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Forskarroller i interaktivt utvecklingsarbete 
Om samverkansprocesser för ergonomiska förbättringar

Denna bok avser framförallt att ge en skildring av yngre och 
äldre forskares erfarenheter av ergonomiskt förbättrings- 
arbete i vid mening. Deras insatser bedrevs inom ramen för ett 
femårigt samverkansprojekt där huvudaktörerna var Posten 
Sverige AB och ett forskarlag vid Avdelningen för industriell 
arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. Det forskarstödda 
förändringsarbetet gick ut på att åstadkomma lösningar såväl 
tekniskt som arbetsorganisatoriskt för att nå fram till en bättre 
ergonomisk kvalitet i arbetssituationen för landets brevbärar-
personal. Att fungera bättre, arbetsmässigt och hälsomässigt, 
har varit den bärande idén bakom insatserna. Själva föränd-
ringsarbetet har inneburit en avsevärd organisatorisk satsning 
med många delaktiga inblandade. 

Erfarenheterna har ett generellt värde för forskare och studen-
ter inom ämnen som arbetsvetenskap, ergonomi, kvalitets-
teknik, miljöteknik, organisationsutveckling men även folkhälso-
vetenskap.

Boken torde också vara läsvärd litteratur för utvecklingsansva-
riga och konsulter i organisationer som satsar på samverkan 
med forskare under innovations- och förnyelseprocesser.

Som kurslitteratur bör boken ha sin givna plats inom områ-
den som interaktiv forskning, interventionsforskning, utveck-
lingsarbete och förändringsprojekt. 
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