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Paradigm och anomali
normala tillstånd i Postens utveckling

Takten ökar, spelplaner förändras och kunders behov diversifieras.
Tjänster och deras produktion tar nya former 
där Informationslogistiken får ökad betydelse

Ulf Ragnerstam
ulf.ragnerstam@posten.se

Mobil/fast 08-7812308

Film ”Duvan”

Befolkningstäthet - Översikt 
(Europa & Afrika)

Figur Befolkningskartan över Europa

Källa: http://www.ciesin.org/datasets/gpw/euafr.html Hämtad ur konsultrapporten av Allen Porter och Howard Lowday,

MaceCorp Ltd: European Telcommunications Infrastructure. 15th April 1999.
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EU-Perspektivet (Invånare per kvadratkilometer)

Postens affärsidé

 Med Posten når man den man vill med försändelser – i rätt tid, 
säkert och kostnadseffektivt. Posten skall skapa högt kund- och 
förädlingsvärde genom att kombinera fysiska och elektroniska 
flöden. 
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Postens dubbla uppdrag

Utveckla värdet 
av ägarens
aktieinnehav

Brev-, paket-
och kassa-
service i hela 
Sverige

Posten till och med 80-talet

Brev

Bank

Paket
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Brev

Bank

Paket

Trender på 90-talet…

LogistikMeddelanden

Finansiella
tjänster

Postens utmaning efter avregleringen

Alternativ 
kommunikation

Globala
post- och 

logistik företag

Lokala post-, 
åkeri- och budföretag
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Avregleringen har öppnat Sverige

Lokala aktörer

Ca 5% av totala brevvolymen
50% i Stockholm, Göteborg
och Malmö på för
försorterad post

Ca 40 lokala aktörer
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Globala aktörer

Tiderna förändras – en ny värld växer fram

42 sidor

Sverige

Australien

Brev 6-7 dagar

Fax 31 min

Kostnad 45 kr

Kostnad 200 kr

E-post 2 min
Kostnad 2 kr
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Privat
personer

Det fysiska brevet

28% Företag

63%

Privat
personer5%

Företag

4%

Postens framtid

LogistikMeddelanden

Finansiella
tjänster

Modernt och konkurrenskraftigt 
meddelande- och logistikföretag

Betalflöden samt grundläggande 
kassaservice
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I början av 2000-talet

 Torgetaffären
 Länsdepån i Gävle förvärvas
 HIT AB i joint-venture med finska

Roadnet Finland samt förvärv i 
Holland

 Nya servicenätet presenteras
 Ny design för Posten
 posten.se lanseras
 Örebro blir pilot i nya servicenätet

 Postgirot säljs till Nordea

 Försäljning av Postens 
fastigheter

 Allians med LaPoste (DPD)
 Förvärv av paketverk-samheter i 

Norden
 Lansering av eSkicka och

ePostboxen

Posten är ett av Sveriges största företag

Daglig service till
– 4,5 miljoner hushåll 

– 800.000 företag

Drygt 35.000 anställda

25,1 Mdr i omsättning varav 
företagskunderna står för 90 %
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Postens omsättning Varav B2B

Miljarder Kr

Postens omsättning Företagskunder
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Så här möter vi kunden idag

Kundansvariga och säljare 
och specialister ca 400

Postcenter - ca 440 st
Svensk Kassaservice - ca 1.300 st

Servicenätet - 2.800 partners

Contact Center med 020 Privat och 
020 Företag - ca 600 medarbetare

www.posten.seBilar och Lastbilar ca 1.000 Brevbärare ca 15.000

Terminaler och 
inlämningsställen 100

Kvalitet är en del av vårt dagliga arbete

 Vi arbetar varje dag med att utveckla och förbättra kvaliteten i
våra tjänster och processer 

– Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 

– Kontinuerligt mätning av kundupplevd och teknisk kvalitet

– Säkerhet och sekretess



2001.09 10

Postens miljöarbete

 Certifierat miljöledningssystem - ISO 14001

 Järnväg ersätter landsvägstransporter

 Utsläppsdata till kunder

 Höga miljökrav på upphandlade transporter

 Utbildning i effektivt körsätt

 Energibesparing på sorteringsterminaler

 Miljöutbildning, Postens Miljödiplomering

 Utveckling av miljövarudeklarationer för Postens tjänster

eHandel & Logistik

Analys

KunderLeverantörer Info

Logistik

 Det är kombinationen av system för elektroniska och fysiska 

flöden som möjliggör en effektiv handel och logistik utifrån 

uppdragsgivarens behov, integration och servicenivå.
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Råvara Tillverkning            Grossist Detaljist Kund  

Information- och betalningsflöde
Fysiskt flöde

Effektivisering av logistikprocesser handlar om att öka snabbheten i 
flödet, öka leveranssäkerheten och att utnyttja informationen bättre

Vad är Logistik?

Affärskommunikation

 Utveckling av tjänster för företagens och den offentliga sektorns 
kommunikation med omvärlden, fysisk som elektronisk

 Ex: fakturor, kontoutdrag, ansökningar
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Affärskommunikation

1. Planera 2. Skicka 3. Ta emot 4. Reagera

– Analyser av:
– Cashflow-effekter
– Ledtids-

förkortningar
– Outsourcing-

lösningar
– Elektroniska

lösningar
– Hur vill mottagaren ta 

emot sin post

– Brev
– 1:a klassbrev
– Ekonomibrev
– Print-Bag M
– Rek, Värde
– Express
– Svarspost

– eBrev, eBrev
PC/webb 

– eSkicka 
– eBlankett
– eDI
– Print on Demand
– eArkiv
– Frankeringsservice
– Hämtning/utkörning
– Internposthantering
– Adressvårdstjänster

– ePostboxen
– eDI
– Internposthantering
– Hämtning/

utkörning
– Postbox
– BREVe
– eArkiv
– Posten Betalväxel

– Svarspost
– eDI
– Posten Betalväxel
– Postförskott

Affärskommunikation

 Planera
– Fakturera kunderna 

fortlöpande eller fakturera  
viss dag varje månad?  

– Enkelt att planera, kalkylera 
och få en överblick över 
utskicken? 

– Kunna bifoga meddelanden, 
erbjudanden etc?

– Nå mottagaren med fakturan 
i elektronisk form?

 Skicka
– Vi når alla – per brev eller 

elektroniskt

– Vi hämtar, lämnar, frankerar 
eller sköter hela din interna 
postservice – så att du kan 
koncentrera dig på 
kärnverksamheten

– Med våra lösningar kan du 
printa och skicka ut både 
små och stora upplagor av 
informationsmaterial

1. Planera 2. Skicka 3. Ta emot 4. Reagera



2001.09 13

Företag

Företagskunder

Privatkunder

Avgående

Brev

eBrev

eSkicka

Betalväxel

Brev

eBrev

eDI

Betalväxel

Brev

eBrev

Scanning

Betalväxel

eDI

Företag

Ankommande
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2000
– Version 1.0 släpps under hösten som en  pilot för testkunder
– Som mest arbetar runt 160 personer med utveckling av Posten.se

2001
– Version 2.0 släpps under våren vilket innebär en offentlig lansering
– Antalet personer som arbetar med Posten.se sjunker till runt 90
– Version 3.0 släpps under hösten med nya tjänster

2002
– Version 4.0 släpps med nytt utseende och ny navigering

2003
– Nya tjänster utvecklas kontinuerligt

2004
– Organisationen består av 20 st från IT (inkl. konsulter) och 10 st från massmarknad
– Posten.se innehåller i dagsläget över 60 olika tjänster
– Nytt arbetssätt, processöversyn samt SLA börjar mätas

Arkitektur – Systemsamband

üOmkring 20 delsystem som tillsammans med länkar till partner och
andra Posten-system erbjuder över 60 tjänster av olika slag

üKopplingar till över 30 andra system och databaser inom och utanför 
Posten
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Chef 
Posten.seChef 

Posten.se

Organisation

WebmasterWebmasterRedaktörer 3 st.Redaktörer 3 st. SystemsansvarigSystemsansvarig

Gruppchef ITGruppchef IT

InformatörInformatör

ChefsassistentChefsassistent

FÖRVALTNING
FörvaltningsledareFÖRVALTNING

Förvaltningsledare

Ny- & vidareutvecklings
-projekt

(IT-initiativ)
1-n

Ny- & vidareutvecklings
-projekt

(IT-initiativ)
1-n

MODULFÖRVALTNING
1-nMODULFÖRVALTNING

1-n

TEST
TestledareTEST

Testledare

DRIFT & MILJÖER
Drift- & miljöansvarigDRIFT & MILJÖER

Drift- & miljöansvarig

FÖRVALTNINGSPROJEKT
1-nFÖRVALTNINGSPROJEKT

1-n

ARKITEKTUR
ChefsarkitektARKITEKTUR

Chefsarkitekt

PROCESSER & VERKTYG
Process- & verktygsansvarigPROCESSER & VERKTYG

Process- & verktygsansvarig

Projektcontroller/AdmProjektcontroller/Adm

AnalytikerAnalytiker

Strategiskt

förv.ansvarig

Operativt

förv.ansvarig 

Stödfunktioner

Levererande

funktioner  

REDAKTIONEN

Verksamhets-
ansvar

Beställare
Art DirectorArt Director

Exemplet eSkicka
och ePostboxen
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IT-kostnaderna är idag den tredje största kostnadsposten 
för de flesta myndigheter. Endast personal- och 
lokalkostnaderna är större. För många myndigheter är IT-
kostnaderna redan idag det näst största kostnadsslaget. 
IT-kostnadernas andel förefaller också öka snabbare från 
år till år. Enligt en uppgift från en fastighetsförvaltare, är 
energikostnaderna för IT idag högre än motsvarande 
kostnader för belysning. Andelen av personalen är 3 
procent (medelvärdet), det vill säga som förväntat kostar 
en IT-medarbetare mer än genomsnittet. Det finns ett 
samband (-0,39), om än inte speciellt starkt, mellan 
andelen IT-kostnader och myndighetens storlek.

Sannolikt är verksamhetens art en betydligt väsentligare 
förklaringsvariabel. Utvecklingen inom IT-området har i 
många fall medfört stora rationaliseringar. Vad som kan 
vara anmärkningsvärt är, att förekomsten av realistiska 
investeringskalkyler erfarenhetsmässigt förefaller vara så 
låg.

I många fall får man en känsla av att besluten om IT-
investeringarna, grundar sig på antaganden och 
översiktliga bedömningar." 

Njut av och fånga många önskar 
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”Don´t let the Change slow you down”

Paradigm och anomali
får vi fortsätta leva med

Så länge människan 
är mottaglig förändring 


