan individerna inte förhålla sig till budgeten vilket gör 
att motivationen blir bristfällig 

-‐ Verksamhetens volymer avtar konstant samtidigt som 
produktiviteten måste höjas – svårt att skapa motivation 

-‐ Kommunikation är väsentligt för motivation 
-‐ Organisationen står och faller med motivationen och utan den så 

fungerar inte verksamheten då det är ett personalintensivt företag 
-‐ Arbeta för högre kvalité i nyckeltalen skulle påverka motivationen 

hos individen 
 

Utvecklingschef -‐ Arbeta för högre kvalité i nyckeltalen skulle påverka motivationen 
hos individen 

Produktionschef 1 -‐ Berömma och se till varje individ är viktigt för motivationen 
-‐ Deltagande och samspel skapar motivation 

 
Produktionschef 2 -‐ Berömma och se till varje individ är viktigt för motivationen 

-‐ Deltagande och samspel skapar motivation 
 

Brevbärare 1 -‐ Lön efter prestation 
 

Brevbärare 2 -‐ Besparingskraven skapar frustation snarare än motivation 
-‐ Brevbäraren ses som ”ett huvud”, vilket inte skapar motivation 
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Brevbärare 3 -‐ Erkännande av regionledningen ökar motivation 

 
Brevbärare 4 -‐ Fler mål kopplade mot det dagliga arbetet hade varit att föredra för 

att ha något att driva mot och på så sätt öka motivationen 
 

Brevbärare 5 -‐ Klara av det dagliga arbetet känns inte som motivation nog 
 

Deltagande 
Regionchef -‐ Individen kan inte urskilja hur denna kan göra för att nå eller 

påverka budgeten 
-‐ Viktigt för att kunna leverera ett resultat att individen känner 

delaktighet och att denna kan påverka 
-‐ Visualiseringen blir viktig för ett deltagande ska kunna uppstå 
-‐ Det gäller att skapa en påverkbarhet och deltagande här och nu 

genom att göra det för individen visuellt förstårligt och kopplat till 
det dagliga arbetet 

 
Ekonomichef -‐ Viktigt för att kunna leverera ett resultat att individen känner 

delaktighet och att denna kan påverka 
-‐ Visualiseringen blir viktig för ett deltagande ska kunna uppstå 

 
Utvecklingschef -‐ Många individer från det ”äldre gardet” har svårt att samarbeta och 

kör sitt eget lopp vilket hämmar deltagandet 
 

Produktionschef 1 -‐ Personalen bör ges möjlighet att sätta organisationen, då detta 
bidrar till att den enskilda blir mer engagerad  
 

Produktionschef 2 -‐ Motivation skapas hos de anställda genom deltagande och 
involvering i förändringsarbetet där de får delta och ansvara 
 

Brevbärare 1 -‐ Det visualiseras och diskuteras till viss del kring förbättringsarbete 
i samband med tavelmötena 
 

Brevbärare 2 -‐ Det visualiseras och diskuteras till viss del kring förbättringsarbete 
i samband med tavelmötena 

-‐ Regionledningen bör interagera mer med utdelningskontoret genom 
närvarande, ställa frågor, ge information – skulle få brevbärarna att 
känna sig mer delaktiga och involverade. 
 

Brevbärare 3 -‐ Det visualiseras och diskuteras till viss del kring förbättringsarbete 
i samband med tavelmötena 
 

Brevbärare 4 -‐ Det visualiseras och diskuteras till viss del kring förbättringsarbete 
i samband med tavelmötena 
 

Brevbärare 5 -‐ Det visualiseras och diskuteras till viss del kring förbättringsarbete 
i samband med tavelmötena 

-‐ Får vara med och påverka vid förändringar i utdelningsrundor 
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Bilaga 6 – Sammanställning av ekonomistyrsystemets kartläggning  
 
 
 


