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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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Det sätt på vilket den undersökande arbetat, det säger något 

om värdet av det han kommit fram till. Får den som läser inget 
veta om hur det gått till är det något väsentligt som ramlat bort. 
”Process kan inte härledas från produkt lättare än att en gris kan 
härledas från en korv”, lyder en drastisk formulering. Och värdet 
hos produkten hänger ju ihop med hur tillverkningen gått till. 

Ur: HUR GÅR DET TILL INOM VETENSKAPEN?  
Av professorn i teoretisk filosofi Sören Halldén 
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FÖRORD   
 
Syftet med denna skrift är att ge en bild av forskningsarbete såsom det upplevs av 
forskningsmedarbetare själva i stora förändringsprojekt. Enskilda forskare har fått 
komma till tals genom långa personliga intervjuer om hur det varit att planera och 
genomföra specifika förändringsinriktade studier och vilka reflektioner man gjort un-
dervägs. 

Det är ovanligt men inte desto mindre angeläget att sätta strålkastarljuset på fors-
karrollen genom forskares uppriktigt förmedlade upplevelser av situationen och att för-
söka ge en verklighetsbild av själva forskningsarbetet.   

Den kunskap och erfarenhet som förmedlas i boken bedömer vi ha betydelse för 
att läsaren skall bli effektivare och mer reflekterande i sin roll som deltagare i föränd-
ringsarbete. Vi tror att både mastersstuderande och doktorander kan få stor nytta av att 
ta del av denna typ av erfarenheter, men också andra forskare och konsulter. Boken är 
lämplig som kursbok i kurser om interaktiv forskning, tillämpad forskning, interven-
tionsforskning, utvecklingsarbete och förändringsprojekt. De discipliner som i första 
hand är berörda är arbetsvetenskap, ergonomi, folkhälsovetenskap, kvalitetsteknik, mil-
jöteknik och organisationsutveckling.  

En bok med denna inriktning är speciellt viktig för forskare och studenter inom 
det flervetenskapliga området arbetslivsforskning eftersom det finns en potentiell kon-
fliktladdning där. Tilläggas bör att boken också torde ha ett läsvärde för utvecklingsan-
svariga i organisationer som satsar på samverkan med forskare under innovations- och 
förnyelseprocesser.  

Forskarerfarenheterna är hämtade från ett femårigt projekt inom en verksamhet 
som berör oss alla, det svenska postväsendet som numera går under namnet Posten Sve-
rige AB. Det forskarstödda förändringsarbetet gick ut på att åstadkomma tekniska och 
miljömässiga lösningar för att nå fram till en bättre ergonomisk kvalitet i arbetssituatio-
nen för brevbärarpersonalen. Att fungera bättre, arbetsmässigt och hälsomässigt, har 
varit den bärande idén. Själva förändringsarbetet har inneburit en avsevärd organisato-
risk satsning med många delaktiga inblandade. Vi vill framhålla att forskarerfarenhe-
terna som skildras dock har ett generellt värde utanför denna verksamhet.  

Undertecknade har medverkat gemensamt till intervjuer, bearbetningar och struk-
turering av bokens uppläggning. Gunnela Westlander har gjort det redaktionella arbetet. 
Jörgen Eklund har haft det övergripande ansvaret för forskarnas insatser i det interakti-
va utvecklingsarbetet. Ett hjärtligt tack riktas till professor Lennart Svensson som 
granskade en slutlig version av manuskriptet. 

 
Linköping, maj 2008 
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Linköpings universitet 
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Kapitel 1 Forskarroller  
 

 
 

Gunnela Westlander är docent i psykologi vid Stock-
holms universitets psykologiska institution. Hon har va-
rit universitetslektor, forskare vid Personaladministrati-
va rådets (PA-rådet) forskningsavdelning och därefter 
professor och chef för Arbetsmiljöinstitutets (sedermera 
Arbetslivsinstitutet) forskningsenhet för social- och or-
ganisationspsykologi. Där ledde hon bland annat en rad 
stora forskningsprojekt om förändringsarbete innan hon 
1995 blev professor emerita. Från 1996 har hon som 
knuten till forskarutbildningen vid Industriell arbetsve-
tenskap, Linköpings universitet, handlett och deltagit i 
det stora projekt som behandlas i denna bok. 

 
 
 

Att det sker täta förändringar för människor i organisationslivet såväl som i 
samhället i stort konstateras ofta. Intressant är att detta speglas i att forskare 
ägnar sig alltmer åt studiet av förändringar och förändringsprocesser, anting-
en i form av ett uppföljande och utvärderande eller i form av ett delaktigt 
handlande. 

Det görs ett stort mått av empiriska studier som har karaktären av fors-
karstöd i utveckling och forskningslitteraturen ger prov på mer eller mindre 
framgångsrika sådana. I den skriftliga avrapporteringen till vetenskapssam-
hället ligger i regel tonvikten på den verksamhet som undergår förändringen 
eller ”förändrar sig” och den deltagande forskarens roll och förhållningssätt 
är starkt nedtonad av olika anledningar, ibland förståeliga.  

Om man vill ha stoff för att djupare ventilera själva forskarrollen får man 
söka efter författare som ägnat sig särskilt åt metodfrågor kring forskarrollen. 
För att visa hur problematiken kring forskarrollen återkommit med jämna 
tidsintervall skall vi belysa hur företrädare för olika varianter av forskarstött 
förändringsarbete resonerat om hur forskaren kan/bör gestalta sin roll.  
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De ursprungliga idéerna 
 

En variant av forskarstött förändringsarbete är aktionsforskning som lansera-
des för första gången redan för sextio år sedan. En av dess upphovsmän, fors-
karen och psykologen Kurt Lewin hade en ganska bestämd uppfattning om 
forskarrollen. Lewin menade att forskaren kan ta på sig följande typer av 
uppgifter: rådgivning beträffande handlingsalternativ, utvärdering, försöks-
ledning (om experiment görs), samt självständigt utförd forskning i långsik-
tigt kunskapsperspektiv. 

Den första fasen är att gemensamt med den berörda verksamheten venti-
lera en föreslagen idé i ljuset av de resurser som står till buds och de ytterli-
gare informationer som samlas in för att ta ställning till idén. Om beslutet blir 
att gå vidare gör man upp en helhetsplan för hur målet ska nås. Andra fasen 
består i att genomföra första steget i denna plan efter vilket man stannar upp 
och utvärderar läget som i en tredje fas blir utgångspunkt för nästa stegs de-
taljplanering.   

Lewins rekommenderade steg blev ganska väl spridda och anammade.  
Men kritik kom snart från både praktiker- och akademikerhåll. Praktikerna 
menade att det blev svårt att acceptera Lewins ganska hårt drivna uppfattning 
om att åtskillnad bör göras mellan forskarens uppgift att ”göra forskning av 
det hela” och praktikernas engagemang i själva förändringen. Akademiker-
världen bjöd särskilt hårt motstånd. Angreppssättet ansågs ovetenskapligt. 
Forskning som aktivitet och resultat måste oundgängligen hållas åtskilt från 
praktikens aktivitet och resultat. Det blev tveksamt att bevilja finansiellt stöd. 

 
 

Forskarrollen omprövas 
 

Efter några årtionden kom en annan kritik. Den gällde Lewins idé om att 
forskaren trots allt har företräde framför praktikern såväl vad gäller problem-
formulering som tolkning av hur man kan förstå och teoretisera om föränd-
ringsprocessen. En dylik forskarroll röjer en auktoritär attityd gentemot prak-
tiken. Forskare och praktiker har i själva verket en oundviklig och direkt in-
verkan på varandra och detta gäller i samtliga steg. Tar man denna ömsesidi-
ga inverkan på allvar, bör den emellertid ingalunda ses som besvärande och 
som ett olösligt problem. Forskarrollen bör i stället utvecklas på ett medvetet 
kollaborativt plan. Forskaren och praktikern bör hitta samarbetsformer för 
varje steg.  

Det handlar om forskarens involvering i hela handlingsprocessen. Fors-
karen skall fungera som en förändringsagent.  Såväl företrädare för den prak-

2 2



tiska verksamheten som forskaren skall ha för avsikt att driva förändringen i 
överenskommen riktning.  

Forskarrollens rekommenderade kollaborativa karaktär fick bred accep-
tans. Men efter ett närmare skärskådande upptäcktes och ventilerades en rad 
dilemman. 

Ett dilemma handlade om forskarens egna ställningstaganden till den 
praktiska verksamhetens etik. Uppstår en tveksamhet i det hänseendet kan det 
bli svårt att verkligen engagera sig som forskare. 

Ett annat rör det faktum att forskaren har en hjälpande funktion relativt 
praktiken. Här kan komma in ett motsatsförhållande mellan god forskning 
och god praktisk lösning (ett problem som Lewin bagatelliserade). Hur ska 
forskaren göra avvägningen mellan sitt vetenskapliga intresse och sina veten-
skapliga ambitioner å ena sidan och klientens behov av snabb, direkt och 
praktisk hjälp med problemet å den andra?  God forskning kan kanske under-
lättas genom att forskaren förhandlar sig till större tidsutrymme, skaffar 
fondmedel för mer forskningspersonal och extern hjälp för mer klientstöd. 

Ett tredje dilemma handlar om att i den kollaborativa relationen forskare - 
praktiker är det vanligen praktikern som kommer med problemet och forska-
ren medverkar med insatser som ska leda till en lösning. Alltså, det ursprung-
liga initiativet ligger hos praktikerna. Detta kan kännas egendomligt för fors-
karen eftersom det står i kontrast till den akademiska forskningstradition 
han/hon har ”fostrats” i. 

Ett fjärde dilemma rör forskarens avvägning mellan att å ena sidan lägga 
tid på det aktuella problemet, precisera det och fördjupa sig i dess orsaker och 
å andra sidan medverka till de önskvärda framtidsvillkoren. Det gäller att inte 
fastna i det förstnämnda så att tiden blir alltför knapp för det senare. Det gäll-
er att vara ”proaktiv” i samverkan med praktikerna, att se på handlingsmöj-
ligheterna framöver. 

Ytterligare ett dilemma att lösa är att den kunskap om verksamheten som 
forskaren förvärvar underhand inte alltigenom är lämplig att sprida utanför 
organisationen eller ens inom den. Organisationen önskar hålla sin kunskap 
om problem, misslyckanden och framgångar internt. Detta sätter i sin tur 
gränser för hur informationen kommer att utformas utåt. Inte minst de valda 
metoderna får ibland bli sparsamt beskrivna.  Detta till nackdel för forskarnas 
kommunikation med varandra. Alla dessa dilemman blev föremål för diskus-
sioner och olika lösningsförslag.  

Men principen om den kollaborativa relationen forskare/praktiker fick 
fotfäste! Det konstaterades dock att forskarens villkor förblir jäktiga, ofta är 
genomloppstiderna alltför korta för transkribering och analys av inte minst 
processen men även av de stegvisa utfallen. 
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Ett konstruktivt grepp togs av den norske forskaren Ejnar Thorsrud. Han 
koncentrerade sig nästan uteslutande på vad som egentligen fordras av fors-
karen. Vilka kvalifikationer behövs? 

• Att han/hon kommer in i en praktisk verksamhet där problemuppfatt-
ningarna faktiskt är olika, ställer krav på forskaren att kunna bolla med 
alternativa och hypotetiska orsaker som var och en först testas. Där-
med kan man komma fram till en klarare utgångspunkt gällande vad 
problemet handlar om och hur planeringsprocessen ska formas.  

• Återkopplingen av iakttagelser och fynd som forskaren gjort, för med 
sig att han/hon måste låta sig dras in i diskussioner om hur förändring-
ar ska komma till stånd.  

•  Rapportering av underhands- liksom slutresultat inom organisationen 
fordrar sinne för hur förmedlingen ska ske för att nå bästa möjliga ef-
fekt på det organisatoriska planet. 

 
Forskarkvalifikationerna ser olika ut för projekt/programledare, projekt-
medarbetare respektive nybörjare - de sistnämnda fordrar mycket träning i 
konsten att som forskare samspela med praktikerna. Thorsrud ger förslag på 
utbildning, träning, medverkan och ansvar som baserar sig på hans egen och 
kollegers erfarenhet och som påverkat fortsatta - inte minst skandinaviska - 
insatser för arbetslivet.  

De senaste åren har forskarrollen i forskarstött förändringsarbete alltmer 
kommit att utvecklas i riktning mot ett fullt partnerskap mellan forskare och 
praktiker och mot att praktikerna inte bara skall bli självgående utan också 
självutvecklande. Det blir fråga om participativ forskning där samlärande, 
delaktighet och organisatorisk utveckling är ledorden. 

 
 

Forskarrollen ses i ett partnerskap 
 
Det moderna synsättet innebär att personalen deltar aktivt tillsammans med 
forskaren i sökandet efter information och idéer som kan vägleda kommande 
handlingar genom hela forskningsprocessen från det första upplägget till den 
slutliga presentationen av resultatet och dess implikationer. Kontrasten till 
den ursprungligt tänkta expertmodellen blir tydlig. För att betona den nya 
forskarrollen lanseras dessa idéer under rubriken interaktiv forskning. 

Idéerna bakom interaktiv forskning beskrivs ingående bland annat i boken 
”Interaktiv forskning – för utveckling av teori och praktik” (författare: Len-
nart Svensson, m.fl. Serien Arbetsliv i omvandling 2002:7, Stockholm: Ar-
betslivsinstitutet). Meningen är att den interaktiva forskningen ska fungera 
utvecklingsstödjande i ett nära samspel med praktiker, att den ska ha ett pro-
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bleminriktat angreppssätt som ger användbar och effektiv kunskap. Forskar-
rollen bygger inte bara på samspel med praktiker utan på ett gemensamt 
lärande. Med det sistnämna framhävs att forskare såväl som praktiker är 
”medproducenter” i hela forskningsprocessen. Forskaren har till uppgift att 
forska med och inte på (som expert) eller åt (som fristående utredare som får 
ett uppdrag). Tanken är att forskaren med sin erfarenhet av liknande utveck-
lingssatsningar i andra verksamheter i sin medforskande roll kan bidra med 
en djupare förståelse av förutsättningarna för utvecklingsarbetet.  

En viktig förmåga som forskaren även måste besitta är att organisera lär-
processer som har en egen utvecklingskraft, är självgående. 

En av fördelarna med de riktlinjer och bärande idéer som interaktiv 
forskning står för är att forskaren får tillgång till hur deltagarna förstår situa-
tionen, hur de delger sina perspektiv på det hela, vilka frågor de ställer, vilka 
slutledningar de drar. Forskaren som går in i ett interaktivt upplagt utveck-
lingsarbete får lärdomar om hur de vardagliga betingelserna ser ut för delta-
garna och hur han/hon måste möta dem. 

Denna bok illustrerar hur såväl projektledare, projektmedarbetare och 
”nybörjare” dragit erfarenheter av att medverka i ett interaktivt utvecklings-
arbete. 
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Kapitel 2 En inledande orientering om  
 forskningsfältet 

 
 
 

Gunnela Westlander: Forskarstött förändringsarbete är 
en generell beteckning för förändringsinsatser i företag 
och organisationer där forskare bidrar aktivt med det 
kunnande och den kompetens de förvärvat i sitt veten-
skapliga arbete.  

 
 
 

Forskarstött förändringsarbete är oftast mångfacetterat och ger en riklig 
mängd av rön och erfarenheter. När det kommer till den slutliga, skriftliga 
avrapporteringen brukar författarna vilja spara på detaljerna, undvika sido-
spår och uppehålla sig mest vid utfall och måluppfyllelse. Sällan belyses 
forskarens egen subjektiva bild av forskningsfältet och hur det i realiteten 
varit att bedriva forskningsarbetet. Har man behövt kompromissa, göra av-
kall på vetenskaplig kvalitet eller på annat sätt anpassa undersökningspla-
nen till den praktiska – och många gånger oberäkneliga – verkligheten? Så-
dana erfarenheter stannar vanligen inom den inre kretsen av forskarkolle-
ger. 

Särskilt i tidsutsträckta förändringsprojekt blir det uppenbart att slutre-
sultatet inte kan tolkas utan hänsyn till en mera ingående kännedom om hur 
samverkan framskridit mellan forskare och den praktiska verklighet som är 
under förändring. 

Att beskriva denna samverkansprocess annat än på ett mera ytligt plan 
kan emellertid många gånger vara känsligt. Båda parter - forskare och del-
tagare - kan ha upplevelser som man inte önskar sätta på pränt än mindre 
ha offentliggjorda i skrift. Detta är också säkerligen en förklaring till att 
forskning om forskarstött förändringsarbete redovisas med tonvikten på 
utfall och slutresultat och att själva samverkansprocessen som leder dit ges 
mindre utrymme. 

Tillkomsten av denna skrift bygger på övertygelsen att det trots allt är 
angeläget att sätta strålkastarljuset på forskares uppriktigt förmedlade upp-
levelser av situationen och söka ge en realistisk och konkret bild av hur 
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forskningsarbete i ett stort förändringsprojekt gestaltar sig i forskarens sub-
jektiva perspektiv. 

De följande kapitlen skildrar hur olika forskare, unga som erfarna, 
medverkar och påverkar i en sådan process. Hur möter och bemöts de av 
den praktiska verkligheten i färd att förändras? Den praktiska verkligheten 
är i detta fall den svenska Posten, en stor hierarkisk organisation omfattan-
de hela landet och som numera går under namnet Posten Sverige AB.  
Denna skrift handlar närmare bestämt om den del av Postens servicenät, 
där sista ledet i brevdistributionen sker på de lokala postkontoren runt om i 
Sverige. Brevbärarpersonalen sköter där sortering och utdelning av brev 
och andra försändelser. (År 2000 uppgick antalet kontor till 700 och mins-
kade till 600 år 2006. Under samma period minskade brevbärarpersonalen 
från 19 000 till 15 000 personer.) 

En satsning på förbättringar av arbetsmiljön startade år 2001 och på-
gick under följande fem år.  Initiativet kom från arbetsgivar- och arbetsta-
garparterna inom Posten. Båda sidor var angelägna att anlita forskare som 
kunde bidra med vetenskaplig kunskap för att lösa de specifika problem 
som visat sig. Det var två problembilder som framträdde efter att Posten 
fört in ett nytt system för brevbäring, den s.k. ”Bästa Metod”. Posten upp-
levde att införandet inte hade gett de resultat man förväntat sig, och brevbä-
rare var oroliga för arbetsmiljön och att risken för arbetsskador skulle öka.  

Det fanns med andra ord förbättringar att göra vid de lokala utdel-
ningskontoren, såväl av inomhusarbetet där finsorteringen av försändelser-
na ägde rum, som av arbetet utomhus i samband med utdelningen av posten 
till adressaterna inom området. Efter många överväganden kom man fram 
till att koncentrera insatserna till inomhusmiljön och det sorteringsarbete 
som brevbärarna hade att utföra. 

Innan vi går närmare in på den forskargrupp som engagerades ges en 
bild av det arbete med brevsorteringen som utfördes inne på postutdel-
ningskontoren. Vi hämtar beskrivningen från två rapporter. Som läsaren 
kommer att märka har författarna satt på sig ergonomiska glasögon. 
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Arbetsmiljön för brevsorteringsarbetet - villkor som råd-
de 2001 

 
Följande avsnitt är hämtat ur rapporten 

 
Förbättring av brevbärarens arbetsmiljö vid sorteringsarbetet – 

Kundfokuserad produktutveckling i Posten (LiTH-IKP-Ex-2015) 
av Lovisa Asperud och Mikael Lundstedt, 2003 

 
Det är svårt att ge en enhetlig bild över hur ett postcenter1 ser ut då lokaler-
na och möbleringen varierar från kontor till kontor. Vissa kontor har stora 
och rymliga lokaler men de allra flesta postcentren har ont om utrymme 
och använder nästan all tillgänglig golvyta. Några gemensamma inventarier 
finns dock för de flesta kontoren. 

Varje kontor har dels ett antal försorteringshyllor och sedan ett större 
antal finställningshyllor (kamfack), där försändelserna placeras i ett verti-
kalt fack för respektive avlämningsställe. Finställningshyllorna bildar små 
halvcirklar. Kontoren använder sig ofta av vagnar av olika slag för att frak-
ta posten mellan dessa olika hyllor och till och från utgångarna. Vagnarna 
finns i olika storlekar och modeller men ser ofta ut som den typ av kund-
vagn man ser i mataffärerna (se bild 2.1). 

 

 
 

Bild 2:1. Förhöjd skiva till trådvagn. Den bakre skivan är den förhöjda 
       versionen och den främre är originalversionen. 
                                           

1 Postcenter är en annan term för postutdelningskontor. 
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Arbetet med brevsorteringen 
 

Brevbäraren hämtar sina brev i eller får dem levererade i blåbackar. En hö-
gerhänt brevbärare lägger vanligtvis en bunt brev på vänsterarmen, som 
hålls i vinkel, och breven plockas sedan med högerhanden och placeras i 
rätt kam. Då breven inte kommer i någon särskild ordning kan detta innebä-
ra att första brevet skall placeras längst ner på pelaren ute till vänster me-
dan nästa brev kan höra hemma högst upp på pelaren längst till höger. Brev 
som skall eftersändas placeras i en särskild kam. När breven på armen är 
slut hämtas en ny bunt och proceduren upprepas. Enligt Posten skall cirka 
365 försändelser kammas upp per timme2. Denna siffra har dock ändrats ett 
antal gånger från att ha varit 420 försändelser vid införandet av ”Bästa Me-
tod”. 

När all post är uppkammad skall breven buntas. Detta innebär att bre-
ven plockas ner ur kamfacken och läggs i buntar som dras ihop med spänn-
band. Varje bunt får maximalt väga 20 kg och det kan krävas ganska 
mycket kraft för att buntarna skall hålla ihop bra. Detta arbete görs i an-
slutning till kamfacken och det krävs en avlastningsyta för att detta skall 
kunna göras. 

Utöver kamningsarbetet måste brevbäraren även ordna med eftersänd-
ningar. Detta arbete görs med fördel sittande. I praktiken innebär det att 
brevbäraren ersätter adressuppgifterna på kuvertet med en klisterlapp på 
vilken den nya adressen står. Dessa klisterlappar förvaras vanligtvis i en 
pärm men även andra varianter förekommer, såsom mappar och plastfickor. 

Adressremsorna måste ibland uppdateras då personer i området flyttat. 
Detta ansvar faller vanligtvis på brevbäraren som kammar just det blocket. 
Remsorna skrivs ut på vanliga skrivare och måste sedan klippas till för att 
passa på listerna.  

 
 

Kamfacken 
 

Kamfacken infördes i Sverige som ett led i att effektivisera sorteringsarbe-
tet och kvaliteten i arbetet. Tidigare sorterades posten i en hylla där varje 
gata hade ett eget fack. När posten först var sorterad på gata plockades den 
ner från hyllan för att därefter läggas i utdelningsordning med hjälp av ett 
register. Idén med kamfacken bygger på att varje utlämningsställe har sitt 
eget fack och på så sätt minskar antalet delsorteringar. Strävan är att varje 
brev endast skall hanteras manuellt en gång under sorteringsarbetet. 

                                           
2 Aktuell uppgift för 2003. 
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De kamfack Posten valde är framtagna i Nya Zeeland och används av den 
Nya Zeeländska posten (se bild 2:2). Vid införandet av dessa kamfack i 
Sverige gjordes några modifieringar för att hyllorna skulle vara bättre an-
passade till den svenska posten.  

 

 
 

Bild 2:2.  Kamfack. I detta fall används översta hyllan som avlastningshylla 
där man förvarar skrymmande brev gummisnoddar, pärmar och dylikt. 

 
 

Kamfacken består av två olika delar. Den första delen är pelaren på vilken 
hyllorna vilar. Denna pelare är vinklad på två ställen för att de lägre hyllor-
na skall vridas på ett sådant sätt att breven lättare skall glida på plats utan 
att brevbäraren skall behöva vinkla handen. Pelaren har en fyrdelad fot, 
med fyra hjul. Foten har formen av ett X för att inte alla hjulen skall rulla åt 
precis samma håll. På så sätt blir pelaren tung att rulla och risken för att 
den rullar iväg av sig själv på ett sluttande golv eller vid knuffar minskar. 
Pelaren har 41 hack på baksidan på vilka hyllorna kan hängas. Dessa hack 
sitter med 3 centimeters mellanrum. 

Varje kamfack är i originalutförande utrustat med 5 hyllor. Dessa hyl-
lor är 91,5 cm breda och 35 cm djupa. På varje hylla sitter 40 kammar som 
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avdelar hyllan i 41 st. cirka 2,5 cm breda fack. Varje sådant fack motsvarar 
ett utlämningsställe på den slinga brevbäraren går. På framkanten av hyllan 
sitter en plastlist i vilken en remsa med adresser och namn kan fästas. Be-
lysningsarmaturer är monterade direkt på pelarna för att skapa goda belys-
ningsförhållanden.   

Posten gjorde ett antal förändringar för att optimera facken till det 
svenska brevformatet. Dessa förändringar var följande: 

• Hyllorna gjordes ett par centimeter djupare för att passa formatet 
på de svenska breven. 

• Ett antal utlämningsställen lades till per hylla. 
• Kammarna gjordes högre för att lättare kunna rymma veckotid-

ningar och liknande. 
• Vidare utvecklades en påhängningshylla som medgav 5 nya utläm-

ningsställen på varje sida om hyllan vid behov. Dessa är dock tänk-
ta att användas endast i undantagsfall. 

Hyllorna kan idag justeras i höjdled manuellt. Först måste en spärr lossas 
på baksidan av varje hylla. Sedan lyfts framkanten av hyllan uppåt för att 
hyllans axel inte skall ligga i något hack. Hyllan kan då höjas och sänkas 
till önskad höjd innan framkanten släpps ner och spärren sätts på plats. 
Spärren är svår att se och komma åt framifrån, särskilt om man är kort och 
översta hyllan sitter högt upp. Varje hylla väger 10 kg tom och med post 
kan den väga uppemot det dubbla. Detta, tillsammans med svårigheten att 
se spärren, gör att det är nästan ett måste för brevbäraren att stå bakom pe-
laren när hyllorna justeras. För att komma bakom pelaren måste denna of-
tast dras fram innan justeringen genomförs, då lokalerna är så fulla att det 
inte finns något ledigt utrymme bakom pelaren. 

Den nuvarande möjligheten till höjdjustering är alltså inte bra. Enligt 
en undersökning (Erlandsson, 2002) visas att 96 procent av brevbärarna 
inte justerar höjden när de arbetar på andra pelare än sina ordinarie. Anled-
ningen till detta är enligt brevbärarna bland annat att det är för krångligt. 
Pelarna är placerade i grupper som kallas för block. Varje block baseras på 
postnummer och kan bestå av allt från tre till åtta pelare. Vanligtvis ligger 
dock blocken på cirka fyra pelare. Dessa pelare skall enligt manualen3  pla-
ceras i en halvcirkel (se bild 2.2). Några mätningar på hur många som ju-
sterar höjden på sitt eget block har inte gjorts, men den allmänna uppfatt-
ningen bland brevbärarna är att detta inte är vanligt förekommande.  

 
 

                                           
3 Manualen innehåller anvisningar för innearbetet både avseende arbetsorganisation och 
arbetsutrustning.  
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Olika typer av post 
 
Det är fyra typer av post som är intressant. Dessa är A- och B-posten, så 
kallad klump och ODR (oadresserad direkt reklam). A-posten anländer till 
utdelningskontoret tidigt på morgonen och skall sorteras innan brevbärarna 
påbörjar sina turer. B-posten kommer under dagen och sorteras under ef-
termiddagen. Detta innebär att B-posten står i hyllorna över natten och de-
las alltså ut dagen efter att de sorterats. Gemensamt för A- och B-posten är 
att den antingen kommer sorterad på postnummer i blåbackar eller osorte-
rad. I det första fallet kan blåbackarna bäras ut till respektive block direkt. I 
det andra fallet måste posten först sorteras på postnummer. Detta görs i för-
sorteringshyllorna. När detta är gjort kan sedan posten bäras ut till respek-
tive block för kamning. 

Större brev och försändelser kallas för klump. De kommer osorterade i 
stora vagnar för att sedan först sorteras på postnummer och därefter bärs de 
ut till varje block. Försändelserna är vanligtvis för stora för att rymmas i 
kamfacken och placeras därför i anslutning till dessa. ODR är oadresserad 
direktreklam som inte heller den skall kammas upp utan skall hanteras se-
parat i lika stort antal som man har utdelningsställen. Det förekommer dock 
att reklamen kammas upp då vissa brevbärare anser att detta underlättar 
själva utdelningen. 

 
 

Avlastningsmöjligheter 
 
På utdelningskontoren finns vanligtvis en stor mängd blåbackar. Dessa är, 
precis som namnet antyder, blåa backar i vilka olika slags post kan bäras 
eller förvaras. Dessa backar har dock ett antal andra användningsområden 
av vilka endast en bråkdel var avsedda från början. Det är lite ovanligt att 
se dessa backar ståendes på golvet, fungerandes som förvaringskärl. Ge-
nom att stapla blåbackar på varandra har vissa brevbärare erhållit en form 
av avlastningsyta och de används stundtals för att palla upp bordsskivor 
med. 

De flesta kontor har vanligtvis någon form av avlastningsytor. Det 
finns ingen standard för vilken typ av ytor man skall använda utan varje 
kontor väljer själv vilka ytor de skall ha. Detta har resulterat i en uppsjö 
olika små bord och bänkar vilka ofta är hemmabyggen. Kvaliteten varierar 
i lika hög grad som utseendet. På några kontor saknas tillräckligt med ytor 
vilket har föranlett brevbärare att stundtals arbeta liggandes på golvet. En 
vanligt förekommande arbetsyta är en trådvagn som har modifierats så att 
brevbäraren kan placera ett trälock på denna (se bild 2:1). På så vis kan vis-
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sa arbetsuppgifter genomföras vid denna men den tillåter ingen höjdjuster-
ing eller för den delen sittande arbete. 

I dagsläget finns ett antal bärhjälpmedel som brevbäraren kan använda 
vid sortering av post och utdelning. Den ena varianten kallas anknäbben 
och är en platta som spänns fast i midjehöjd med hjälp av ett bälte. På plat-
tan kan en bunt med post placeras och på så sätt slipper brevbäraren använ-
da ena handen till att hålla i posten under sorteringen. En annan typ av bär-
hjälpmedel som sitter på brevbäraren är bärvästen. Denna väst har en platta 
på framsidan på vilken post kan läggas. 

Sittmöjligheterna är ofta begränsade. I och med införandet av ”Bästa 
Metod” tolkade personalen på många utdelningskontor beskrivningen på ett 
sådant sätt att alla stolar skulle avlägsnas från lokalen. I efterhand har sedan 
stolar placerats tillbaka vilket har lett till att stolar som sedan länge varit 
utslitna åter tagits i bruk. Stolar med trasig stoppning och stolar som saknar 
några av sina hjul är inte ovanligt. 

Efter ett par år med ”Bästa Metod” genomfördes en undersökning i 
samarbete med Linköpings universitet, Avdelningen för industriell arbets-
vetenskap, om hur väl implementeringen förlöpt och vilka effekter den fått. 
Det visade sig att det fanns ett flertal förbättringsåtgärder som skulle kunna 
underlätta för brevbärarna i det dagliga arbetet och minska risken för be-
lastningsskador. Flera av dessa åtgärder berörde kamfacken. Märkningen 
och belysningen kring facken kunde förbättras liksom hög- och sänkmöj-
ligheterna av hyllorna. Vidare kunde tillgången till och kvaliteten hos sitt- 
och avlastningsmöjligheter vara bättre. 

 
***** 
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Effekter av ”Bästa Metod” på kamningsarbetet 
 

Följande avsnitt är hämtat ur rapporten 
 

En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden och 
införandet av ”Bästa Metod” (LiTH-IKP-R1229) 

av Anette Erlandsson, 2002 
 
”Bästa Metod” facken kräver större utrymme än tidigare sorteringsfack, 
vilket gör att lokalerna upplevs trånga på flera av utdelningskontoren. Det 
blir då också svårt att placera kamfacken på ett optimalt sätt, vilket i sin tur 
kan skapa problem för att arbeta på rätt sätt ergonomiskt. Vi kunde se att de 
arbetsmoment som upplevdes mest påfrestande för kroppen var kamnings-
arbetet och hantering av post och reklam under utdelningen.   

Enligt anvisningarna för ”Bästa Metod” facken anses det optimalt att 
arbeta med fyra pelare med kamfack med vardera 4 våningar som man 
kammar upp post i. De två mittersta pelarna skall då placeras parallellt vid 
sidan om varandra medan de två övriga vinklas i 120 grader på var sin sida 
om dessa in mot brevbäraren. Då varje kamningsfack rymmer post för cirka 
40 hushåll innebär det att det finns plats för ungefär 640 hushåll med en 
sådan uppställning.  Brevbärarna får posten sorterad efter de två sista siff-
rorna i postnumret. Många postnummerområden inbegriper dock mer än 
640 hushåll, vilket innebär att man i praktiken ofta måste kamma upp post i 
andra fackkonstellationer alternativt delsortera posten och dela upp den 
mellan flera brevbärare.    

Kamningsfacken tenderar att vara för låga för långa personer, vilket 
orsakar framåtböjda arbetsställningar och förhöjda ryggbelastningar. Kam-
ningsfacken blir också för höga för kortare personer, vilket orsakar arbete 
över axelhöjd och därmed förhöjda belastningar på skuldror/axlar och 
nacke. En korrelation mellan besvär i nacke samt antal våningar med fack 
brevbärarna kammar upp post i visar, att 44 procent av dem som kammar 
upp post i fack med tre våningar har nackbesvär medan det är 62 procent av 
dem som kammar upp post i fyra våningar som har nackbesvär. Besvärs-
bilden för skuldror är 52 procent för dem som arbetar med tre våningar re-
spektive 65 procent om man kammar på fyra våningar. Även dessa resultat 
är statistiskt säkerställda. Detta visar att kamning i 3-våningsfack inte bara 
ger bättre arbetsställningar för nacke, skuldror och axlar jämfört med 4-
våningsfack, utan också bidrar till att minska besvärsfrekvensen.   

Kamfacken är manuellt justerbara, men det kräver att man har utrym-
me att gå bakom facken för att häkta loss varje enskilt fack och placera om 
det på en höjd som passar de individuella förutsättningarna. Detta utrymme 
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finns ofta inte eftersom det är för trångt i lokalerna. Eftersom ”Bästa Me-
tod” delvis bygger på att man skall kunna kamma upp och dela ut post på 
olika slingor, innebär det att brevbärarna kan få kamma upp post där höjden 
på facken inte alls lämpar sig för den egna längden. 96 procent av brevbä-
rarna uppgav att de inte ändrar inställning på facken om de kammar upp 
post på någon annan slinga än den ordinarie. Vid besöken på utdelnings-
kontoren kunde vi se exempel på en kort person som hoppade omkring på 
uppochnedvända postbackar för att nå upp till de övre kamfacken där hon 
tillfälligt kammade upp post. Skälen till att man inte ändrar fackhöjden är 
framförallt att det är för krångligt och att det inte finns tid för det men även 
att det är för tungt, eftersom B-posten då redan är uppsorterad i facken. 
Man tycker heller inte att man vill ändra på ”någon annans arbetsplats”. 
Detta kan på sikt få allvarliga konsekvenser för den fysiska besvärsbilden. 
Om hela kamfackkomplexen kunde justeras i höjdled med en enkel 
knapptryckning upp eller ner skulle dessa problem kunna undvikas. 

Det finns även en förbättringspotential när det gäller synergonomiska 
och kognitiva aspekter på märkningen av facken som upplevs ganska dålig 
i olika avseenden (36 procent av brevbärarna).  Många anser att det inte får 
plats tillräckligt med information på etiketterna, att det är för liten text, att 
de är svårlästa generellt och blir ännu mer svårlästa eftersom det blir myck-
et ändringar för hand samt att det är svårt att skilja gatorna åt. Det finns ett 
antal faktorer som påverkar vår förmåga att ta in visuell information, varav 
några av de viktigaste kan sammanfattas i faktorerna belysningsnivå, kon-
trast, exponeringstid, rörelse hos betraktaren samt ålder. Det finns även ett 
antal, vetenskapligt belagda, designkriterier för hur text bör utformas för att 
uppfylla så kallade ”human factors” kriterier. En närmare analys av dessa 
faktorer och kriterier i relation till kamningsarbetet och uppmärkningen av 
facken är här att rekommendera i en andra fas, för att kunna göra förbätt-
ringar på detta område som ju är synnerligen viktigt både ur arbetsmiljö-
synpunkt, produktivitets- och kvalitetshänseende.  

 
***** 
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Forskarstödet  
 

Beskrivningen av sorteringsarbetet på postkontoren syftade till att upp-
märksamma lokalernas utformning, inredning, inventarier och hjälpmedel 
och dessas lämplighet för att personalen ska kunna utföra sorteringen av 
försändelser på smidigaste och bekvämaste sätt och utan alltför stor fysisk 
ansträngning och onödiga ”kom-ihåg krav”. Undersökarna har varit intres-
serade av om den nyinförda ”Bästa Metod” förändringen verkligen uppnått 
sitt syfte. Deras granskning har avslöjat olika kvarstående och inbördes be-
roende ergonomiska problem. 

Forskargruppen som anlitades av Posten tillhörde Avdelningen för in-
dustriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. I gruppen fanns per-
soner specialiserade på olika ergonomiska och organisationspsykologiska 
problem. Flera hade lång erfarenhet av forskarstött förändringsarbete. Kon-
stellationen av medverkande i forskargruppen kom att utgöra en spegling 
av den tidigare prövade samverkansmodellen som man här fick chansen att 
vidareutveckla. 

 
Om Samverkansmodellen med forskningsledaren, professor Jörgen  
Eklunds, egna ord:  

 
”Ett skäl till att ett samarbete med Posten föreföll stimulerande var 
att det gav ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla den samverkans-
modell med företag som prövats inom Centrum för Människa, Tek-
nik, Organisation (CMTO), Linköpings universitet.  Den går ut på 
följande. Universitetets viktigaste arbetsuppgifter är i nämnd ord-
ning grundutbildningen, forskarutbildningen, den egna forskningen 
och till sist den samverkan vi har med övriga samhället och företag. 
Genom att vi samverkar med företag efter denna modell som inne-
bär att vi gör forskning, engagerar forskarstuderande i denna forsk-
ning, och låter examensarbetare inom grundutbildningen ingå i ett 
bredare upplägg, så kan vi säga att vi jobbar för det som är högprio-
riterat för oss, samtidigt som företag får ut av denna samverkan dels 
svar på mer konkreta och praktiska frågor, dels forskning på lite 
halvlång sikt i form av enstaka projekt som vi driver och dels mer 
långsiktig kunskap presenterad i doktorsavhandlingar. Genom detta 
sätt att arbeta kan vi alltså svara upp mot frågeställningar som är lite 
mer kortsiktiga och lite mer långsiktiga, mer utvecklingsorienterade 
och mer forskningsorienterade. Samverkan enligt denna modell sät-
ter fokus på praktik-kunskap, dvs. den kunskap som företaget äger 
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om sin verksamhet och som forskarna skall tillägna sig och ta fasta 
på under forskningsprocessens gång.”  
(Se vidare Eklund, J., Nordisk Ergonomi, nr 2, 2003.) 

 
Forskargruppen döpte sin medverkan till ”Postenprojektet”. Detta projekt 
kan ses som en illustration till den beskrivna samverkansmodellen. I fors-
kargruppen fanns seniora forskare, doktorander, examensarbetare från 
grundutbildningen, något som framgår av de följande kapitlen där de pre-
senteras.  

Den första insatsen blev att göra en inledande undersökning för att 
kartlägga brevbärarnas arbetsmiljö och eventuella hälsobesvär samt deras 
erfarenheter av hur införandet av ”Bästa Metod” hade gått till. Resultaten 
presenterades i en rapport (Erlandsson, 2002) som spreds över landet. Någ-
ra av forskarna gjorde besök vid olika kontor för att få reaktioner på rap-
portens innehåll. De fick enhällig bekräftelse på att resultaten återspeglade 
verkligheten. 

Som svar på denna inledande undersökning (Erlandsson, 2002) orga-
niserade Posten å sin sida ett antal delprojekt under det övergripande pro-
jektnamnet BAS I och II (förkortning av brevbärarnas arbetssituation). Pos-
ten önskade att med delprojekten få fram tekniska och därmed samman-
hängande organisatoriska åtgärdsförslag som underlättar arbetet i brevbä-
ringen (den del som görs inomhus, det s.k. innearbetet) med sikte samtidigt 
på kundtillfredsställelse och lönsamhet. Varje delprojekt skulle utmynna i 
åtgärdsförslag för vidare ställningstagande i en styrgrupp. Uppsättningen 
delprojekt i det inledande BAS I framgår av figuren nedan. 

Delprojekten syftade till åtgärder som skulle kunna vidtas i ett relativt 
kort tidsperspektiv. I den inledande undersökningen fanns också rekom-
mendationer om önskvärda åtgärder som fordrade ett mera långsiktigt sam-
arbete med forskarna.  

Beträffande tidigare projekt hade Posten i regel lagt ut projektansvaret 
på sina stabsfunktioner, specialister och/eller konsulter. Ett nytt grepp var 
nu att låta linjechefer inom Servicenätet Posten bli projektledare för delpro-
jekten. Även den övergripande projektledningen anförtroddes en erfaren 
linjechef. Tanken var att åstadkomma en direkt delaktighet och ett inflytan-
de i förändringsarbetet, något som fattats under införandet av ”Bästa Me-
tod”. 
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Figur 2:1. Delprojekten inom Postens BAS I-projekt. 
 
 

Alla delprojekt rustades med, förutom de linjeansvariga som projektledare, 
administrativ assistans, fackliga representanter, brevbärare som referens-
personer samt en möjlighet att utnyttja expertmedverkan och forskarstöd 
som kompetenstillskott. Projektledarna hade frihet att efter egen bedöm-
ning förfoga över denna mix av olika kompetens: praktisk erfarenhet av 
brevdistributionen, verksamhetskännedom, expertkunskap och arbetsveten-
skaplig, forskningsbaserad kunskap.  

En av de intressanta frågorna är hur forskargruppen anlitades i de oli-
ka delprojekten och vilka olika former av samverkan med forskarna som 
delprojektledarna bestämde sig för. Ett alternativ var att lägga delprojektets 
tyngdpunkt i vad forskarna kan åstadkomma. En annan modell som tilläm-
pades gick ut på att forskarna hämtar sitt material från inte minst referens-
personer och annan brevbärarpersonal och är helt beroende av denna sam-
verkan för att kunna bidra med att utveckla lösningsförslag. Ett tredje alter-
nativ var att knappast alls använda sig av forskarstöd. Hur praktikererfa-
renhet (referenspersoner/brevbärarpersonal) och forskningsgrundad kun-
skap kombinerades såg alltså olika ut i de olika delprojekten.  
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Mönstret för hur respektive delprojekt drevs visade sig alltså variera beträf-
fande hur forskarstödet tagits i anspråk. Sammanfattningsvis kunde i efter-
hand urskiljas tre olika modeller när det gäller de olika delprojektens nytt-
jande av forskarstöd. 
Modell 1: Man skaffar först en god FAKTA-grund (= forskningsbaserad 

kunskap) som sedan värderas och kompletteras av praktiskt verksamma 
(yrkesutövande) brevbärare. 

Modell II: Man startar med en genomgång av den rådande praktiken i 
brevbäringen, Projektarbetet är beroende av ett tätt samarbete mellan 
forskarstöd och yrkesutövande brevbärare. 

Modell III: Man startar med en genomgång av den rådande praktiken i 
brevbäringen. Främst eller uteslutande lutar man sig på yrkesutövande 
brevbärares synpunkter, idéer och erfarenheter som systematiseras av 
projektgruppen. 

De följande kapitlen ger prov på de olika modellerna och hur forskarstödet 
rent konkret gestaltade sig. Medlemmarna i forskargruppen kom att enga-
geras för ett eller flera av delprojekten och några medlemmar hade en mer 
övergripande roll som samordnande för hela förändringsarbetet (se kap. 8 
och 9). Som illustreras i de följande kapitlen dokumenterades deras insatser 
i rapporter, forskningsartiklar och skriftliga rekommendationer. 
 

 
 

 Kartläggning  Utveckling av  Pilotstudier Breddimplemetering 
 Probleminventering åtgärdsförlsag 
 Resultatspridning 
 Validering 
 
Figur 2:2. Projektfaser i Postens förändringsarbete för bättre arbetsmiljö. 
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Bokens upplägg 
 

När halva projekttiden förflutit väcktes för första gången idén att komplet-
tera denna samling skrifter av akademisk karaktär med en personligt färgad 
framställning av hur man i forskargruppen upplevt det långvariga samarbe-
tet med Posten. När de sista insatserna definitivt var avslutade väcktes frå-
gan på nytt och resultatet blev denna bok. 

Vår avsikt har främst varit att levandegöra och ge en realistisk bild av 
det forskarstödda förändringsarbetet såsom den framträder när forskarna 
ser tillbaka. I den personliga intervjun (utförd av en av de seniora med-
lemmarna i forskargruppen) fick de fritt kommentera forskningsförutsätt-
ningarna, olika dilemman som dök upp och hur de löstes, erfarenheter och 
utbytet för egen del av att ha deltagit. Materialet till varje kapitel bygger på 
långa personliga intervjuer med respektive forskare. Vi har även sprängt in 
utdrag från deras undersökningsrapporter, författade enligt strikt och avska-
lad akademisk praxis. Med denna kombination har vi velat demonstrera 
kontrasten mellan forskaren personliga erfarenheter under förändringsarbe-
tet och det etablerade vetenskapliga framställningssättet.  
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Kapitel 3 Synergonomisk expertis blir  
 nödvändigt 

 
  
 

Roger Wibom arbetade i början av sin yrkeskarriär inom 
belysningsindustrin. Han var produkt- och ljusteknisk 
chef på Lumalampan AB. Han höll också föreläsningar 
om produktutveckling och människors behov vid belys-
ningsplanering, bland annat på ett av Svenska Belys-
ningssällskapets möten. Vid detta tillfälle träffade han 
laborator, sedermera professor Bengt Knave, oftalmolog 
(ögonläkare) som hade börjat att intressera sig för ljuset 
och dess inverkan på människan. Knave föreslog att de 
tillsammans skulle börja forska inom området. En av de 
första studierna gjordes på en sågverksindustri där olika 
synergonomiska problem studerades. I början av 1980-
talet övergick Roger till Bengt Knaves forskningsenhet 
vid Arbetsmiljöinstitutet (sedermera Arbetslivsinstitu-
tet), där han kom att stanna i sexton år om forskningsin-
genjör. Huvudsyftet var att studera synergonomin och 
belysningsförhållandena i arbetsmiljön, hur de rent me-
dicinskt påverkar ögat och synfunktionen och hur de är 
förbundna med ögonbesvär, ett syndrom som består av 
åtta olika symtom; sveda, klåda, värk, gruskänsla, röd-
ögdhet, ljuskänslighet, tårögdhet och torrhet. Roger blev 
ett viktigt komplement till denna medicinska forskning 
tack vare sin fackkunskap om belysningsteknik och 
produktionen av armaturer. Det inledande samarbetet 
resulterade i en kritisk granskning av den synergono-
miska kvalitén hos de bildskärmar och dataterminaler 
som invaderade kontorsarbetsplatserna vid den tiden. 
 
 
 

En av huvudpersonerna i det begynnande samarbetet mellan Posten och 
forskarlaget på Linköpings universitet var Roger Wibom. Han bidrog med 
en betydande erfarenhet av de synergonomiska problemen på arbetsplatser-
na och hur man kan ”forska sig fram” till optimala lösningar. 
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Roger blev expert till två av delprojekten, Belysning - kamfack och Märk-
ning – kamfack (se fig. 2:1). I detta kapitel ger Roger inledningsvis en bild 
av den forskning han deltog i fram till han engagerade sig i Posten-
projektet, därefter hur han arbetade i de två delprojekten och slutligen vilka 
vägar han väljer för att övertyga chefer och tillverkare att satsa på att höja 
den synergonomiska utformningen av arbetsplatserna. 
 
Roger berättar: 

 
”Bengt Knave, Ulf Bergqvist och jag granskade och studerade bild-
skärmar utifrån kvaliteten. Vi fann bl.a. att dåliga bildskärmar gav 
fyra gånger större risk för ögonbesvär (sveda, gruskänsla, rödögd-
het, ljuskänslighet). Med vunna resultat försökte vi påverka datain-
dustrin. I början gick det trögt men med enträget arbete så kom suc-
cessivt förbättringar. 

Vidare deltog jag i ett projekt i mitten på 90-talet där vi stude-
rade olika belysningssystem kopplade till ögonbesvär och ljusupp-
levelse.  

Vi gjorde en jämförelse med fyra olika belysningssystem. Re-
sultaten redovisades för belysningsföretagen som blev mycket 
uppmärksammade och började förbättra produkterna, exempelvis 
kunde blanka reflexer förhindras genom en bättre konstruktion med 
matterade ytor som ett exempel.  

Studien utarbetade ett belysningssystem som har kommit till 
stor användning och förekommer idag på många arbetsplatser. Be-
lysningssystemet bygger på att ljuset från armaturen fördelas både 
uppåt och nedåt samt rätt placering i rummet, så halverades ögon-
besvären. De sjönk från 83 procent till 34 procent i de grupper vi 
undersökte.  

Vidare har vi i ett flertal studier även undersökt människans 
upplevelse av ljuset, som t.ex. ljusfärg, skuggor, reflexer, bländning 
etc. 

Övriga parametrar inom synergonomin är hur texten på bild-
skärmen måste vara utformad, så därför fick jag skaffa mig kunska-
per om typsnitt och textstorlek.   

Specialisten på det området när vi granskade bildskärmskvali-
teten var bl.a. en Uppsala-forskare, Sture Eriksson, som bland annat 
anlitades av Telia för att komma fram till telefonkatalogens stil: 
minsta och tätast möjliga men ändå läsbara skrift. Man vet nu var 
gränsen går för hur liten text som är tillåten. Det finns idag mycket 
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litteratur, olika studier som sysslat med denna problematik. Här har 
ju datorrevolutionen på ett sätt blivit ett gissel, för nu erbjuds så 
många olika typsnitt förutom de vanliga, vetenskapligt framtagna 
stilarna Arial, Times, Geneva, Helvetica. Men de vad jag kallar 
konstnärliga typsnitten ställer till en del problem. Jag ställer mig 
frågan: När det kommer en ny stil, är den vetenskapligt utvecklad,  
dvs. läsmässigt bättre? 

Jag försöker påverka studenterna att studera synergonomi. I de 
laborationer som ingår finns avsnitt som handlar om läsbarhet och 
typsnitt, att jämföra hur fort man läser olika stilar och mäta tidsåt-
gången och fel. I två studier om bildskärmstext jämfördes Times 
Roman och Arial, båda typsnitt framtagna för skrift på papper. Men 
när vi gjorde försöken på bildskärmen visade det sig att det går for-
tare att läsa Arial och felen blir färre. Det handlar om textens upp-
byggnad (punktmatris). Här finns alltså mycket mer att göra just 
därför att vi tagit steget från pappret till datorförmedlad text på oli-
ka moderna apparater.” 

 
Postens arbetsmiljö som forskningsfält, Roger fortsätter: 

 
”När Tomteboda postterminal i Stockholm skulle byggas (med 
Byggnadsstyrelsen som projekteringsansvarig) ville Posten ha hjälp 
med belysningen. Bengt Knave och jag tog fram synpunkter, typ av 
ramprogram och annat som Posten blev nöjda med. Då hade Posten 
samtidigt efter försök i Malmö köpt in en utrustning som automa-
tiskt skötte brevsorteringen enligt postnummer. För de brev som 
maskinen inte kunde läsa skulle videoavläsning göras manuellt. När 
det kom brev som inte sorteringsmaskinen klarade gick de in i ett 
annat spår för manuell hantering. Personalen blev tvungna att sitta 
och sortera 50 procent av brevskörden inför två skärmar och så 
stansa in streckkoden. Det här var ju en helt ny teknik, då gällde det 
mer själva bildskärmsarbetet och mindre belysningen. Vi startade 
upp ett projekt på Arbetsmiljöinstitutet där vi utnyttjade de resurser 
vi hade.  

Bengt Knave och jag tillsammans med lite postfolk var i Tysk-
land och tittade på hur man där hade löst sina problem, för att vida-
re hjälpa Posten att få fram den bästa tekniska utrustningen till 
Tomteboda. Det gällde nu hela paketet, även hur belysningen skulle 
vara. Representanter för facket deltog i detta arbete. Arbetsmiljö-
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frågor syftar ju till att underlätta för folket som arbetar, för arbetsta-
garna!  

Och så kom man in på frågan om hur lång tid i sträck man kan 
sitta med denna manuella videostyrda sortering. Vi gjorde fyra stu-
dier och byggde upp försökssituationer med en maskin och testper-
sonal och valde ut slumpmässigt 300 brev. Vi använde dels oss 
själva som försökspersoner och tävlade mot varandra och dessutom 
hade vi drivna brevbärare som försökspersoner och dom var ju dub-
belt så snabba som vi, visade det sig. Vi mätte EEG och undersökte 
trötthet, och stress, ont i axlar och i ögonen. Och då kunde vi ju se-
dan titta i facit och se hur många brev som var rätt kodade.  

På det sättet spårade vi hur arbetet hängde ihop med stress. Vi 
kom fram till att ungefär 40-45 minuters pass var max. Även om det 
fanns en spridning naturligtvis så fick vi fram en gräns - längre än 
så skulle man inte sitta och koda. Därefter började det bli så mycket 
fel och då blev det ju en kostnad för Posten. 

När vi hade sett att det fungerade med 45 minuters pass gav vi 
förslag till arbetsorganisation och utformning av arbetsplatserna.  

Och det blev som vi föreslog. Posten byggde upp det så: per-
sonalen satt och videokodade, jag tror det blev en timme, sedan 
gick dom ut och körde postsorteringsmaskinerna, så ingen skulle 
sitta åtta timmar om dagen och videokoda. Efter den tiden har ju 
tekniken undan för undan förbättrats. Idag kan den läsa av den fem-
siffriga koden (postnumret) på alltfler brev.  

Efter denna insats hade vi fått väldigt bra kontakt med Posten. 
Vi fick ta ställning till en rad andra problem. Beträffande lantbrev-
bärarna visade det sig att de fick ont i ryggen. Posten ville inte kosta 
på något. Då började planer på något nytt, nämligen att investera i 
en sittriktig stol i bilen för 2 000 kronor. Det borde vara billigare att 
investera i en bra stol för att undvika ryggbesvären än att Posten 
skulle drabbas av en massa sjukfrånvaro som kostade pengar.  

Det blev så att när Posten hade problem så ringde dom oss. Till 
exempel när dom hade börjat införa en slags säckar av syntetmate-
rial i stället för de gamla jutesäckarna. Då blev det plötsligt ett ma-
terialproblem som dom ville ha hjälp med. Personalen fick stötar, 
statisk elektricitet, genom kontakten med de blå plastbackarna. Det 
blev ju hög statisk uppladdning. Ingen hade tänkt på att det nya 
säckmaterialet kunde orsaka besvär. Vi tog fram alternativ åt Pos-
ten. 

När man infört mopeder för brevbärarna kom Posten till mig. 
’Nu är brevbärarna väldigt oroliga här. Om dom skall sitta på en sån 
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här moped, får man då elektromagnetiska fält i baken?’ Jag framla-
de då mina synpunkter på att skall man testa en eldriven moped så 
är det fler faktorer som borde studeras och beaktas. Trafiksäkerhet, 
belastningsergonomi och de elektriska- och magnetiska fälten 
(EMF). Man kan ju faktiskt skräddarsy ett fordon som är bra tra-
fikmässigt och belastningsergonomiskt och inte bara se till EMF.  
Posten tyckte att det var intressant och gav mig uppdraget Jag kopp-
lade ihop Väg- och trafikinstitutet (VTI), Avdelningen för industri-
ell arbetsvetenskap (IAV), och mig själv på Arbetsmiljöinstitutet 
(AMI). Vi testkörde mopeder på VTI’s bana och tillsammans med 
en doktorand studerades ergonomin i förarhytten. Vi presenterade 
tre rapporter och jag gjorde sedan en fjärde som en sammanfattning 
av det hela. VTI visade att trehjulingen lätt välte, så den var inget 
bra transportmedel även om de elektromagnetiska fälten var låga. 
Och SEKO instämde. Där lyssnade dom. Dagens brevbärarmopeder 
har utvecklats efter dessa vunna erfarenheter. 

Vi - Bengt Knave, Ulf Bergqvist och jag - har också under 
åren studerat ”elöverkänslighet” och dess påverkan av de elektriska 
och magnetiska fälten (EMF).  När det gäller EMF är det oftast så 
att SEKO har kontaktat oss. Vi har vid alla olika typer av förfråg-
ningar tittat på om det dels ligger inom vårt kompetensområde och 
kan vara förenligt med vår forskning och om så har varit fallet har 
vi åtagit oss uppdraget, annars inte. Vi har därigenom erhållit egen 
kunskap för vidare forskning och inom vår utbildning samtidigt 
som vi har kunnat ge Posten bidrag till problemlösningar. 

Så för oss men kanske framförallt för mig har ju Posten fak-
tiskt varit en god finansiär till min forskning. 

När ”Bästa Metod” projektet kom till stånd var jag känd inom 
Posten både hos arbetsgivaren och inom facket SEKO.” 

 
 

Posten behöver hjälp med ”Bästa Metod” projektet och 
Roger anlitas återigen 

 
Vi är nu inne i mitten, slutet av 90-talet. Det började med att Posten funde-
rade på att införa en ny sorteringsmetod. SEKO hörde av sig. Idén kom från 
England och Nya Zeeland och Roger deltog i en studieresa då man tittade 
på olika principer för och modeller av sorteringsfack. Ett antal kamfack 
köptes in och placerades i Stockholm. Kunde man bygga upp en bra ar-
betsmiljö kring dessa var frågan. Men Posten ansåg ej denna gång att det 
behövdes någon forskning. Man skulle klara av det själva internt. Man val-
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de att införa den nya modellen men med vissa modifieringar och tillverk-
ning lades i Sverige. Ett år gick och så ringde Posten. ”Nu har vi infört det 
här och döpt det till ”Bästa Metod”.  

Men efter en tid kontaktades Roger av Posten, denna gång av Postens 
personalavdelning. Personalchefen ville gärna diskutera. Hon hade fått Ro-
gers namn under diskussionerna med någon på SEKO, som sagt ”vi behö-
ver hjälp”. Hon lade fram hela projektet, hur det såg ut. Man hade nu sett 
att det inte fungerar bra, sa hon. Det visade sig fungera hyfsat bra på vissa 
ställen och på andra ganska uselt. Roger insåg att det inte bara var en fråga 
om de synergonomiska problemen. Det handlade om något mycket större. 
En manual hade till exempel tagits fram som var för invecklad att följa. 

Roger som nu flyttat från Arbetslivsinstitutet till Linköpings universi-
tet (Avdelningen för industriell arbetsvetenskap) såg framför sig ett större 
projekt med vidgad problemställning som skulle kunna engagera många 
olika forskare vid avdelningen. Så skrevs ett första avtal med Posten, tre 
seniorforskare som tog ledningsansvar och en doktorand. En första etapp 
vidtog, en kartläggning av brevbärarnas arbetsförhållanden vid 15 postut-
delningskontor, varav fem framgångsrika, fem till hälften lyckade och fem 
som misslyckats med införandet av ”Bästa Metod”. Roger hade återknutit 
sitt engagemang i Postens arbetsmiljö och såg det som att cirkeln slutits för 
hans del. Ett nytt projekt i Posten konstitueras, det s.k. BAS-projektet 
(Brevbärarnas arbetssituation) med forskarmedverkan, denna gång från 
Avdelningen för industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet.  

BAS-projektet byggde på ursprungligen sju delprojekt (se fig. 2:1) 
som alla rörde innearbetet i postutdelningsprocessen: 

 
• Belysning kamfack • Rätt arbetsteknik 

• Märkning kamfack • Manual för innearbete 

• Justering/optimering kamfack  • Hjälpmedel, idéer 

• Avlastningsytor och sittmöjligheter  
 
 

 
Roger tar ansvar för två av delprojekten; ”Belysning 
kamfack” respektive ”Märkning kamfack” 

 
Roger gör en tillbakablick på sina insatser i Posten-projektet. Han hade 
ganska tidigt synpunkter på Postens uppsättning av delprojekten. Här fanns 
nu en grupp för att lösa problem med märkning och en annan grupp för be-
lysning. Det blev nödvändigt att upplysa projektledningen om man inte kan 
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rycka loss det ena från det andra. Ljuset och märkningen är en helhet. Pos-
ten förmåddes - låt vara motvilligt i början - att låta de två delprojekten i 
praktiken höra samman även om de formellt fortsatte att vara två delpro-
jekt. 

Det fanns visserligen två projektledare, men vid deras första besök i 
Rogers laboratorium förstod de helt att det ena hade att göra med det andra. 
Roger lyckades få dom att förstå att ingen text i världen går att läsa om det 
inte är bra ljus och det absolut bästa ljuset som går att få fram inte heller 
underlättar läsandet av en dålig text. Detta innebär att man måste få de här 
två faktorerna att samverka. De två projektledarna fick en ny problemför-
ståelse. 

Roger tog sig omedelbart an utrustningen för brevsorteringsarbetet, 
belysningen och märkningen av kamfacken. En forskningsassistent, Liisa 
Kiviloog knöts till projekten. En prototyparbetsplats med tre pelare bygg-
des upp på laboratoriet. Där fick Liisa inledningsvis testa olika modeller för 
märkningen av kamfacken på sex studenter. Cirka 250 brev med olika tex-
ter och format och låtsasadresser utformades, och så fick studenterna sorte-
ra under olika betingelser: olika färger på märkningen och olika typer av 
ljus, varefter en kravspecifikation utarbetades. Liisa läste även in sig på 
forskningslitteratur. Därefter upprepades försöket i en verklig miljö, uni-
versitetets postutdelningskontor. Försöket, en pilotstudie dokumenterades. 
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Följande avsnitt är hämtat ur skriftliga rapporteringen av pilotstudien 
 

Märkning och belysning på brevsorteringsfacken vid Posten 
– utvärdering av ett praktiskt försök vid ett postcenter 

av Liisa Kiviloog, 2002 
 

Försöket (rapporterat i delrapport ”noll-värden”) är fortsättningen på en 
tidigare studie genomförd på synergonomilaboratoriet vid Linköpings uni-
versitet under hösten 2002. 

Syftet med föreliggande studie är att se vilka förändringar beträffande 
tid och kvalitet som kamningsarbetet fick vid införandet av ny märkning 
och ny belysning. 

Sex brevbärare (två kvinnor och fyra män) vid ett postcenter i Öster-
götland valdes som försökspersoner. Två var fast anställda som arbetat mer 
än ett år vid Posten, två var vikarierande brevbärare (med vana vid att 
”hoppa mellan blocken”) och två arbetade tillfälligt som brevbärare (som-
marvikarier). Idén bakom valet var att få såväl erfarna, mindre erfarna som 
oerfarna brevbärare i undersökningen. 

Arbetet vid två block (distrikt) studerades. Block 1 var ett block med 
många växlingar mellan gator. Block 2 innehöll färre växlingar. Båda 
blocken användes i det vardagliga arbetet för stadsbrevbäring. Ett villkor 
var att de utvalda brevbärarna skulle vara vana med ett av blocken och 
ovana med det andra blocket. Detta gällde dock ej de två tillfälligt anställda 
(oerfarna) som i stället betraktades som ovana med samtliga block eftersom 
de vid första testtillfället endast arbetat i en veckas tid.  

 
 BLOCK 1 (med många 

växlingar mellan gator) 
BLOCK 2 (med färre  
växlingar mellan gator) 

Erfarna brevbärare   
Fp. 1 Kvinna Mycket erfaren Ej erfaren 
Fp. 2 Man Ej erfaren Mycket erfaren 
Vikarierande brevbärare   
Fp: 3 Man Mer erfaren Ej erfaren 
Fp. 4 Man Mindre erfaren Mer erfaren 
Nybörjare   
Fp. 5 Kvinna Ej erfaren Provat 
Fp. 6 Man Ej erfaren Ej erfaren 

 
Samtliga brevbärare fick kamma 125 slumpmässigt utvalda brev som varie-
rade i storlek och form (Ak5, C5, vykort, brev samt tidningar/magasin). Det 
fanns både handskrivna och datorskrivna adresser. 
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Variabler som mättes 
Tid: Tidsåtgång för respektive brevbärare att kamma de 125 breven. 
Kvalitet: Antal felsorterade brev (fel fack eller mottagarfacket hittades ej). 
Fel kopplade till eftersändning räknades ej som fel eftersom tidsramen var 
för snäv för att lära sig detta. 
 
Genomförande 
Två testförsök gjordes: ett före och ett efter det att ny märkning och ny be-
lysning införts. 
 
RESULTAT  

 
Test 1. Gammal märkning och belysning. Tidsåtgång och kvalitet vid kam- 
 ning av 125 försändelser. 

  
BLOCK 1 

 
Antal fel

 
BLOCK 2 

 
Antal fel

Erfarna brevbärare     
Fp. 1 Kvinna   8 min. 42 sek. 0 31 min. 33 sek. 2 
Fp. 2 Man 23 min. 25 sek. 0   7 min. 58 sek. 0 
Vikarierande brevbärare     
Fp: 3 Man 22 min. 33 sek. 0 22 min. 32 sek. 1 
Fp. 4 Man 14 min. 50 sek. 2 10 min. 29 sek.  
Nybörjare     
Fp. 5 Kvinna 24 min.   4 sek. 1 20 min. 51 sek. 0 
Fp. 6 Man 42 min. 27 sek. 4 35 min. 23 sek. 4 

 
 

Test 2. Ny märkning och belysning installerad. Tidsåtgång och kvalitet vid 
 kamning av 125 försändelser. 

  
BLOCK 1 

 
Antal fel

 
BLOCK 2 

 
Antal fel

Erfarna brevbärare     
Fp. 1 Kvinna   6 min. 50 sek. 0 27 min. 45 sek. 1 
Fp. 2 Man 16 min. 44 sek. 0   7 min. 20 sek. 1 
Vikarierande brevbärare     
Fp: 3 Man 20 min. 42 sek. 2 19 min. 19 sek. 0 
Fp. 4 Man 17 min. 20 sek. 0 14 min.   0 sek. 0 
Nybörjare     
Fp. 5 Kvinna 20 min. 29 sek. 0 15 min. 45 sek. 0 
Fp. 6 Man 29 min. 56 sek. 0 32 min. 50 sek. 2 
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Resultaten visar att samtliga försökspersoner förutom Fp 4 förbättrade sina 
tidsmässiga resultat efter det att ny belysning och märkning införts. De 
kammade snabbare med den nya märkningen och belysningen än vad de 
gjorde med den gamla märkningen och belysningen. Kvaliteten i arbetet, 
det vill säga antalet felsorteringar gav också visst utslag särskilt för nybör-
jarna (de två oerfarna). Skillnaden i tidsåtgång mellan block 1 och 2 visade 
i stort sett samma mönster för de enskilda brevbärarna. 

 
 
SLUTSATS 

 
Försöket indikerade att tidsåtgången generellt minskade efter det att ny be-
lysning installerats och ny märkning införts. Resultaten ger alltså belägg för 
att förbättringar beträffande belysning och märksystem gett åstundad ef-
fekt. 

 
***** 

32 

häm
ta

t u
r r

ap
port

32



Roger presenterade resultaten för Postens projektgrupp, och visade upp hur 
text och belysning borde se ut enligt en utarbetad kravspecifikation. Posten 
föll för förslaget att ett fullskaligt försök med full utrustning skulle genomfö-
ras i Lund (se kap. 4 ”Det fullskaliga försöket”) då man skulle kunna jämfö-
ra gammal och ny utrustning för belysning och märkning genom en före- 
och eftermätning. 

Hela projektgruppen från Posten hade sina interna återkommande pro-
jektmöten. Avstämning gjordes med Roger vid vart fjärde eller femte möte 
vid Industriell arbetsvetenskap i Linköping. Då fick alla lägga fram sina 
synpunkter och önskemål och ta del av resultat från försöken. Till en början 
testades olika alternativa former av belysning: den befintliga på postkonto-
ren, den befintliga belysningen kompletterad med nytt raster, en variant 
med nytt innehåll och effektivare lysrör samt en helt ny prototyp.  

För de befintliga armaturerna som Posten redan inhandlat för ca 950:-
/styck gjordes en vinkel att placera på hylla för att pröva om det underlätta-
de avläsning. Men det visade sig att användningen av den gamla modellen 
inte nådde upp till önskad effekt. ”Vi beslutade att det skulle vara värt att 
satsa på en helt ny armatur speciellt framtagen för att klara de synergono-
miska kraven. Vi tog fram en kravspecifikation för armaturen och skickad 
den till fem fabrikanter. Två avstod och tre lämnade förslag på lösning. De 
tre inlämnade förslagen testades och utvärderades.” 

Samtidigt togs det in offerter från de tre företagen. Det var endast en 
armatur som visade sig uppfylla samtliga krav och den var också lägst i 
pris. Posten sparade ca 200:-/armatur mot den ursprungliga varianten. 

 
Roger: ”Jag glömmer ju aldrig den gången postgruppen var här och 
jag hade monterat upp den gamla ursprungsarmaturen på en pelare 
och den nya prototypen på en annan pelare i vårt laboratorium. Det 
här ska ni nu jämföra och mäta. Dom skrattade och sa att det här 
behöver man ju inte mäta, det ser man ju direkt med blotta ögat, 
fantastiskt, vad det går att göra! Ja, sa jag, det är ju inte något hokus 
pokus, inget trolleri, bara grundläggande synfysiologisk kunskap 
som forskningen kommit fram med och den har vi implementerat 
tillsammans med en bra belysningsfabrikant.” 
 

Det hela tog lite tid. För det första är det inte gjort på en dag att ta fram en 
prototyp. För det andra skulle den nya armaturen testas på flera kontor för 
utvärdering. För det tredje kunde fabriken inte utan vidare lägga ner sin 
tillverkning och låta en ny beställning gå före. Det hade Posten ibland lite 
svårt att förstå, ”för där har man den inställningen att lägger du ett brev på 
lådan på måndag ska du ha det på tisdag”.  
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När det gällde projektgruppen ”Märkning – kamfack” blev det alltmer så 
att Roger och hans assistenter tog över. Kunskapen om texter var inte så 
stor i projektgruppen. Deras jobb blev ju mer att se till att förslagen från 
forskarna kunde implementeras. De fick pröva standardiserade, utskrivna 
textremsor i olika färger, till en början tolv och slutligen sex olika färger 
för att få det mer praktiskt hanterbart. När väl typsnitt, storlek och annan 
typografi beslutats, matchades märkningen på remsorna med namnlistorna i 
kontorens datorer och beslutade typsnitt på märkremsorna användes vid 
utskrift i datorernas skrivare. På så sätt åstadkoms enhetlighet i typografi 
och ett rationellt, enkelt sätt att sköta adressförändringar, namnbyten m.m. 
på kamfacken.  

Roger framhåller att delprojekten ”Belysning – kamfack” och ”Märk-
ning – kamfack” lutar sig helt och hållet på forskning. Man kan inte vidta 
någon förbättring om det inte finns en kunnig forskare och handledare. Å 
andra sidan är det inte helt enkelt att få vanliga människor att förstå att det 
behövs forskning i botten, inte heller att som forskare kunna framlägga det 
så att människor begriper detta. 

Posten ville snabba på projekten. Roger hävdade å sin sida att det är 
en lång resa att göra bra belysning för synkrävande arbeten. Han hade den 
förhandskunskap som var nödvändig för att ta fram prototyper, mäta, titta, 
studera, med andra ord, för att göra ett ordentligt arbete, inget ”quick and 
dirty”. Den befintliga armaturen som Posten hade var ju ren standard och 
inte alls utprovad för brevsorteringsarbete. Man skulle inte göra om det 
misstaget igen.   

När det hade kommit så långt att allt var klart satte projektledningen i 
Posten stopp för inköp. Men ute på kontoren var det så mycket klagomål på 
den befintliga belysningen att de ändå ville köpa. Totalt handlade det ju om 
mycket stora investeringar, inköp av 20 000 nya armaturer à 750 kr styck, 
vilket gjorde att projektgruppen inte själv tilläts ta det beslutet.  
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Bild 3:1. Den gamla belysningen över kamfacken 
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Bild 3:2. Den nya belysningen över kamfacken. 
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Bild 3:3. Den gamla märkningen av kamfacken. 
 

 
 

Bild 3:4. Den nya märkningen av kamfacken. 
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Parallellt gjordes stora omorganisationer i Posten och tunga investeringar 
skulle beslutas av en speciell investeringsgrupp. Detta förde med sig att när 
beslutet skulle fattas som planerat i december, uppsköts förhandlandet ända 
fram till slutet av mars året därpå innan man kunde börja att beställa. Där-
efter tog det några veckor från fabrikens sida innan leverans kunde ske.  

Helt förståeligt var det ett stort steg att ta. Nu köptes ju inte alla  
20 000 armaturer in på en gång utan i tre etapper. Summan lär ha varit un-
gefär 5 miljoner kr per år. Steget får sägas vara jättestort från Postens sida.  

 
 

Lärandelaboratorium 
 

Roger presenterade resultaten under en utbildningsdag för Postens ledning, 
anställda och projektmedarbetare. 25 personer deltog och intresset var stort. 
Ämnet var belysning och märkning för brevsorteringsarbetet. Rogers paroll 
var:  

”Ingen text i världen går att läsa om det inte är bra ljus. Och det ab-
solut bästa ljuset som går att få fram kan inte heller underlätta lä-
sandet av en dålig text.”  
 

Utgångspunkten för utbildningen var Rogers helhetssyn på synergonomin: 
att se helheten handlar om ögats synfunktion, synobjektet, synavstånd/ 
blickriktning och belysningen. Fyra bitar som tillsammans är viktiga. Sam-
tidigt handlar det om fysisk belastning. När man får stå i tre timmar och 
sorterar brev, med lyft av händerna över axeln, ökar belastningen på grund 
av dålig synergonomi. Det blir större risk för nack- och ledbesvär i och 
med att man utför sorteringen under en längre tid än man annars skulle be-
höva. Om den mängden post i stället går att sortera på halva tiden så blir 
kroppen mindre utsatt för belastningar. Argumentet är alltså: genom att det 
går åt mindre tid om synergonomin är bra så besparar man sorteraren inte 
bara ögonbesvär utan också fysiska belastningsbesvär. Kursvärderingen 
visade att deltagarna hade insett sambandet.  
 

 
Roger kom med viktiga synpunkter till andra delprojekt 

 
I delprojektet ”Justering/optimering av kamfack”: Roger varnade för en 
lösning där man reglerade varje kamfack individuellt. Avståndet (ett A4-
utrymme) mellan respektive fyra kamfack skulle inte få rubbas. Men bero-
ende på personens längd så skulle de fyra facken åka upp eller ner och jus-
terbarheten skulle skötas så att varje hyllfack håller avståndet. Ljuset måste 
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klara detta. De lovade att hitta på en enkel och billig lösning där man skulle 
kunna höja och sänka. En del är ju korta i rocken. Belysningsdelen ska 
hänga ihop med postfacken. Belysningen skall ”vara med” när man sän-
ker/höjer. 

I delprojektet ”Arbetsteknik” inbjöd Roger deltagare i detta projekt att 
använda det egna laboratoriets sorteringsfack för att studera och pröva ut 
arbetsställningar. 

 
Hur agerar man för att få till stånd praktiska förändringar? Rogers stra-
tegi för att gå från forskning till resultat i praktiken? 

 
”När man ställer upp för arbetsgivaren och talar om att om du inte 
ordnar bra ljus och märkning, så kan vi visa genom våra studier att 
risken för att få besvär ökar med fyra fem gånger. Jaja, säger dom. 
Sedan har detta glömts när dom kommit utanför rummet. Men om 
vi också visar att enligt våra kalkyler, gjorda bara på pilotstudien, 
kommer du att spara ungefär 600 000 arbetstimmar. Räkna om det i 
pengar så är det åtskilliga miljoner kronor varje år! De pengarna 
som man som arbetsgivare sparar, kan ju läggas på att investera i en 
bättre arbetsmiljö. 

Jag tar in produktivitetsaspekter, och det är ett sätt att få ar-
betsgivarna att lyssna. Ödmjukt måste man lägga fram det hela. Det 
är intressant att i det här fallet rör det sig ju om en studie som är ut-
förd med precis samma förutsättningar som verkligheten innehåller.  

För att nå producenterna av belysningsarmaturer har jag ställt 
upp på ljuskulturdagar, till exempel på Svenska belysningssällska-
pet. De lyssnar intresserat, men de läser inte särskilt mycket veten-
skapliga tidskrifter, branschen vill ha det populariserat. 

Jag ger dom tips. Däremot vet dom om att jag inte konstrue-
rar/ritar något åt dom, även om jag skulle fått betalt med de stora 
arvoden de erbjudit mig. Jag drar en klar skiljegräns här. Som fors-
kare talar jag om vilka förutsättningar som skall gälla. Sedan är det 
tillverkarnas sak att konstruera armatur så att dom uppfyller förut-
sättningarna. Jag kan testa dom i vårt laboratorium och delge dom 
resultaten.” 

 
 

39 39



40 40



Kapitel 4 Det fullskaliga försöket 
 
 
 

Hillevi Hemphälä har en treårig optikerutbildning (Ba-
chelor of Optometry) från Karolinska institutet. Hon 
jobbade därefter som optiker i fyra år, och under den ti-
den läste hon parallellt 70 poäng i belysningsplanering 
vid Ljushögskolan i Jönköping. Via optikerförbundets 
VD:s vetskap om Hillevis unika dubbla utbildning blev 
hon i april 2004 ombedd att söka en doktorandtjänst vid 
Avdelningen för industriell arbetsvetenskap, Linköpings 
universitet, där man behövde en erfaren optiker dels 
som lärare i fortbildningen för optiker, och dels som 
medarbetare i den synergonomiska forskningen av 
brevbärararbetet. Vid tiden för utgivningen av denna 
bok har Hillevi presenterat sin licentiatavhandling ”En 
god visuell arbetsmiljö – ögonbesvär, muskuloskeletala 
besvär och produktivitet hos brevbärare”. 

 
 

 
I föregående kapitel nämndes Roger Wiboms förslag till Posten att göra ett 
fullskaligt försök i kontorsmiljö. Syftet skulle vara att kunna jämföra gam-
mal och ny utrustning för belysning och märkning med en metod för en 
före- och eftermätning. Posten föll för förslaget. Det gällde att hitta en 
lämplig försöksledare. Valet föll på Hillevi Hemphälä. 

Hillevi hade viss kännedom om brevbärararbetet. Femton år tidigare 
hade hon jobbat extra vid Posten i Lund under jultid. Vid tidpunkten för 
försöket var allt arbete samlat till en enda lokal i Lunds kommun. Hillevi 
blev försöksledare för det fullskaliga försöket. 

I detta kapitel ges först en beskrivning hur Hillevi Hemphälä upplevde 
att leda och genomföra en synergonomisk fältstudie, det fullskaliga försö-
ket, som hade planerats för att undersöka effekterna av ny märkning och ny 
belysning vid kamfacken på brevbärarnas arbetsplatser. Därefter följer ett 
utdrag ur den forskningsrapportering som blev resultatet. 
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Försöksuppläggningen 
 

Fem postkontor där man ännu inte hunnit sätta upp ny belysning och märk-
ning skulle ingå i försöket. Samtliga kontor var placerade i Lunds kommun. 
Lund var särskilt lämplig i och med att Hillevi för tillfället bodde där och 
kontoren var alltså lättillgängliga. Antalet försökspersoner bestämdes efter 
diskussioner i forskarlaget till 30 och cirka sex personer per kontor. I pla-
nen ingick att försökspersonerna skulle kamma upp posten på ett distrikt 
där de brukade kamma.  

En före-mätning skulle göras inledningsvis med den gamla belysning-
en och märkningen och en efter-mätning (effektmätning) efter det att ny 
belysning och märkning hade installerats. Hillevi skulle mäta reaktionerna 
delvis rörande ögonbesvär och allmänt välbefinnande, dels genom tidtag-
ning på hastigheten i sorteringsarbetet under sortering av ett visst kvantum 
brev. 

 
 

Hillevi återger sina egna erfarenheter som försöksledare 
 

Om starten 
 

”Det började med några möten med Posten. Sedan satte det igång 
direkt. 

Dagen efter hade jag ett möte med Lars Ek (projektledare på 
Posten) i Lund. Innan jag satte igång åkte jag runt och hade infor-
mationsmöte på alla fem kontoren, med alla brevbärare för att dom 
skulle veta vad jag skulle göra där. För det insåg jag: man måste 
vara övertydlig när man har med Posten att göra. 

Jag hade ringt innan och talat med teamledare på varje ställe, 
så när jag kom dit var det aldrig några problem och jag blev väl 
bemött. Det var ju att boka möte med personalen och så var det 
femton minuters informationsmöte. Nästa gång visste alla vem jag 
var så det var inga problem alls. Jag tror att det underlättade väldigt 
mycket att jag var skånska och hade bott i Lund. Jag berättade att 
jag är optiker i botten och hade utbildning från Ljushögskolan och 
ville komma in och titta på synergonomin. Jag har kvar informa-
tionsbrevet som jag delade ut till alla.  

Att jag jobbat där tidigare gjorde att jag fick ett extra bra be-
mötande: Jaså du har varit inne och sorterat till jul, ja men då vet du 
ju vad det handlar om.  
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Så man bör ju veta vad dom gör, då blir man positivt bemött!” 
Stämningen på kontoren 

 
”Det var olika stämning på de olika kontoren, men så är det ju all-
tid. På vissa ställen var man mer öppenhjärtig och på andra mer but-
ter med stön och så. Det handlar ju också om vilka personer som 
finns där, på ett var det en man som beklagade sig om allt, det fanns 
ingenting som var bra. Men på andra var det ju aldrig några pro-
blem. ”Här är allting bra”, ”visst ställer vi upp”. 

Jag antog att kontoren säkert är olika också när jag skulle gen-
omföra uppföljningen.  

I studien kom att ingå 28 personer, men en kille vägrade fylla i 
formuläret. ’Arbetsgivaren har inte att göra med min hälsa’, så han 
måste utgå ur studien. Jag försökte övertyga honom att ingen annan 
har intresse av hans resultat mer än att jag ville bara jämföra före 
och efter det att belysningen är införd. Han svarade att ’det hade 
han hört förr. Dom ska inte ha reda på hur jag mår’.  

Jag kände mig inte förvånad av vad jag mötte. Det är ju ofta så 
olika på olika arbetsplatser. Är det en person som är missnöjd med 
sitt liv och sprider det till alla andra så blir de påverkade. Å andra 
sidan, har du en som är glad och har humor så blir all andra positiva 
av det. 

Stämningen beror mer på enskilda personer än på chefen, tror 
jag. Ledningen sitter ju i ett annat rum. På varje kontor finns en an-
svarig men problemet är ju att det är en duktig brevbärare som flyt-
tas upp i hierarkin. Som ledare är de ofta inte de bästa. De har ingen 
utbildning att leda personal och de har därför inget sinne för att för-
bättra personalens miljö. Hade de sådan utbildning skulle de säkert 
lyckas bättre.” 

 
Genomförandet av försöket:   
 
Föremätningen 

”Jag mätte allting, såg till att jag var med när de fyllde i frågefor-
mulären och tog tid på dom. Jag plockade ihop 150 finställda brev 
(sådana som gått genom deras sorteringsmaskin först) och 150 van-
liga (= osorterade) brev och bad dom säga till när de startade. Ma-
skinen sorterade ju på alla fem siffrorna i postnumret, till och med 
gatan också, så breven kommer ju verkligen i ”gångordning” och 
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nummerordning på gatan, dvs. den ordning brevbäraren bär ut bre-
ven. 

Teoretiskt sett skulle de inte behöva kamfack, men eftersom 
inte allt kan sorteras i maskinen - den kan ju inte ta vanliga brev, 
reklam eller tidningar - så måste dom ändå göra sortering i facken. 
Jag tror dom möjligen kammade lite fortare när jag mätte än vad 
dom gör i vanliga fall. Jag sa till dom ”försök ha den hastigheten 
som du brukar ha i vanliga fall”. Men ofta står dom ju och pratar 
sinsemellan några stycken medan dom kammar, men dom sa ibland, 
”stör mig inte nu för nu står jag och tar tid”. 

Det verkar som om man inte kommer undan observatörseffek-
ten. Men i och med att dom tänkte att det här kommer jag att göra 
nästa gång också, då kommer dom nog att uppföra sig ungefär lika-
dant, så jag tror inte det spelar någon roll för resultaten. Enda nack-
delen kan ju vara att nu har dom gjort det en gång innan, fått mer 
avslappnad attityd och därför kanske sorterar långsammare. 

Enkäterna skulle dom fylla i samma dag. Sa dom att dom inte 
hade tid just den dagen kom jag och hämtade enkäterna dagen där-
efter. Dom reagerade inte negativt på att svara på ögonbesvär, inga 
problem. Just synergonomi-enkäten var det inga problem med, utan 
det var den här andra, allmänmiljö-enkäten, som en brevbärare väg-
rade besvara. Några personer tvekade och en fick man diskutera 
med en hel kvart innan han ställde upp för han tyckte inte riktigt att 
det var något han skulle svara på. Men jag sa att det handlade om 
att ha kontroll över allmäntillståndet ifall det skulle vara någon 
skillnad nästa gång. Jag försökte övertyga honom om vad det gick 
ut på.  

Ja, jag tror egentligen inte det är något fel på upplägget. Det 
enda problemet är just att det är Posten du har med att göra. På da-
garna när jag kom dit så hade jag inte i förväg fått reda på att för-
sökspersonen var sjuk och eftersom jag hade två personer inbokade 
varje dag, så blev det ju längre tid än vi hade räknat med. Vi fick 
ställa oss och hjälpa till bara för att kunna ta den försökspersonen. 
Det var väldigt irriterande. Lyckligtvis bodde jag ju i Lund! Man 
fick lägga ner mycket tid för att få datainsamlingen genomförd. 
Detta är vad som varit det besvärliga. Men annars tycker jag att när 
det gäller sättet som man har mötts med, har det varit bra.” 
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Informationsbrevet 
________________________________________________________ 
 
Informationsmöte Posten: 
 
Jag heter Hillevi Hemphälä och är doktorand i Synergonomi på Linköpings 
universitet, LIU. Jag är leg optiker och har läst belysningsplanering på 
Ljushögskolan i Jönköping. 
 
Vi kommer att under maj till juli göra en nollstudie på hur ni upplever er 
nuvarande arbetssituation. Både när det gäller den gamla märkningen och 
när det gäller de gamla platsarmaturerna eller om ni inte har någon armatur 
alls.  Dessutom kommer skillnaden mellan att kamma maskinfinställda och 
”vanliga” försändelser att utvärderas. 
 
Undersökningen kommer att ta ca 30 min och kommer att utföras i början 
eller slutet av ert kamningspass. Det kommer att ingå både vanliga och ma-
skinfinställda försändelser. 
Dessutom kommer två korta frågeformulär att behöva fyllas i, det är viktigt 
att alla frågor fylls i ordentligt. 
 
Jag kommer att innan studien utförs att följa med er en dag för att se på era 
rutiner och prata mer er som ställer upp i denna studien. 
 
I början av nästa år kommer vi att göra en likvärdig studie, men då med den 
nya märkningen och den nya armaturen. Detta för att kunna utvärdera för-
bättringarna. Om ni upplever det lättare att kamma och att ni kanske har 
mindre problem med huvudvärk, ögonirritation etc.  
 
När jag som utomstående (ej anställd av posten) gör denna undersökningen 
har jag tystnadsplikt. Jag ger varje deltagare ett referensnr, detta gör att det 
bara är jag som vet vem som är vem. 
 
Vi skulle uppskatta att ni deltar på denna undersökning, vi behöver sex 
stycken på varje kontor i Lund. 
 
Tack på förhand! 
 
HILLEVI 
hilhe@ikp.liu.se
mobil: 0709-428150, arb: 013-283755, hem: 046-152419 
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Eftermätningen 
”Egentligen så ville jag att försökspersonerna skulle  ha samma di-
strikt i föremätningen som i eftermätningen. Men det visade sig ef-
ter ett år att det var fyra brevbärare som hade bytt distrikt. Det var 
också överlag mindre post att kamma jämfört med vid föremätning-
en, vilket inneburit att en del distrikt har slagits ihop, dvs. distrikten 
har vidgats geografiskt, vilket i sin tur lett till att brevbärarna gått 
från att ha två stolpar4 till fem stolpar. 

En del byter distrikt då och då, medan de som är äldre och haft 
sitt distrikt i många år vill vara kvar på sitt distrikt.  Tanken var ju 
ursprungligen att föremätningen (nollstudien) skulle göras i 
maj/juni 2004 och eftermätningen i augusti/september samma år. 
Under mellantiden skulle dom ha hunnit sätta upp armaturer och 
ändra märkningen. Men kontoren hann inte med detta. Det gick helt 
plötsligt inte att genomföra eftermätningen. Så var vi inne i okto-
ber/november och då är det ju för mörkt ute. Man måste jämföra 
den ljusa perioden av det första halvåret med den ljusa perioden 
andra halvåret och det gick nu inte, för att de inte hunnit bli färdiga 
med installationerna i tid. Och då sa vi att vi får vänta till april/maj 
nästa år. Och när så februari/mars kom så kontaktade jag vår kon-
taktperson på Posten och frågade hur det gått med märkningen på 
alla kamfacken. Nej, sa han, vi har måst tillsätta en utredning för att 
se vad vi kan jämföra för något. Så de hade alltså inte ändrat på all 
märkningen vilket innebar att jag inte kunde sätta igång. Och dess-
utom hade inte allmänbelysningen åtgärdats.  

Det var alltså två problem som låg som hinder för andra mät-
ningen. Ett var märkningen. Ett andra problem var att belysningen 
ej var på plats. Ändå hade jag pratat med Peder, som jobbar på Rie-
gens, leverantören av armaturerna (förresten hade han fått jobb där 
för att ha förmedlat Posten-beställningen, skaffat en storkund). När 
jag skulle göra före-mätningen hade armaturen kommit. Den låg i 
lådor på kontoren, ouppackade. 

Allmänbelysningen hade inte heller åtgärdats. I och med att 
allmänbelysningen i några av dom här lokalerna var nakna lysrör  - 
det är olagligt på svenska arbetsplatser, det får vi inte lov att ha, nå-
gon typ av skydd måste det vara på lysrören - så måste allmänbe-
lysningen också åtgärdas före vi skulle kunna göra eftermätningen. 
Och, det tog tid!  

                                           
4 Stolpar är synonymt med pelare. 
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Allmänbelysningen var nämligen sådan att man kunde bara lägga 
till en tillsats som man tryckte ner ovanpå så att man fick indirekt 
ljus uppifrån. Det här hade dom förberett, så det vi behövde göra 
när vi kom dit var att sätta dit insatserna ovanpå och sedan var det 
bara att köra. Så vi åkte ut och monterade dem där vi tyckte att det 
behövdes och då kunde vi släcka en del armaturer där det var allde-
les för mycket, alldeles för ljust eller felplaceringar. 

Det tog alltså 18 månader att få allt detta installerat. Och nu 
har vi 25 personer kvar i undersökningen, en har slutat och en är 
sjukskriven. Det blev alltså inte riktigt som jag tänkt!” 

 
 

Olika nyfikenhet på resultaten  
 

”Vårt syfte med den här undersökningen är att se om och eventuellt 
hur mycket man kan öka brevbärarnas synkomfort genom att instal-
lera bra belysningsarmatur och märkning för kamfacken. Postens 
ledning å sin sida vill gärna veta om man samtidigt kan få en ökad 
produktivitet. Vi tycker det är fel att säga ökad produktivitet så vi 
säger ökad hastighet i stället. Brevbärarna tycks ha gått med på det 
också. 

Posten ville veta vari skillnaden i hastighet låg mellan finställ-
da (= maskinsorterade) och vanliga (= icke-maskinsorterade) brev. 
Det var egentligen vad Posten ville ha reda på. Och så ville dom 
veta hur denna skillnad i hastighet såg ut med de nya armaturer som 
redan var beställda. 

Det vi vill göra är att ge dem en rapport med bara resultat av 
ögonbesvär och bara kort nämna hastigheten. Ögonbesvären har an-
tagligen minskat för allihopa. Det blir alltså en rent synergonomisk 
rapport. 

Jag vill framhålla att detta är ett forskningsprojekt och inte ett 
samverkansprojekt. Min studie är lite grand vid sidan av, mer ett 
forskningsprojekt som jag har nytta av i min doktorsavhandling.”  

 
Några slutsatser och reflektioner 
 

”Erfarenheterna hittills visar att det bästa är att göra första studien i 
augusti och så får dom vinterhalvåret på sig att åtgärda allmänbe-
lysningen, sätta upp ny list för märkningen, åtgärda märkningen och 
sedan göra uppföljningsstudien i maj. Då har du ungefär samma ljus 
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ute som i augusti, Så idealet vore: före-mätning (nollstudie) i augus-
ti och efter-mätning i maj påföljande år med förbättringar emellan.  

Man kunde inte förutse att det skulle bli så här. Det blev ju 
bråttom därför att armaturerna var beställda så man var tvungen att 
hitta en lokal där man ännu inte satt upp de nya armaturerna. Och 
sen var det ju att göra mätningarna snabbt innan de nya armaturerna 
kom upp, för på vissa ställen slängde de ju upp dem på en gång.  

I vanliga fall då det är folk som inte sitter och jobbar vid en 
dator är det ungefär 25 procent som har ögonbesvär, här var det 44 
procent som hade ögonbesvär. Så här finns ju faktiskt några pro-
blem på postkontoren. Och det jag vill hitta är ju någon kombina-
tion mellan ögonbesvär och hastighet, om de som har ögonbesvär 
sorterar långsammare än andra. Även om denna studie omfattar re-
lativt få personer, så hittar jag ändå några som visar på detta sam-
band. 

Om hastigheten är det enda jag ännu kan säga är att det går 
fortare att kamma den finställda posten än den vanliga, men det är 
ju den vanliga posten man bör ta fasta på i fortsättningen. Finställ-
ningsmaskinen finns nämligen inte längre. Den var för dyr i drift, 
det var en testgrej. Den kostade väldigt mycket. Den skulle skötas 
av två killar under ett antal timmar och dessutom servas.  

Jag tycker definitivt att detta är viktig forskning. I arbetsmiljö-
er där kroppen anpassar sig till ögat, när du inte kan se eller blir 
bländad så får ju kroppen ta stryk. Om du sitter och har felaktiga 
glasögon så måste du luta dig snett framåt vilket gör att du sitter i 
fel ställning.  Om du har en lampa någonstans som gör att du får re-
flex i skärmen måste du sitta snett för att undvika reflexen, det gör 
du automatiskt. Man kan komma in och se folk som sitter så här 
snett, ”men varför sitter du så snett?”, säger man. ”Det vet jag inte”, 
säger dom. ”Men det är ju en reflex där i rutan!”  Svaret blir: ”Men 
sitter jag så här så ser jag inte den reflexen”, säger dom. ”Men går 
det inte att flytta på lampan?”, säger jag. 

Vi har ännu inte lärt oss att bedöma kvaliteten på ljuset. Både 
belysningen och rätt glasögon är till för att åtgärda problemen. Har 
du ingen huvudvärk och ingen övertrötthet och ingen kroppströtthet 
av att sitta fel, så har du förutsättningarna för att kunna sitta rätt, 
och då ökar effektiviteten.” 
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Skriftlig rapportering från försöket 
 

I det följande presenteras Hillevis redovisning av före-mätningen, den s.k. 
nollstudien. Presentationsformen motsvarar såväl till innehåll som struktur 
vad som är förenligt med en ergonomisk forskningsartikel. 

Förhoppningsvis kan läsaren vid jämförelse med den spontana berät-
telsen av försöket konstatera att de två beskrivningarna berikar varandra 
om man vill få en förståelse för under vilka villkor forskningen bedrivits  
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Följande avsnitt är hämtat ur undersökningsrapporten 
 

Synergonomi vid postsortering 
av Hillevi Hemphälä, 2005 

 
Går det att få bättre resultat och komfort hos brevbärare genom att förbättra 
belysningen och märkningen på kamningsfacken, sorteringsfacken? 

I resultaten från ett pilotförsök, en s.k. noll-studie, genomförd av Liisa 
Kiviloog, Linköpings universitet, hösten 2002, framkom det att införande 
av ny belysning och ny märkning på kamningsfacken förbättrade resultaten 
hos brevbärarna. Detta medförde ett behov av en större undersökning, vars 
s.k. nollstudie redovisas i föreliggande kapitel.  
 
Brevbärarens arbete 

 
Man har flera olika sorteringstillfällen på Posten och flera olika typer av 
post att sortera, t ex brev, reklam och paket. Sorteringen är uppdelad i olika 
steg. Först sorteras posten till de olika distrikten, detta brukar de flesta 
brevbärarna hjälpas åt med. Med distrikt menas att posten sorteras efter de 
sista tre siffrorna i postnumret. Posten som kommer till de olika postutdel-
ningskontoren har redan försorterats på de första två siffrorna på post-
terminalerna. Varje brevbärare har sedan ansvar för ett distrikt, eventuellt 
kan distrikten vara delade om de är stora. 

Brevbäraren hämtar därefter, när all post blivit sorterad till distrikten, 
posten till sitt distrikt. Här sker sorteringen, kamningen av posten i kam-
facken. Varje hushåll har här varsitt fack. När kamningen av den vanliga 
posten (A-post) påbörjas finns redan B-posten på plats i facken. Denna B-
post sorteras vanligen på eftermiddagen efter det att brevbäraren delat ut A-
posten.  

Varje brevbärare har för sitt distrikt ett antal stolpar där varje stolpe 
består av ett antal fyra hyllplan som är försedda med kamfack. Beroende på 
distriktets storlek varierar antalet stolpar mellan tre och sju stycken. 

 
Projektets syfte, frågeställningar och avgränsning 
 
Syftet är att undersöka om förbättringar av synergonomisk karaktär för 
brevbärare medför mindre ögonbesvär och en snabbare sortering av breven.  

Frågor som skall besvaras är: Finns några samband mellan ojämn eller 
dålig belysning och ögonbesvär? Resulterar ett lågt jämnhetsvärde i ett 
högt ögonbesvärsindex? Går det fortare att sortera finställd post än normalt 
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ställd post? Kan tidsåtgången och svårighetsgraden minska efter införing av 
bättre belysning och bättre layout av märkning? Kan tidsåtgången och svå-
righetsgraden minska efter införing av bättre belysning och bättre layout av 
märkning? 

Det är endast sorteringen i kamfacken som studeras i denna studie, 
ingen annan sortering ingår. Ej heller andra sysslor såsom eftersändning 
eller turarbetet ingår.  

 
Metod och material 

 
De fyra förstnämnda forskningsfrågorna skall besvaras i denna studie, me-
dan de två sistnämnda ej är aktuella att besvara i en nollstudie som denna 
utan först efter det att förbättringar vidtagits.  

Föreliggande studie är en första del, en s.k. nollstudie för att utvärdera 
den befintliga arbetsmiljön hos brevbärarna. Den ska sedan följas upp av 
ytterligare en studie efter det att förbättringarna har implementerats för att 
kunna utvärdera skillnaden i välbefinnande och sorteringshastighet hos för-
sökspersonerna. 

Under maj månad 2004 besöktes samtliga fem kontor i Lund för att in-
formera personalen. Undersökningen genomfördes under tiden juni-juli 
sommaren 2004 på en för försökspersonerna vanlig arbetsdag. Störnings-
momentet för försökspersonens dagsrutiner skulle bli så liten som möjligt. 
Detta innebar att endast en eller två personer kunde delta per dag. Detta för 
att undersökningen skulle genomföras på ett och samma tillvägagångssätt 
för alla deltagare. 
 
Insamling av data 

 
En allmän inspektion och faktainsamling gjordes på varje kontor. Allmän-
belysningen bedömdes, placeringen av fönster i förhållande till sorterings-
facken, störande ljuskällor konstaterades, etc. Arbetsplatserna undersöktes 
med avseende på lagtexten (AFS). Vidare studerades och kartlades genom 
mätningar och fotodokumentation varje enskild arbetsplats med avseende 
på belysningen och märkningen. Belysningsstyrkan uppmättes på tre punk-
ter på varje hyllplan. Varje stolpe bestod av fyra hyllplan, vilket medförde 
12 mätpunkter på varje stolpe. Varje arbetsplats/distrikt omfattar mellan tre 
och sju stolpar.  
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Försökspersoner 
 

Valet av försökspersoner till studien gjordes i samarbete med teamledaren 
på varje kontor. Syftet var att få fram sex personer på varje kontor, totalt 30 
personer. Kriterierna var att personen skulle ha ett fast område att kamma 
och dela ut på. Svårigheter fanns med att få fram tillräckligt många perso-
ner med avseende på dessa kriterier. Studien utfördes under den ljusa årsti-
den och vissa omflyttningar hade gjorts för att underlätta för sommar-
vikarier. Inga vikarier kunde delta i denna studie eftersom en andra del 
skulle utföras senare med samma person och samma distrikt. Totalt 27 för-
sökspersoner deltog i studien. Fyra kvinnor och 23 män i åldrarna mellan 
24 och 63, median 51 och medel 46,4. Sjutton av deltagarna var över 40 år. 
Samtliga har informerats om att deltagandet sker helt frivilligt och under 
arbetstid. 
 
Mätinstrument 
 
Mätutrustningen som användes omfattade ett digitalt tidtagarur för registre-
ring av tidsåtgången vid sorteringsarbetet. För uppmätning av belysnings-
förhållanden användes Hagner Screenmaster och Hagner Universal Photo-
meter S2. 

Två självrapporteringsformulär, det ena baserat på allmänt välbefin-
nande (t.ex. trötthet och stress) samt upplevelsen av sorteringsarbetet, det 
andra baserat på ögonbesvär och bedömning av belysningen - en standardi-
serad synergonomi-enkät. 

Denna synergonomi-enkät används när försökspersoner skall utvärde-
ra arbetsmiljön och olika problem och besvär med ögonen, huvudvärk eller 
led- och muskelbesvär. För ändamålet borttogs de frågor som ej var rele-
vanta för brevbärararbete. 

Måttet på ögonbesvär baseras på åtta olika rapporterade symptom: 
sveda i ögonen, ögonklåda, gruskänsla, ögonvärk, ljuskänslighet, rödögd-
het, tårögdhet och torrhet i ögonen.  

Summan av dessa åtta olika symptom utgör personens ögonbesvärs-
poäng. Härav framgår hur stor procentuell del av personerna som har 
ögonbesvär. Därefter beräknas fram ett ögonbesvärsindex som utgör ett 
medelvärde av samtliga personer, även besvärsfria, som ingår i studien.  

Ögontrötthet och huvudvärk är ytterligare två besvär som dock inte 
ingår i syndromet ögonbesvär.  

Ett ögonbesvärsindex beräknas där tre poäng eller mer medför att det 
föreligger ögonbesvär som är relevanta för arbetsplatsen. För att få fram 
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ögonbesvärspoängen för varje besvär multipliceras graden av förekomst 
med graden av svårighet.  
 
Tidsstudie - uppläggning 
 
Försökspersonen sorterade 150 vanliga försändelser under tidtagning och 
därefter skulle samma procedur göras på 150 maskinfinställda försändelser. 
Detta för att undersöka skillnaden i tid mellan dessa två olika sorteringssätt. 
Bakomliggande problemet var om det lönar sig att inköpa denna sorter-
ingsmaskin som finställer breven sett mot bakgrund av om vinsten med 
tidsbesparingen skulle ge ekonomisk vinst. Anledningen till att de finställ-
da breven sorterades sist var att de kommer senare till kontoret än den van-
liga posten.  
 
Databearbetning 
 
Datainsamlingen sammanställdes i Excel för att sedan analyseras i stati-
stikprogrammet SPSS. Viss del av materialet har plottats för hand. Korrela-
tionsberäkningar gjordes. 

 
Resultat 

 
Platsbelysningen 
 
Ingen av försökspersonernas uppmätta belysningsstyrkor uppgick till det 
rekommenderade jämnhetsvärdet på 70 %. På arbetsplatserna varierade 
jämnhetsvärdet mellan 25 % och 64 %. Medelvärdet låg på 42,6 %. Ensta-
ka stolpar klarade gränserna. 

Fyrtio procent av brevbärarna hade en standard ljusarmatur som plats-
belysning. Av dessa hade de flesta både takarmatur och platsbelysning 
monterad över vissa kamfack. Endast en person hade takarmatur och plats-
belysning på varje kamfack. En person hade bara platsbelysning, den var då 
monterad över vissa av kamfacken. De övriga hade enbart allmänbelysning 
från takarmaturer. 

Den största differensen mellan max- och minimivärde hos belysnings-
styrkan på varje stolpe var hos en del försökspersoner mycket stor. Den 
största differensen var 1040 lux och den minsta var 190 lux. 
De fem postkontoren har olika kvalitet när det gäller belysningen. Lund Ö 
och Lund MT var de två med sämst belysning. Ljusarmaturerna saknade 
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bländskydd och hade också en större andel personer med ögonbesvär än de 
övriga. 

 
Tidsstudien 
 
Den genomsnittliga förändringen mellan de vanliga och finställda försän-
delserna var en minskning vid sortering av de finställda försändelserna på 
0,67 sek/brev (p<0,001); median 0,48 sek/brev. 

Självrapporterade ögonbesvär och dessas samband med belysningen.  
De vanligaste ögonbesvären var ljuskänslighet (26 %) och gruskänsla (26 %). 
Dessutom hade 44 % ögontrötthet och 22 % problem med huvudvärk. 

Ögonbesvärsindex beräknades för samtliga försökspersoner. Detta in-
dex visade att 12 personer av 27 (44 %) hade problem med ögonbesvär 
(>3). De tolv brevbärarna med ögonbesvär hade en genomsnittstid per för-
sändelse som var 0,31 sekunder längre i jämförelse med de 15 som inte 
hade några problem.  

På de två kontoren (Lund Ö och Lund MT) med sämst belysning rap-
porterade 60 % (6 av 10) ögonbesvär jämfört med 35 % (6 av 17) för de öv-
riga. På kontoret Lund C var det också hög andel, 50 % (3 av 6) med ögon-
besvär. Ljusarmaturerna där var försedda med glesa bländskydd och monte-
rade lågt vilket kan ha orsakat bländning. Den lokal som hade minst ögonbe-
svär var Lund V. Där var det endast 17 % (1 av 6) som var besvärade. 

Korrelationen mellan ögonbesvär och upplevelsen av skuggbildning i 
läsmaterialet visar ett statistiskt säkerställt samband (p.< 0.05). Korrelatio-
nen mellan ögonbesvärsindex och upplevelsen av att armaturerna gav för 
starkt ljus påvisar inget statistiskt säkerställt samband. Något samband mel-
lan ögonbesvär och jämnhetsvärdet förelåg ej. 

 
Diskussion 
 
Som nämnts inledningsvis är syftet med hela projektet att undersöka om en 
förändring av belysningen och märkningen av sorteringsfacken förbättrar 
sorteringstiden och arbetsmiljön för brevbärarna. I denna första del av pro-
jektet, den s.k. noll-studien framgick följande. 

Tidsstudiens resultat att sortering av finställda försändelser visade på 
en tidsförbättring på 0,67 sekunder jämfört med de vanliga breven leder till 
ganska många timmars besparing. Om alla 18 000 brevbärare i Sverige 
kammade endast finställda brev skulle detta betyda en tidsbesparing på to-
talt 264 000 timmar (räknat på 80 000 brev/brevbärare och år). 
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Allmänbelysningen i två av postkontoren var mycket dålig. Detta kan med-
föra problem med ögonbesvär och huvudvärk. Dessa två lokaler med arma-
turer utan bländskydd hade en större andel personer med ögonbesvär än 
övriga. Där var det 60 % som hade ögonbesvär jämfört med 35 % för de 
övriga. Den lokal som hade minst ögonbesvär hade också den bästa belys-
ningen. På Lund C var det också hög andel med ögonbesvär, 50 %, men 
armaturerna var försedda med glesa raster och monterade lågt samt ofta på 
fel ställe vilket bidrog till bländning och motljus. Detta kan vara en anled-
ning till att de fått en högre andel med ögonbesvär.  

Det var stor skillnad i belysningsstyrkor inom de olika distrikten. Det-
ta kan leda till lässvårigheter på grund av att ögat får svårt att adaptera till 
de olika ljusnivåerna. Det tar längre tid för ögat att ställa in sig till rätt be-
lysningsstyrka för att kunna läsa, om ögat hela tiden måste ändra sin in-
ställning (adaptation). 

Det högst uppmätta värdet på belysningsstyrka var 1670 lux, mer än 
tre gånger det rekommenderade värdet. För hög belysningsstyrka kan inne-
bära bländning. Lägsta medelvärdet på belysningsstyrkan i ett distrikt var 
278 lux, det är cirka 200 lux lägre än det rekommenderade värdet. Detta 
kan medföra problem om det är en person som är över 40. På grund av 
ögats åldrande brukar de ofta behöva mer ljus för att få ett bättre skärpe-
djup och kunna läsa bättre. Det bästa är om platsbelysningen går att ljusre-
glera, då kan man ställa in sitt personliga behov. Om en person skulle ha 
huvudvärk en dag så är toleransen för ljus kanske lägre än i vanliga fall. Då 
är det en stor fördel om armaturerna på arbetsplatsen kan ljusregleras. 

Ingen av arbetsplatsernas uppmätta belysningsstyrkor uppgick till det 
rekommenderade jämnhetsvärdet på 70 %. Detta kan medföra skuggbild-
ning i läsmaterialet, och denna skuggbildning kan i sin tur öka sorteringsti-
den. Detta samband blev statistiskt säkerställt i denna studie. 

Något samband förekom ej mellan ögonbesvärsindex och jämnhets-
värdet. Det fanns ingen ökning av ögonbesvär vid lågt jämnhetsvärde. An-
ledningen till detta kan vara att upplevelsen av ljus är väldigt individuell, 
en del accepterar större skillnader än andra utan att få några problem. De 
som fått besvär av belysningen kanske redan har fått det åtgärdat eller har 
slutat sin anställning, en så kallad ”Healthy worker” effekt. Andelen perso-
ner som inte besvärades av att arbeta i felaktig belysning har i så fall ökat 
med tiden. 

Ofta är det fler kvinnor än män som är ljuskänsliga och detta återspeg-
lar sig i att 3 av 4 kvinnor i denna studie rapporterar ögonbesvär jämfört 
med att 9 av 23 (39 %) av männen har problem.        

  
***** 
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Kapitel 5  Tekniskt utvecklingsarbete för  
  användarvänligare kamfack 

 
 
 

Lovisa Asperud och Mikael Lundstedt, två studerande, 
vid civilingenjörsutbildningen, Linköpings universitet, 
genomgick kursen Människa Teknik Organisation 
(MTO) och blev intresserade av att göra ett examensar-
bete inom Posten-projektet. Olika lösningar skulle tas 
fram för att minska risken för belastningsskador under 
sorteringsarbetet. För varje lösningsalternativ skulle 
också ett ekonomiskt beslutsunderlag presenteras. 

 
 

 
Lovisa och Mikael engagerades som medlemmar i delprojekten ”Juster-
ing/optimering av kamfack” och ”Avlastning/sittmöjligheter” (se fig. 2:1). I 
detta kapitel beskrivs Lovisas och Mikaels arbetsinsatser, vad de resultera-
de i samt hur de själva upplevde att delta som medarbetare i de två projek-
ten. Avslutningsvis beskrivs hur deras förslag att förbättra kamfackens höj- 
och sänkbarhet togs emot inom Posten. 
 

 
Förberedelser  

 
Lovisa och Mikael ägnade första tiden till att läsa in sig på olika relevanta 
forskningsområden inom ergonomin som antropometri, stående arbete, sit-
tande arbete, arbetsställningar, rörelseutrymme, ensidigt upprepat arbete, 
arbetsyta. De fick också sätta sig in i metoder för produktutveckling och 
metoder för förändringsarbete lämpliga i industriella sammanhang, (använ-
dandet av systemgrupper, intervjuförfaranden och observationsmetodik, 
fokusgrupper). I kapitel 2 av sin rapport ”Förbättring av brevbärarens ar-
betsmiljö vid sorteringsarbetet – kundfokuserad produktutveckling i Pos-
ten” (LiTH-IKP-Ex-2015) har de dokumenterat detta sitt kunnande.  De var 
alltså teoretiskt väl förberedda när det var dags att medverka i delprojekt-
grupperna för ”Kamfack – justering/optimering” och ”Avlastningsytor -
sittmöjligheter”.  
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För att bli bekanta med det praktiska brevsorteringsarbetet gjorde de sex 
studiebesök vid olika postutdelningskontor. De dokumenterade sina spon-
tana iakttagelser och rapporterade dem vid projektmötena där de deltog re-
gelbundet under tre månader alltifrån start till fullbordad insats. 
 

 
Arbetsinsatser i stegvis process 
 
Ett första steg var att via fokusgrupper få fram vad som var viktigt i en pro-
duktutveckling. En grupp med sex brevbärare från tre olika kontor och en 
grupp med åtta brevbärare från fyra olika kontor fick tillbringa varsin hel-
dag med Lovisa och Mikael för att diskutera frågor om justering av kam-
facken och om avlastningsytor och sittmöjligheter och komma fram till var 
de största problemen låg. En fråga som togs upp var: Vad krävs för att du 
skall justera höjden och placeringen av kamfacken? Den ena gruppen tog 
upp faktorer av organisatorisk art och hur man skulle tillägna sig informa-
tion om vad som var ”rätt” arbetsställning. Den andra gruppen var inne på 
tekniska lösningar som till exempel införandet av en elmotor. En annan 
fråga var: När behöver du/har du användning av en avlastningsyta? Här 
nämndes att den behövdes under arbetsmomenten eftersändning och bunt-
ning.  Eftersändningsarbetet fordrade också bra sittmöjligheter. Ytterligare 
en fråga var vilka egenskaper en bra avlastningsyta/sittplats skall ha. Här 
framhölls framförallt höj- och sänkbarhet, stabilitet och tillräckligt benut-
rymme. 

Efter mötena i fokusgrupperna följde en tvådagars session vid Söder-
köpings brunn. Sju brevbärare, en lokalchef och en administratör från Pos-
ten deltog. De utgjorde tillsammans en s.k. systemgrupp. Idén bakom sy-
stemgruppen är att dels en användare, en ekonomiskt ansvarig person samt 
någon som har befogenhet att fatta beslut diskuterar sig samman för att där-
med minska risken för att förändringsarbetet skall stoppas av andra i orga-
nisationen. Den andra dagen tillkom även en sjukgymnast och ett skydds-
ombud. De två dagarna på ”annan ort” skulle borga för att man ostörd kun-
de koncentrera sig på uppgiften och förhoppningsvis bli kreativ. Lovisa och 
Mikael fick ansvar för att lägga upp programmet. Enligt konstens alla reg-
ler byggde systemgruppsarbetet på olika typer av seminarier (problemse-
minarium, idéseminarium, idévalsseminarium och idéutvecklingsseminari-
um). För mer detaljer, hänvisas till nämnda rapport, kapitel 3. 
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Lovisas och Mikaels insatser just för kamfacken 
 

När det gäller justering/optimering av kamfacken var uppgiften att ta fram 
lösningar för att underlätta anpassningen av kamfacken till den enskilde 
brevbäraren, både med sikte på att minska risken för belastningsskador och 
att skapa en bättre arbetssituation. Utifrån resultaten i fokusgrupperna och 
diskussionerna under projektmötena drogs slutsatsen att enbart en teknisk 
lösning förmodligen inte skulle lösa problemet. Inte heller räcker det med 
enbart en arbetsorganisatorisk lösning. En kombination av båda vore lämp-
ligast för att uppnå ett bra resultat.  

Den del av Lovisas och Mikaels utvecklingsarbete som handlar om en 
teknisk lösning är redovisad i följande resultatavsnitt. Det var inte fråga om 
att ta fram helt nya modeller utan endast att modifiera befintliga kamfack.  
Det var heller inte fråga om att ge underlag för produktion utan att stanna 
vid förslag till konceptuella lösningar. Utgångspunkten var en rad identifie-
rade problem fastställda också i ett tidigt mötesprotokoll: 

 
”Mötet diskuterade vilka problem vi egentligen har att arbeta med i 
delprojektet. Denna diskussion mynnade ut i följande problembe-
skrivningar: 

• Att justera kamfacken i höjdled upplevs alltför besvär-
ligt  

• Svårt att finställa posten på vissa postnummerblock för 
ovan personal  

• Placeringen av kamfacken är ibland olämplig 
• Svårigheter att samarbeta vid pelarna 
• Svårigheter att få fungerande eftersändningsrutiner på 

vissa postnummerblock när vissa förutsättningar råder.” 
 

Denna problembeskrivning går att bryta ned i ett flertal olika del-
problem som i sig kan få olika lösningar. T. ex. upplevs dagliga 
ändringar för omständligt; för tungt att flytta hyllorna; få tillfällen 
att flytta hyllorna när de är tomma; tidskrävande att flytta hyllorna; 
problem när personer av olika längd använder samma fack.”  
(Ur mötesprotkoll 26/9-02.) 
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Resultat – justering av kamfack  

 
 

Följande utdrag är hämtat från avsnitten 4, 5 och 6 ur rapporten 
 

Förbättring av brevbärarens arbetsmiljö vid sorteringsarbetet – 
kundfokuserad produktutveckling i Posten (LiTH-IKP-Ex-2015) 

av Lovisa Asperud och Mikael Lundstedt, 2003 
 

 
Avsnitt 4 
 
Närmre studie av kamfacken  

 
För att få en god överblick över vilka inställningsmöjligheter som finns på 
kamfacken mättes avståndet från mitten av alla hack på pelaren ner till gol-
vet. Dessutom mättes avståndet från hyllans framkant ner till golvet. Detta 
för att hyllorna inte sitter helt horisontellt utan lutar något uppåt. Tester 
med olika inställningar av hyllan genomfördes. Det visade sig att vid an-
vändande av fyra hyllor kunde den översta hyllan som lägst placeras på 125 
cm och i det fallet hamnade den understa hyllan på ca 34 cm över golvet. I 
det andra extremfallet, då hyllorna placeras så högt som möjligt, kunde den 
översta hyllan placeras på 176 cm vilket resulterade i att den undre hamna-
de på 86 cm. I detta test underskred aldrig det minsta avståndet mellan hyl-
lorna 30 cm vilket är Postens egen rekommendation för att rymma efter-
sändningskuverten. Detta innebär att det kortaste avståndet mellan den un-
dersta och översta hyllan aldrig var mindre än 90 cm. Däremot blev avstån-
det mellan översta och understa hyllan vid några av inställningarna större 
än 30 cm beroende på kröken på kamfackspelaren.  
 
Skapande av brevbärarpopulation 

 
I Erlandssons enkätundersökning (2002) fick brevbärarna ange sin längd. 
Utifrån detta material skapades en population med medellängd och stan-
dardavvikelser. Denna population inbegriper både manliga och kvinnliga 
brevbärare som är sammanslagna till en population. Av de 381 som angett 
sin längd i enkäten var 30 % kvinnor. Utifrån individernas längd beräkna-
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des mått på knähöjd och axelhöjd. Dessa beräkningar gjordes för varje 5 
cm, räknat från en totallängd på 150 centimeter upp till 200 centimeter. 

 
Tabell 5:1. Översikt av viktiga mått för brevbärarpopulationen 

 
Mått 

 
5:e percentilen 

 
50:e percentilen 

 
95:e percentilen 

Längd 165 176 185 

Axelhöjd 137 145 154 

Knähöjd 49,5 52,5 55,5 

 
 

Kamfackens funktionalitet relativt brevbärarna 
 

En jämförelse mellan de mått som uppmättes mellan hyllorna och brevbä-
rarnas längd indikerar att det finns ett grundläggande problem för korta in-
divider. Brevbärare med en längd under 170 centimeter har helt enkelt 
mindre än 90 centimeter mellan axlar och knän och kan därför inte arbeta 
enligt Arbetarskyddsstyrelsens5 rekommendation. Detta är fallet för nästan 
50 % av brevbärarna. 

För att få en överblick över situationen gjordes två alternativa höjdin-
ställningar för personer mellan 150 och 200 centimeters längd. Anledning-
en till att det gjordes två varianter är att man antingen kan börja sätta hyl-
lorna i knähöjd och jobba sig uppåt eller börja vid axlarna och placera hyl-
lorna neråt. I den mån att det var möjligt placerades den femte hyllan längst 
ner som avlastningshylla. Denna placering av den femte hyllan är vanligt 
förekommande ute på utdelningskontoren. Vart och ett av längdintervallen 
fick sedan en statusfärg, där X indikerar att brevbäraren inte kan följa Ar-
betarskyddsstyrelsens rekommendationer medan O visar att brevbäraren 
kan arbeta enligt dessa rekommendationer. 

                                           
5 Myndigheten bytte kort därefter namn till Arbetsmiljöverket. 
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Tabell 5:2. Olika hyllinställningar i jämförelse med brevbärarnas längder. 
 
Brevbäraren 

 
Hyllhöjder 

 Möjlig- 
het till 
avlast-
nings- 
hylla 

Optimerad Status 

Längd Axel- 
Höjd 
 

Knä-
höjd 

Hylla 
1 

Hylla 
2 

Hylla 
3 

Hylla 
4 

   

125 95 65,4 34,4 NEJ Ovanifrån X 150 125 45 
143 13 83 45,4 NEJ Underifrån X 

128 98 67,9 36,9 NEJ Ovanifrån X 155 129 46,5 
143 113 83 48,2 NEJ Underifrån X 
131 101 71,4 39,8 NEJ Ovanifrån X 160 133 48 
138 98 83 48,2 NEJ Underifrån X 
137 107 71,4 39,8 NEJ Ovanifrån X 165 137 49,5 
143 113 83 51,1 NEJ Underifrån X 
140 110 67,9 36,9 NEJ Ovanifrån X 170 141 51 
143 113 83 51,1 NEJ Underifrån X 
143 113 83 51,1 NEJ Ovanifrån X 175 145 52,5 
146 116 86 53,9 NEJ Underifrån X 
146 116 86 56,7 NEJ Ovanifrån O 180 149 54 
149 119 89 56,7 NEJ Underifrån O 
152 131 101 71,4 JA Ovanifrån O 185 154 55,5 
149 119 89 56,7 NEJ Underifrån O 
158 128 98 67,9 JA Ovanifrån O 190 158 57 
152 122 92 59,5 NEJ Underifrån O 
161 131 101 71,4 JA Ovanifrån O 195 162 58,5 
152 122 92 59,5 NEJ Underifrån O 
164 134 104 71,4 JA Ovanifrån O 200 166 60 
143 113 83 62,4 NEJ Underifrån O 

 
 

Sammanfattande problembild för justeringen av kamfacken 
 

De problem som framkom i undersökningarna kan sammanfattas som föl-
jer: 

• Individerna är inte medvetna om vilken höjd hyllorna skall placeras 
på och vilka följderna av en felaktig arbetsställning kan bli. 

• Kamfacken är för krångliga och tunga att justera. 
• Tidsåtgången att justera hyllorna är så stor att brevbärarna inte anser 

sig ha tid med detta. 
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• Spannet mellan översta och understa hyllan är så stor att en stor del 
av brevbärarna inte kan arbeta enligt Arbetarskyddsstyrelsens före-
skrifter. 

 
Kravkriterielista för teknisk lösning av höjdjustering 

 
Vid systemgruppen i Linköping uppkom ett antal krav på den slutgiltiga 
produkten. Med utgångspunkt i Erlandssons rapport (2002) där brevbärarna 
främst hävdade att justeringen var för krånglig och i andra hand tog för 
mycket tid formulerades ett antal krav. Att produkten måste hålla ett väl-
digt lågt pris ansågs vara ett måste då totalkostnaden räknat på 25 000 fack 
snabbt blir väldigt stor. Vidare antogs att justeringsfrekvensen skulle öka 
om pelarna inte behövde flyttas i samband med justeringen. Slutligen ställ-
des krav på säkerheten, Den relativt höga vikten på hyllorna gör att man 
måste undvika risk för klämskador då dessa skulle kunna bli allvarliga. 

 
Tabell 5:3. Kravkriterielista för höjdjustering. 
Krav 
 

Produktspecifikation 

Billig. Max 50 kr per pelare. 
Enkel att tillverka. Standardkomponenter. Få kraftöverförande detal-

jer. 
Enkel att montera. Skall kunna monteras på plats av brevbärare eller 

lokalansvarig. 
Skall ta liten plats. Inga nya krav på möblering får uppstå. 
Enkel att använda. Endast ett handgrepp samt endast behov av att 

använda en hand. 
Justeringen får ej vara tids-
krävande. 

Max 3 sekunder per pelare. 

Minimal risk för personskada. Hyllorna får ej kunna falla fritt. 
Lättillgänglig. Pelaren skall ej behöva flyttas vid justering. 

 
Redan i ett tidigt stadium visade det sig att hyllorna är svåra att modifiera. 
Den huvudsakliga anledningen till detta är att det inte finns några döda ytor 
på pelaren, det vill säga inga utrymmen som inte redan används. Hyllorna 
kan sitta var som helst utefter pelaren och det gör det svårt att montera nå-
got nytt på denna då det skulle begränsa justeringsmöjligheterna på hyllor-
na. Vidare gör kröken på pelaren att den eller de hyllor som sitter under 
kröken endast med svårighet kan förflyttas ovanför denna.  

Under systemgruppsmötet brainstormades ett antal olika tänkbara sätt 
att justera höjden på hyllorna. Utöver de förslag som berörde den befintliga 
pelaren uppkom idéer på helt nya konstruktioner. Dessa lösningar redovisas 
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inte här då de ansågs ligga utanför den givna uppgiften och valdes bort. De 
modifieringar som ansågs tänkbara för pelaren delades in i två olika grup-
per. Av dessa lösningar valdes ett antal ut för vidare utveckling. Den första 
gruppen innehöll lösningar som justerade enbart hyllorna, medan den andra 
justerade hela pelaren i höjdled. 

 
Vidareutveckling av valda lösningar 

 
De lösningar som kvarstod granskades och vidareutvecklades i mån av tid 
och möjlighet 

 
Motviktslösningen 
Denna relativt enkla lösning bygger på idén att en vikt monterad på lämp-
ligt vis på baksidan av pelaren bär merparten av lasten vid höj- och sänk-
ning av hyllorna. Var och en av de fyra hyllorna har en egen vikt och juste-
ras alltså var och en för sig. Lösningen kräver ett minimalt antal delar och 
är ekonomiskt sett den lösning som kommer närmast de 50 kronor specifi-
cerade i KKL (kravkriterielista). En exakt uppskattning av priset är svår, 
men då de delar som är inblandade är väldigt enkla torde materialpriset lig-
ga mellan 100-200 kronor. 

Nackdelen med denna lösning är att det är svårt att uppskatta hur 
mycket motvikten skall väga. En tom hylla väger ca 10 kg men den kan 
väga betydligt mer när den är fylld med post. Lämpligast vore förmodligen 
att låta motvikten väga 10 kg och på så sätt behöver brevbäraren enbart lyf-
ta vikten av posten. Vidare måste varje hylla sitta i en egen vajer vilket in-
nebär att vajrarna inte kan sitta centrerat på varje hylla. Med andra ord fö-
religger en risk för att hyllorna blir snedbelastade. 

En enkel prototyp av denna lösning tillverkades. Det visade sig att 
höjningen av hyllorna blev lättare än tidigare men att sänkningen blev av-
sevärt svårare. Till viss del tillskrivs detta friktionen som tidigt identifiera-
des som ett problem samt att prototypen innebar vissa förenklingar. 

 
Vajerlösningen 
Denna lösning justerar de tre översta hyllorna samtidigt i höjdled med hjälp 
av en vev placerad strax över kröken på pelaren. Lösningen bygger på an-
vändandet av en växel som minskar den nödvändiga kraften som åtgår till 
justeringen. 

En prototyp av denna lösning tillverkades med hjälp av en vevbox till-
hörande en markis som växel. Denna låda gör att höjandet och sänkandet 
av hyllorna blir relativt lätt samtidigt som den säkerställer att hyllorna inte 
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rasar när man slutar veva. Utväxlingen ligger i storleksordningen 1.4. Med 
hjälp av en dynamometer uppmättes den kraft som åtgår för att höja tre 
tomma hyllor till 50 N, vilket motsvarar en vikt på ca 5 kg. Att sänka hyl-
lorna kräver nästan ingen kraft. Veven är löstagbar och följaktligen behövs 
endast en vev per block (se bild 5:1 – 5:4). 
 

 
 

          Bild 5:1. Helhetsbild av ett med vevlösningen modifierat kamfack 
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Bild 5:2. Vevboxen monterad på pelaren.  
 

 
Eftersom hyllorna alltid skall befinna sig på 30 centimeters avstånd relativt 
varandra monteras hyllorna på en gemensam profil. Från toppen av denna 
profil löper sedan en vajer som rundar en axel för att sedan fästa i vevbox-
en. För att hyllorna ska löpa lätt placeras en tunn plåt över de hack som ti-
digare användes för höjdjustering (se bild 5:3 och 5:4). 
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Bild 5:3. Axeln med tillhörande lagring. Lagringen är en svarvad polymer. 
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Bild 5:4. Vevens placering strax under kröken. 
 
 

Det är troligt att även den fjärde hyllan kan justeras med denna lösning. 
Den hyllan skulle då hänga i vajrar under den gemensamma profilen. Detta 
har dock inte testats. 

De problem som uppmärksammats med lösningen är att det genomgå-
ende hålet i pelaren kräver noggrann planering innan borrandet. Vidare 
minskar vevboxen slaglängden på hyllorna med ca 3 centimeter. Detta på 
grund av att veven blockerar hyllorna. Detta är ett problem för de korta 
brevbärarna som redan har problem med den ursprungliga pelaren. Som 
pelaren ser ut idag tycks den nuvarande placeringen av vevboxen ändå vara 
den lämpligaste. 

Undersökningar om möjligheten att använda en motor istället för vev 
påbörjades under projektet men dessa kan inte anses som fullständiga. 
Monteringen av en motor på de två bakre benen skulle underlätta höj- och 
sänkningen eftersom man då slipper fästa vevboxen på pelaren. På så vis 
slipper man också minska slaglängden på de tre centimeter som vevboxen 
medför. Problemet har varit att hitta en motor med tillräckligt moment för 
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att klara belastningen utan att bli alltför stor och dyr. Lämpliga motorer 
som klarar belastningen bedöms finnas på marknaden. 

Vevboxen kostade vid inköpet cirka 300 kronor inklusive moms vid 
köp i en detaljhandel. Övriga delar i konstruktionen är svåra att prisbe-
stämma, men då det handlar om mindre antal skruvar samt små mängder 
plåt så är den kostnaden förmodat liten i förhållande till vevboxen. Utöver 
detta tillkommer tillverkningskostnaden av detaljerna. Monteringspriset är 
svårare att uppskatta men en pelare kan monteras under en halvtimme. Vid 
användandet av en motor ökar priset avsevärt då behovet av en växel, som 
till exempel vevboxen, kvarstår. Troligt är att priset för en sådan lösning 
dock ligger under 1000 kr. 

Det finns ett antal åtgärder som måste vidtas innan vajerlösningen är 
färdig för produktion. Vissa är grundläggande och viktiga för säkerheten 
och andra underlättar för användaren. Den första och viktigaste punkten är 
en hållfasthetsberäkning på de bärande delarna. Genom en sådan beräkning 
kan materialåtgången och kostnaden optimeras. Vidare bör en undersök-
ning göras om det går att erhålla en bättre utväxling än den som vevboxen 
erbjuder. Detta skulle minska den kraft som åtgår vid höjandet av hyllorna. 
Veven bör göras mer användarvänlig, lämpligen genom att förse den ytters-
ta delen med ett greppvänligt handtag. Ytterligare ett handtag bör placeras 
en bit in på veven för att tydligt signalera att bägge händerna skall använ-
das vid vevandet. För att minimera avståndet mellan understa och översta 
hyllan bör möjligheterna att minska avståndet mellan hyllorna till något 
mellan 30 centimeter och 27 centimeter undersökas. 

 
 

Ur Avsnitt  5 – Diskussion   
 
Det är betydligt enklare och billigare att integrera arbetsmiljöförbättringar 
från början än att i efterhand modifiera de befintliga produkterna. Att modi-
fiera kamfacken har således inte varit enkelt. Den stora serie som en even-
tuell produktion skulle leda till gör att kostnaderna för varje enskild pelare 
måste hållas nere, då totalkostnaden snabbt växer. Samtidigt innebär detta 
att relativt stora resurser kan läggas ner på utformningen av lösningen, gi-
vet att funktionen kan förbättras eller kostnaderna hålls nere. 

Motviktslösningen är den billigaste lösning som framkommit under 
arbetet. Att modifiera de befintliga facken med denna lösning kräver ingen 
större insats utan kan göras ute på utdelningskontoren av den egna persona-
len. Modifieringen gör höjning av hyllorna betydligt enklare, men försvårar 
sänkning av hyllorna. Det blir inte tyngre att sänka hyllorna men det är 
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svårt att få det grepp om hyllorna som krävs för att rikta kraften neråt. 
Dessutom är det svårt att bedöma hur stor motvikt som krävs. 
Vajerlösningen är dyrare än motviktslösningen. Den kräver en större insats 
vid monteringen även om denna modifiering också är möjlig att genomföra 
på plats. Särskilt är det genomgående hålet i pelaren svårt att göra, men 
med en ordentlig mall skall detta kunna utföras av personalen på utdel-
ningskontoren. En fördel med denna lösning framför motviktslösningen är 
att åtminstone de tre översta hyllorna justeras samtidigt vilket både är be-
kvämare och mer tidsoptimerat. Den prototyp som finns idag tillåter tyvärr 
inte att den fjärde och sista hyllan justeras med hjälp av veven, och det är 
heller inte säkert att detta går att åtgärda. 

Att arbeta tillsammans med brevbärarna inom projekten var mycket 
givande. Utan detta samarbete hade vi omöjligen kunnat utveckla de pro-
dukter som projekten resulterat i. I projektet för justering av kamfacken 
hade dock brevbärarna kunnat delta redan i ett tidigare stadium. Om re-
sponsen från användarna kommer sent i projektet finns en risk att denna 
information inte får det värde den borde ha, då projektet redan hade kom-
mit för långt. 

 
 

Ur Avsnitt 6 – Slutsats 
 
Fokusgruppernas synpunkter tyder på att den lösning som väljs för att ju-
stera kamfacken måste vara enkel, snabb och inte kräva för mycket kraft 
för att användas. Utifrån de kraven rekommenderas i första hand vajerlös-
ningen där hyllorna går att höja och sänka med hjälp av en vev. Detta på 
grund av att det är den lösning som ger den enklaste möjligheten att kunna 
justera höjden på hyllorna. Det bästa alternativet vore en motordriven va-
jerlösning men kostnaden för den lösningen blir för hög. Att bara välja en 
teknisk lösning är dock inte tillräckligt utan det krävs satsningar inom ar-
betsteknik för att säkerställa att all personal skall vara medveten om vikten 
av att arbeta med rätt inställda hyllor. För att detta skall vara möjligt måste 
även information om vilken arbetshöjd som är rätt nå brevbärarna. 

 
***** 
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Lovisas och Mikaels upplevelser efter avslutat arbete 
med projekt och examensuppsats 

 
 

Samtalet kretsade kring följande frågor: Hade du någon tidigare erfarenhet 
av Posten eller var verksamheten helt ny? Hur kom du att engagera dig i 
projektet? Vad fann du intressant i förslaget om att medverka? Fick du del-
ta i diskussionerna om hur din uppgift skulle utformas? Blev din uppgift 
utformad i enlighet med dina önskemål? Ställde du några egna villkor för 
att delta? Hur blev du mottagen i projektgruppen? Vilken roll uppfattar du 
att du hade från början, och fick axla allteftersom? I vilka former medver-
kade Du? Hur upplevde du projektperioden från start till den tidpunkt då du 
levererade ex-arbetet? Vad anser du är särskilt nyttigt i ditt bidrag som Pos-
ten bör gå vidare med? Vad anser du att du personligen vunnit med att delta 
i projektet? Hur avser du att använda dig av projekterfarenheterna i framti-
den? 

 
Lovisa återger sina erfarenheter  

 
”Jag nappade på utlysningen av ex-jobb som Jörgen gjorde i MTO-
kursen och jag hade gjort ett projektarbete tidigare med Mikael och 
ville fortsätta jobba ihop med honom. Han var också intresserad. 
Vad som jag fann intressant var att det handlade om kundorienterad 
produktutveckling, något som jag alltid gillat.  

De båda delprojekten startade lite olika. Mats (den ena projekt-
ledaren) hade rätt klart för sig från början vad han ville att vi skulle 
göra och därefter gav han oss fria händer att utforma vår del som vi 
ville. I Bibbis delprojekt var det mera att vi sökte oss fram tillsam-
mans med hennes projektgrupp. De båda delprojekten var ju också 
ganska väsensskilda så det kändes helt naturligt med dessa olikhe-
ter. Min uppgift blev absolut utformad i enlighet med mina önske-
mål. Några egna villkor behövde jag inte ställa. Vi var båda nöjda 
med den grad av självständighet vi fick. Jag kände mig mycket väl 
mottagen i de båda grupperna. Det enda var att den fackliga företrä-
daren i det ena delprojektet inte ville att vi skulle ha så många brev-
bärare inblandade som vi ville. Han tyckte det räckte med honom 
som facklig representant. Han gjorde rätt starkt motstånd men fick 
ge sig inför de andra medlemmarna i gruppen. Efter det rapporten 
kommit ut uttryckte han sin förvåning och erkänsla för att vi gjort 
ett så bra jobb. Han hade inte väntat sig detta, sa han. 
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Min roll uppfattade jag som ganska diffus till en början och det tog 
lång tid innan det klarnade hur vi skulle utföra vår uppgift. Alltef-
tersom ökade självständigheten och vi medverkade som medarbeta-
re i projektgrupperna. Det var intressant att sätta sig in i brevbärar-
arbetet och det stod allt klarare för mig att det är för dom (brevbä-
rarna) som jag vill driva ex-arbetet framåt och även fortsättningsvis 
när jag kommer att göra vissa andra analyser för BAS-projektet.  

Mitt bidrag bör komma till nytta, tycker jag. Jag skulle vilja 
fortsätta arbeta för att projektet blir verklighet. Alla verkar ju ange-
lägna om detta på gräsrotsnivå. Däremot högre upp reagerar dom 
med bekymmer hur de skall hinna med.  

Jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta jobba inom verk-
samheten. Har sökt en trainee-utbildning som Posten utlyste men 
sedan drog tillbaka på grund av sparkrav. Tänker söka igen om den 
blir av.  

De projekterfarenheter som jag fått kommer jag att använda 
mig av i framtiden. Eftersom vi jobbar med projekt under högsko-
leutbildningen så har det varit lärorikt att se hur man driver projekt 
ute i verksamheter. Så helt annorlunda! Vi fick inte minst se hur 
dom förstod att delprojekten var beroende av varandra och hur detta 
måste tas hänsyn till om man ska komma till något resultat.” 

 
Mikael återger sina erfarenheter  

 
”Jag kom att engagera mig i projektet mer genom en slump. Jag 
sökte ex-jobb vilket inte var så lätt att hitta. Jörgens MTO-kurs i ut-
bildningen var intressant, jag blev intresserad av ämnet. 

Har haft två jobb, ett på McDonalds som var ett styrt rutinjobb, 
urdålig personalpolitik och smart. Det andra var vid NCC, ett ma-
skinföretag. Likformigheten läggs ju på en. Man kan jämföra med 
Postens brevbäreri där det är ovanligt god stämning och trevliga 
människor! Jag hade ingen erfarenhet av Posten tidigare. Det var 
inte heller just Posten som lockade mig utan snarast att det handlade 
om att göra bättre arbetsredskap för brevbärarna. 

Lovisa och jag jobbade alltifrån början tillsammans. Det bör-
jade med ett möte i forskarlaget med Jörgen och Anette om att vi 
skulle ägna oss åt kamfack och sittmöjligheter. Själva beslutet togs 
”högre upp”. Vi blev helt enkelt förelagda att delta i delprojekt ”Ju-
stering och optimering av kamfack” och delprojekt ”Avlastnings-
ytor och sittmöjligheter”. 
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Skulle jag göra om det hela så skulle jag begära mycket större tyd-
lighet om uppläggning och hur vi skulle gå fram. Nu svävade det 
hela rätt så obestämt alltför länge. Vi läste mycket under tiden. Om 
jag vetat att vi skulle ha så pass lång ovisshetsperiod hade jag nog 
ställt egna villkor, och hade själv begärt mycket tydligare arbets- 
och tidsplan. 

Vi blev mycket väl mottagna i båda projektgrupperna och ute 
på de fem kontoren vi besökte. Även om vi formellt hörde till var 
sitt delprojekt så var vi alltid tillsammans och deltog i båda grup-
pernas möten. I början var min roll ganska sökande beträffande vad 
som skulle göras, men jag blev mycket uppskattad och de trodde att 
eftersom vi kom från universitetet kunde vi ge mycket synpunkter. 
Det gällde att hålla balansen, inte betona för mycket att vi inte var 
experter men ändå inte alltför mycket åt andra hållet. Jag var inte 
med någonstans där jag inte själv var aktiv.” 

Det blev ju ökad fart och pressen accelererade. Det hade varit 
bättre om den bestämda perioden varit kortare och vi fått ett jämnt 
intensivt arbete som kunde lett till en kanske bättre rapport. Nu blev 
det mycket bråttom på slutet. Vi jobbade hela tiden tillsammans, 
Lovisa och jag. Vi delade inte upp oss någon gång. Det var vi som 
bestämde samtalsteman i fokusgrupperna. Vi tryckte också på att 
det var participation som gällde - Mats tyckte det var bra. De svå-
righeter vi upplevde var att vi ju pratade om det som inte fanns 
ännu. Vi satt med på alla möten. Vi var mycket angelägna om parti-
cipationen och tog själva initiativ till fokusgrupper. Mats (delpro-
jektledaren för ”Avlastningsytor och sittmöjligheter”) var också in-
riktad på att det var viktigt, medan Bibbi (delprojektledaren för ”Ju-
stering/ optimering av kamfack”) inte var så angelägen utan tog in 
några brevbärare först på slutet (se figur 2.1). Jag tror att hade brev-
bärarna varit med från början hade de kunnat bidra på annat sätt. 

Huvudsaken för mig var att jag gjorde mitt ex-jobb. Det gick 
väldigt bra att ha den inställningen i projektgruppen. Nu efter avslu-
tat jobb är man mera en av dem, rätt väsensskilt från hur det var i 
början, väldigt vagt, sedan steg tempot. Vi skulle göra det annor-
lunda om vi fick göra om det nu. Vad vi skulle komma fram till 
borde man pratat om i början. 

 Det verkade som vi hade kunskapsrespekt med oss, inte direkt 
pondus. Det blev lite märkligt motstånd från de två som infört kam-
facken på kontoren. De ville inte hänga med på att kamfackshöjden 
var viktig. Men jag tror för min del att brevbärarna skulle tjäna på 
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det. Ingenting över axelhöjd. Men man måste väga in kostnaderna 
för prototyp och installation. 

Vad jag vunnit personligen med att delta i projekten är att jag 
fått insikt i hur projekt kan drivas i ett stort företag. Mycket lärorikt 
har det varit att bevittna hur komplicerat det är med relationerna 
mellan de sju delprojekten och hur skickligt de drevs. Projekt inom 
universitetet kan ju erbjuda att man får arbeta i fred och oberoende. 
Det är något helt annat än i ett företag. Jag tror att jag kommer att 
ha nytta av denna erfarenhet. Helt klart är det en merit att kunna 
åberopa att man har deltagit i ett så stort projekt.” 

 
 

Hur lösningsförslagen togs tillvara inom Posten 
 

Ett år senare ingick i en pilotstudie vid ett utdelningskontor ett försök med 
motordriven höj- och sänkbarhet av kamfacken. En sådan lösning hade ut-
vecklats av ett företag i samarbete med Servicenätet Leverans, Posten. 
Konstruktionen var sådan att en motor monterats på varje kamfackspelares 
stativ och styrts elektroniskt med hjälp av en knapptryckning vid kamfack-
et. Sju personer blev ”testpersoner” vid fyra kamfackspelare med denna 
konstruktion. Sex av de sju personer som testat dessa motordrivna kamfack 
motiverade sina svar på följande sätt. ”Självklart är det bättre, man sparar 
tid och ork – när det är enkelt så tänker man ju oftare på att ställa in efter 
sin längd.” ”Det är bra att det finns motordrivet.” ”Lätt att ställa in kam-
facken så att de passar in för olika långa personer eller korta.” ”Enklare att 
ställa in om flera inte har samma höjd.” ”Jag är vikarie så jag har olika ar-
betsförhållanden varje dag. Eftersom jag är lång och alltid jobbar som re-
serv på andras distrikt så är det väldigt bekvämt att kunna anpassa höjden 
till min egen, det är den aldrig annars.” 

Under en intervju med ett av arbetslagen framhöll en kvinnlig brevbä-
rare som bara är 160 cm lång att det är guld att arbeta vid de motordrivna 
kamfacken. Hon är en av dem som ”hoppar runt” på olika block och har 
svårt att klara av att kamma på fyra våningar. Hon säger att hon inte har tid 
att flytta facken så att de passar hennes längd. 

(Ur Erlandsson-Karltun, 2004.) 
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Hur gick det sedan? Forskningsledaren, Jörgen Eklund, 
drar sig till minnes 

 
Jörgen konstaterar efter att ha följt de två åren av efterkommande 
utveckling i Posten att de inte velat ta på sig någon form av kon-
struktionsansvar.  

”Den tillverkare som tog fram den motordrivna lösningen hade 
ju själv tagit fram en sådan som han tog ansvar för, och som skulle 
fungera rent tekniskt sett. Men den lösningen befanns bli så dyr så 
att Posten ju inte ansåg sig kunna köpa in den. Det kanske inte hel-
ler var nödvändigt! Det man alternativt tänkte sig var att man kan-
ske skulle installera en sådan lösning på varje postkontor för någon 
form av genomgångsarbetsplats eller en plats som många rör sig 
på. Man skulle alltså kunna ha fast höjd på de allra flesta positioner 
och en arbetsplats med den här lösningen. I så fall skulle det vara 
möjligt att köpa in en sådan lösning. Jag har inte den aktuella siff-
ran så jag vet inte hur det ser ut idag. 

Jag har tittat på motorlösningen, och jag tog upp den i diskus-
sionerna med Posten. De menade att det är omöjligt och orimligt att 
sätta en sån här på varje arbetsplats och att motorlösningen skulle 
bli så dyr. Men vad som sedan hände - gissningsvis blev det upp till 
varje postcenterchef att ta upp beslutet i sin egen budget huruvida 
man ville investera i en sådan eller inte. Det är en gissning från min 
sida. 

Vevlösningen och hydraullösningen blev aldrig aktuella. Båda 
var prototypbyggen som Posten inte ville testa ut, det var för myck-
et att engagera sig i. Och konstruktörer vill ju inte ta fram en billig 
lösning för det tjänar dom inte tillräckligt mycket pengar på. Och 
dessutom fanns det faktiskt komponenter till de motordrivna lös-
ningarna som var beprövade, medan de här manuellt drivna var ju 
helt oprövade. 

För de unga examensarbetarna var det ändå meningsfullt att 
göra det här projektet. För deras del tror jag det var ett spännande 
examensarbete. De fick ju insikter. Som examensarbete var det bra.  

Det var ju också så att när vi började studien visste vi inte rik-
tigt var vi skulle landa. Det fanns ju inga färdiga tankar om hur lös-
ningen skulle se ut eller hur långt man kunde gå med lösningen. En 
del av processen var att försöka utveckla en teknik som var väldigt 
enkel, och efter ett litet tag så hade vi en tanke, en idé, en vision av 
att vi skulle kunna klara det här genom att erbjuda väldigt enkla 
medel. Prototypen skulle säkert ha kostat mer om den hade kommit 
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på marknaden, men det fanns ju andra tekniska problem som ound-
vikligen tillstötte: man kunde inte förutsäga hur lång livslängden 
skulle bli, det var ju helt osäkert, slitaget inte heller. Det krävs per-
soner med lång utbildning för att få in det hela i bra banor. Man 
hade kunnat förfina lösningarna till något bättre och säkrare men då 
hade priset också blivit högre.” 
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Kapitel 6 Sakkunnigstöd för rätt arbetsteknik 
 
 
 

Marianne Gerner Björkstén är ergonom och doktor i 
medicinsk vetenskap. Efter att som legitimerad sjuk-
gymnast ha arbetat inom sjukvården övergick gick hon 
till ergonomisk forskning först vi dåvarande Arbetar-
skyddsstyrelsens forskningsenhet i Umeå och senare vid 
Avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala 
Akademiska Sjukhus. Hennes avhandling byggde på 
studier av samband mellan arbets- och fritidsförhållan-
den och belastningsbesvär i nacke, axlar, armar och 
händer. 200 industrianställda kvinnor fick skatta egna 
besvär. Hon hade under flera år ansvar för arbetsmiljö-
utbildningen för sjukgymnaststuderande och undervisa-
de läkarstuderande vid Akademiska Sjukhusets institu-
tion för arbetsmedicin. Hon har även varit engagerad av 
kurssekretariatet vid Uppsala universitet med utveckling 
och anordnande av kurser i belastningsergonomi, fram-
förallt för olika yrkeskategorier bland annat arbetstera-
peuter. Vid 63 års ålder övergick hon till konsultverk-
samhet i eget företag, Ergonomikunskap. Hon har anli-
tats som sakkunnig av LO-TCO rättsskydd AB med ve-
tenskapliga underlag beträffande eventuella arbetsrelate-
rade besvär. 

 
 
 

Delprojektet ”Rätt arbetsteknik” (med ursprungsnamnet Att ta fram ett ut-
bildningsmaterial och en plan för genomförande av en utbildning i rätt ar-
betsteknik och inlärning) syftade till att arbeta fram en utbildning i lämplig 
arbetsteknik för all brevbärarepersonal. Det breda syftet avgränsades i ef-
terhand till sorteringen i kamfack (se figur 2:1). Projektet skulle även göra 
en uppskattning av kostnaden för genomförandet av en sådan utbildning 
inom Posten. Syftet med utbildningen var att ge personalen möjligheter att 
tillägna sig kunskap i ergonomi och arbetsteknik för att förstå hur man själv 
kan förebygga belastningsrelaterade besvär. 
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Delprojektet skulle drivas genom delaktighet och engagemang från perso-
nalen. Projektet koncentrerades till ”innearbetet” med tonvikt på sorter-
ingsmomenten. Projektledaren insåg det viktiga i att ge korrekta rekom-
mendationer i en fråga som gäller människors hälsa. Anlitandet av ergono-
misk expertis med gedigen kunskap i ämnet borde därför ligga tidigt i pro-
jektet. Erfarna brevbärare skulle som referenspersoner komma in för att ge 
komplettering till ett skriftligt expertunderlag. 

Ergonomen Marianne G. Björkstén tillfrågades av professor Jörgen 
Eklund om hon var beredd att hjälpa projektet med dels att ta fram ett ut-
bildningsmaterial om lämplig arbetsteknik, dels att föreslå former för ut-
bildningen. Hon tackade ja och anlitades senare också för att genomföra 
den första pilotstudien med praktisk tillämpning av utbildningen. För denna 
del rekommenderade hon ytterligare en samarbetspartner. Expertinsatsen 
rubricerad som ”Lämna en dokumentation över rätt arbetsteknik vid sorter-
ing vid kamfack” fullgjordes under en tvåmånadersperiod. Formellt knöts 
hon via Avdelningen för industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet 
som sakkunnig till delprojektet och arvoderades inom ramen för dess bud-
get. 

Genom ett tidigare forskningssamarbete med företagsläkaren Kurt 
Wahlstedt, hade hon fått en viss förtrogenhet med Posten som företag och 
med stämningen ute på terminalerna inte minst under pågående organisa-
tionsförändringar.  

 
 

Delprojektet Rätt arbetsteknik skildrat i ljuset av den anli-
tade experten Marianne G. Björksténs erfarenheter och 
insatser 

 
Marianne svarar på frågan: ”Vad lockade dig att medverka i Posten-
projektet?” 

 
”Att det var ett åtgärdsinriktat projekt. Många med mig anser att det 
är väldigt viktigt att satsa på åtgärdsinriktade insatser. Vi vet som 
forskare tillräckligt mycket nu, även om vi inte vet allt. När jag blev 
tillfrågad att medverka så nappade jag direkt.  

Det hela hade redan startat när jag kom in för att göra en insats 
specifikt för delprojektet Rätt arbetsteknik Jag kände ju till Postens 
kultur och jag hade blivit informerad om vad som hade varit på 
gång. Däremot var jag medveten om att jag hade för lite erfarenhet 
av fältarbete och tillämpad utbildning i arbetsteknik eftersom jag 
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ägnat mig åt forskning och teoretisk utbildning sedan 1974. Jag var 
inte tillräckligt mycket praktiker för att ge kött på benen åt dom 
som arbetar i verksamheten. Med andra ord, jag behövde någon 
bredvid mig som kunde omsätta ergonomisk teori till brevbärar-
praktik. Tankarna föll på en kursdeltagare i Arbetslivsinstitutets 
sjukgymnastutbildning, Annette Stjernfeldt, leg. sjukgymnast/ergo-
nom, AB Previa, Linköping, som jag handlett i hennes examensar-
bete. Jag kom på idén att be hennes ställa upp parallellt med mig, 
mycket därför att hon hade haft Posten som undersökningsfält och 
lång erfarenhet därifrån.” 

 
Om projektarbetet  

 
”Marianne upplevde områdeschefen Ulla Gustafsson som en ut-
märkt projektledare, helt fantastisk, fast men mjuk och fick alla med 
sig. Jag var så förtjust att jobba med henne, ovanligt strukturerad 
och ändå behaglig. 

Vi hade en hel del diskussioner i projektgruppen under de sex 
av nio projektmöten där jag deltog. Bland annat dryftades frågan 
om ”avlärning”. Hur skulle man kunna åstadkomma avvänjning av 
ohälsosamma arbetssätt vid kamfacken? Jag påpekade att det inlär-
da beteendet som man lägger sig till med är jättesvårt att göra sig av 
med, och just därför är det viktigt att de nyanställda får lära sig rätt 
arbetsteknik från början. Vi lade in lite grand av kroppsmedvetande 
i utbildningsplanen. Kroppsmedvetande är ju grundläggande, men 
samtidigt svårt att åstadkomma med 1 ½ timmes träning. Man 
väcker i bästa fall tankar hos en individ som förstår lite vad det in-
nebär. Det handlar ju om individens förhållande till sin egen kropp, 
hur man utnyttjar den på olika sätt och hur man kan skona den ge-
nom tyngdöverföring, avslappning, anspänning, sträckning, rätt ar-
betshöjder och sånt. Det är definitivt något som alla arbetstagare 
behöver kunna. En del vet faktiskt inte var dom har knäna och ryg-
gen när man säger att dom skall böja på dom. Idrottsfolk vet. 

Relevant att få fram var ju också detta med det egna ansvaret 
hos individen i att försöka tillämpa god arbetsteknik. Samtidigt ar-
betsgivarens ansvar att ge arbetstagaren möjligheterna, både vad 
gäller arbetets organisation och fysisk arbetsmiljö. Dessa två 
ingångar tryckte jag på hela tiden. Under de sex (av nio) projektmö-
ten där jag deltog tog projektgruppen hänsyn till mina krav på vad 
som skulle finnas med i utbildningen. Jag fick tillfälle att vägleda 
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projektgruppen i ergonomiskt tänkande. Alla var väldigt öppna och 
vi hade mycket bra diskussioner. Eftersom medlemmarna hade oli-
ka uppgifter i verksamheten inom Posten uppstod sammanlagt 
mycket förståelse för problematiken. Antagligen hade de blivit in-
valda i projektgruppen för att de tidigare visat intresse för frågorna. 
Det var troligen en selekterad grupp, mycket trevlig att jobba med. 
Just att dom tog till sig vad dom inte redan visste.  

Mycket av min rapport kom att placeras i bilaga. Projektleda-
ren ville ha det på det sättet. Själva avslutsrapporten är samman-
ställd av henne.” 
 
 

Projektgruppens insatser sammanfattas i deras avsluts-
rapport 
 
 Resultat och rekommendationer från delprojektet 

 
”Vi har tagit fram en utbildning i ergonomi och arbetsteknik för brevbärare 
vilken har testats och utvärderats på 3 kontor. Utbildningen motsvarade väl 
syftet med projektet 

Vårt förslag är att utbildningen skall ges till samtliga brevbärare i 
landet. Kostnaderna för att utbilda samtliga brevbärare ligger på ca 27 mil-
joner kronor. 

När samtliga brevbärare i landet är utbildade tror vi det kommer inne-
bära att vi får: 

• Sänkta kostnader för sjukfrånvaron 
• Bättre personaltrivsel 
• Högre medvetande hos personalen om betydelsen av att arbeta 

på rätt sätt 
• Färre arbetsrelaterade besvär 
• Högre effektivitet 
• Minskad personalomsättning 
• Förbättrad image (Nöjdare kunder) 
• Utöver detta tillgodoser Posten Arbetsmiljöverkets krav på ut-

bildning i arbetsteknik i innearbetet 
 

Vårt förslag är också att minst en person/arbetsplats skall utses som ansva-
rig för utbildning i arbetsteknik. För att kunna ta detta ansvar skall den an-
svarige ges en fördjupad utbildning i arbetsteknik om c:a 8 timmar. Kost-
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naden för denna utbildning beräknar vi till c:a 3 milj. kronor. Motiveringen 
till denna rekommendation är: 

• För att få en långsiktig effekt, måste någon ständigt påminna 
och återkomma till innehållet i utbildningen 

• Kunskapen måste bibehållas på arbetsplatsen för att nyanställda 
skall kunna utbildas 

• Utbildning för all personal är en stor ekonomisk investering i 
Posten, denna måste det säkerställas återbetalning på 

 
Total kostnad för de föreslagna insatserna beräknas till 30 milj. Vi beräknar 
att de positiva ekonomiska effekterna av dessa insatser kommer att uppgå 
till c:a 32,5 milj. kronor under år 2005-2006. Denna beräkning grundar sig 
på att vi antar att sjukfrånvaron minskar med 1,5 dagar/anställd och år (full 
effekt beräknas 2006, 2005 beräknar vi 30 % effekt). Vi har endast tagit 
hänsyn till de direkta sjukkostnaderna/arbetsdag som motsvarar 1348 kro-
nor vid en snittlön på 17 000:-/mån. 

 
För att uppnå maximal effekt av utbildningen rekommenderar vi  
följande: 

• Flera kortare utbildningstillfällen 
• Anpassning av utbildningen till lokala förhållanden 
• Anlita företagshälsovården för ergonomiavsnitten. 
• Planera in utbildningen i god tid och lägg kraft på en god in-

formation innan. 
• Planera uppföljningen och för hur kunskaperna hos personalen 

ska kunna bibehållas innan du kör utbildningen. 
• Gruppen bör inte bestå av fler än 15 medarbetare 
• Följ projektets råd för upphandling” 

 

Utbildningsförslagets framväxt  
 

Projektgruppens arbete med utformningen av utbildningen var alls icke en-
bart en skrivprodukt. Man gjorde ett ambitiöst utvärderingsarbete och tes-
tade förslaget på några postkontor.  

Marianne utformade innehållet i blocken ergonomi och psykosociala 
faktorer, och då med tonvikt på innearbetet. Projektgruppen ville inte bort-
se från de övriga delarna i brevbärarnas arbetssituation, varför den teoretis-
ka delen av utbildningen också tar upp lyftteknik, trappspring och utdelning 
från bil. 
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Ur avslutsrapporten kan man hämta följande beskrivning 
 
Upplägget av utbildningen testades först på tre utdelningskontor av skiftan-
de storlek. Berörda postcenterchefer samlades och projektgruppen gick ige-
nom materialet och arbetsgången med dem. De hade möjlighet att tycka till 
om materialet och vilka kompletteringar av det som behövde göras.  

När de kom tillbaka hem kontaktade de sin lokala företagshälsovård 
och med hjälp av projektets material handlades utbildningen upp. Ett krav 
från projektgruppens sida var att utbildningen skulle ledas av en person 
som var ergonomiskt utbildad, sjukgymnast eller motsvarande. I de fall den 
lokala hälsan inte hade tillgång till sådan kompetens köptes den in i form 
av konsulthjälp. I upphandlingsmaterialet fanns det stora möjligheter att 
anpassa utbildningen till lokala förutsättningar, då utbildningen består av 
en hel del praktiska övningar. 

I den del av utbildningen som respektive postcenterchef höll i hade 
projektgruppen tagit fram ett material som i huvudsak gällde hela landet. 
För att få en lokal prägel tog de själva fram siffror från det egna kontoret 
som komplement.  

Postcentercheferna valde själva hur stora grupperna skulle vara, hur 
många omgångar man skulle köra, var de ville ha utbildningen och när på 
dagen (övertid eller ej). 

Vid utbildningstillfällena var deltagare från såväl projektgrupp som 
referenspersoner med.  

Utbildningen avslutades med att såväl kursdeltagare som kursledare 
fick utvärdera den.  
 
Intervjuer om utbildningen med medarbetare, postcenterchefer och 
ergonomer 
 
Medarbetarna på testkontoren ansåg att i stort har utbildningen legat på 
"rätt nivå" och har haft rätt innehåll. Det har varit uppskattat att få känne-
dom om kroppens påfrestningar i brevbärararbetet. Personalen vid testkon-
toren tyckte det var bra att få lära sig vad man ska tänka på vid arbete vid 
kamfacken och hur man ska lyfta tunga saker för att undvika arbetsskador. 
Det uppskattades att bra hjälpmedel förevisades och att medarbetarna fick 
tillfälle att pröva dem. Deltagarna ville att utbildningen skulle följas upp så 
att de nya kunskaperna inte faller i glömska.  

Dock framkom synpunkter på att utbildningen skulle innehålla mer 
strukturerad praktik. På ett par av testkontoren framfördes kritik att den 
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person från företagshälsovården som höll i ergonomi och praktikpassen inte 
kände till brevbärarnas arbetsmetoder och arbetsförhållanden. 

Den skriftliga förhandsinformationen upplevdes som bra, däremot var 
den inte så motiverande såsom avsikten var. Muntlig information från 
medarbetarnas närmaste chef har i en del fall upplevts som sen. 

Det framkom önskemål om mer personlig uppföljning av hur varje 
medarbetare jobbar vid kamfacken, med sortering, lyft etc. Vidare efterfrå-
gades ergonomiutbildning i "utearbetet", i fordon, cyklar m.m. 

Postcentercheferna bekräftade ovanstående bild. De rekommenderade 
att man inkluderade även följande informationsmaterial: Koncernpolicy, 
Arbetsmiljö; Anvisningar friskvård; Anvisningar arbets- och terminalglas-
ögon; Sjukfrånvarostatistik (centralt och lokalt), Hälsotal (centralt och 
lokalt); Kvartalsstatistik HR till Områdeschefer; Ersättning vid sjukdom; 
Sjukfrånvarokostnad. 

De tre ergonomerna ansåg att utbildningens innehåll legat på rätt nivå. 
Man ansåg att den haft rätt innehåll och att fördelningen teori/praktik har 
varit ganska bra. Två av ergonomerna tyckte dock att det varit för mycket 
teori och för litet praktik. Inget har saknats i utbildningen utom tid och man 
har givit förslag på att video kunde använts.  

Ergonomerna tror att utbildningen i ganska stor utsträckning kommer 
att påverka brevbärarna att fortsättningsvis arbeta på ett mer ergonomiskt 
sätt och att den gått hem hos brevbärarna i ganska stor utsträckning. 

Genomgående i kommentarerna var att man tycker att utbildningen 
skulle läggas upp på fler och kortare pass och att det ska vara varvade in-
slag med teori och praktik.  

Alla har på olika sätt betonat vikten av att ergonomen känner till brev-
bärarnas arbetsmiljö så att de praktiska momenten blir realistiska.  

Det anses oerhört viktigt med brevbärarnas egna synpunkter och att 
alla deltar i diskussion i gruppen både under och efter utbildningen. 

Ergonomerna påpekade vikten av att utbildningen ska följas upp så att 
de nya kunskaperna inte faller i glömska. Uppföljning av utbildningen efter 
3 till 6 månader har föreslagits. Man har också påpekat vikten av att den 
följs upp också på arbetsplatsträffar och genom att man påminner varandra 
under arbetet.  

Det framkom att det är viktigt att utbildningen genomförs vid en bra 
tidpunkt på dagen, så att brevbärarna inte är för trötta för att ta del av ut-
bildningen. Detta sammanfaller med önskemålet om fler och kortare ut-
bildningspass. 

För att kunna göra praktiska övningar varvade med teorin behövs en 
ändamålsenlig tillräckligt stor lokal.  
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Ergonomerna visade stort engagemang i utbildningsfrågan och det uttryck-
tes konkret i ord att grundkonceptet är bra för att alla brevbärare i landet 
ska få en likartad utbildning i grundläggande kunskap om belastningsergo-
nomi. 

En utbildningsplan tog form. Den tillämpades i de pilotstudier som 
följde på delprojektet och som leddes eller följdes upp av forskargruppen 
vid Arbetsvetenskap i Linköping. Marianne och hennes ergonomkollega 
genomförde då Rätt arbetstekniken. Nedan presenteras:  

• Följebrevet till medverkande ergonomer  
• Innehållet i utbildningen i ergonomi och arbetsteknik för brev-

bärare (inkl. tillämpningsövningar) 
• Förslag till disposition av lektionstiden 

 
***** 
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UTBILDNINGSPLANEN I TRE DOKUMENT 
(Tidigare publicerad i Karltun, 2007, s 291) 

 
Följebrevet till medverkande ergonomer  
 
Till medverkande ergonomer/FHV–gymnaster 
 
Arbetsgruppen för delprojektet i BAS ”Lämplig arbetsteknik och inlärning” 
har tagit fram den bifogade dipositionen som en förutsättning för att de 
postcenter som ingår i pilotstudien ska få så likartat innehåll som möjligt i 
utbildningen. Det ingår också ett förslag till upplägg rent praktiskt, men ni 
kan naturligtvis göra upplägget efter de lokala förutsättningarna i samråd 
med postcentercheferna.  

Du som ska genomföra utbildningen bör ha skaffat Dig god kännedom 
om brevbärarnas arbetsuppgifter, med tyngdpunkt på sorteringsarbetet. Vi 
föreslår att någon representant för brevbärarna på arbetsplatsen hjälper till 
med information om arbetsuppgifterna och de förutsättningar som finns vid 
respektive arbetsplats innan utbildningen genomförs.     

Vi hoppas att underlaget ska vara tillräckligt för genomförandet och 
önskar er lycka till med utbildningen.  
 
Innehåll i utbildningen i ergonomi och arbetsteknik för brevbärare.  
 
Beskrivning av faktorer som ska ingå i utbildningen. Underlag för ergono-
merna i pilotstudien. 

 
Syfte med utbildningen 

 
Brevbärarna ska kunna tillägna sig kunskap i ergonomi och arbetsteknik för 
att förstå hur individen själv kan förebygga belastningsrelaterade besvär 
och sjukdomar (ge exempel på genes, duration och frekvens). 
Enkäter inom posten har visat att de största riskerna för besvär finns i 
nacke, rygg, axel, handleder /händer och knän. 

 
Teoretisk genomgång 
  Nedanstående punkter 1-4 beräknas motsvara 3 lektionstimmar 

• antropometri omfattande skillnader med hänsyn till kroppsstor-
lek och muskelstyrka inklusive kön- och åldersskillnader 
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• anatomi och fysiologi 
• funktionen i leder, muskler och nerver 
• muskelfysiologi, statiskt och dynamiskt muskelarbete, repetitiva 

rörelser, fysiskt lätt respektive tungt muskelarbete 
• biomekaniska och ergonomiska förhållanden. 

 
Under kamningen 

 Beskriv särskilt 
• belastningen av skuldrorna vid arbete ovan skulderhöjd och be-

lastningen på nacken vid framåtböjning under avläsningen av 
adresser på brev  

• belastningen på händer och handleder som ofta arbetar i ogynn-
samma vinklar under kamningen  

• belastningen på ryggen ff a vid arbete under knähöjd  
• belastningen på knän och ländrygg vid friktion mellan skor och 

underlag om vridrörelser sker stillastående och man inte utnytt-
jar fotarbetet. 

 
Under utdelningen 

Beskriv särskilt 
trappgång:  
• belastning av knän i trapporna 
• belastning av handleder och skuldra vid hantering av tung 

post och vid nedstoppet i brevlådorna (nypgrepp) 
utdelning från bil:  
• belastning på utdelningsarmens skuldra och hand  (lång 

hävarm och ytterlägesposition för skuldran; beskriv alter-
nativa armpositioner t ex  framåtförd i stället  för  utåt- 
eller bakåtförd arm) belastning  på ryggen (vridning vid 
hanteringen av posten inne i bilen) 

Övrigt  
• tunga lyft av backar etc. 

 
Övriga faktorers betydelse för belastningen 

• stressens betydelse för muskelarbetet  
• synergonomiska förhållanden avseende synhjälpmedel och be-

lysning  
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Tillämpningsövningar 
 
Nedanstående punkter beräknas motsvara 2 lektionstimmar 
 

1. Övning i kroppskännedom 
•   praktiska övningar där individen får tillämpa 

hållningsteknik i stående och få en förståelse för 
hur kroppen belastas i olika positioner 

 
2. Diskussion med bland annat hjälp av framtagna förslag i BAS 

I projektet  
• rätt inställning av facken i höjd och pelarna i vin-

kel 
• avspänd arbetsteknik vid kamningen vad gäller 

övre extremiteten och fotarbetet 
• storleken på brevbuntarna vid kamning och bunt-

ning 
• behov av hjälpmedel inklusive stolar, avlastnings-

ytor, skor och mattor 
• pauser 
• hänsynstagande till vänsterhänthet samt ev. funk-

tionshinder.  
• diskutera de lokala förutsättningarna för att arran-

gera individuella fack för att underlätta arbetstek-
niken för dessa grupper  

 
3. Träning i arbetsteknik  

• detta moment sker lämpligen genom att FHV-
gymnasten/ergonomen är närvarande under ett or-
dinarie sorteringspass och ger individuella råd vid 
behov 

• träning speciellt med hänsyn till kamningsarbetet 
och tunga lyft 

• genomgång och demonstration av tillgängliga 
hjälpmedel inklusive stolar, avlastningsytor, skor 
och mattor 

 
Upplägget av lektionerna kan göras efter lokala förutsättningar, t ex kan 
teori och praktiska övningar varvas med varandra. Träning i arbetsteknik 
rekommenderas som en avslutning i utbildningen. 
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Förslag till disposition av lektionstiden 
 

Block 1: 1 tim 45 min 
 
Postcenterchefen redogör för bakgrunden till utbildningen samt informerar 
om hur sjukfrånvaro respektive hälsotalen utvecklas i Posten, och vad detta 
ger för ekonomiska konsekvenser såväl för den enskilde som för företaget. 
Detta pass beräknas till 15 minuter. 

• Antropometri  
• Anatomi och fysiologi 
• Kroppskännedomsövningar (I)  
• Block 2. 1 tim 30 min  
• Biomekanik och ergonomi 
• Stressens betydelse för muskelarbetet 
• Träning i arbetsteknik (III) 
• Block 3. 2 tim 15 min 
• Synergonomiska förhållanden 
• Diskussion (II) 
• Träning i arbetsteknik på arbetsplatsen (III)  
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Postcenterchefen redogör för de policy och anvisningar som finns i Posten 
vad gäller Arbetsmiljö och friskvård; detta pass beräknas till 30 minuter. I 
samband med detta sista pass gör varje deltagare en utvärdering av utbild-
ningen. 
 

***** 
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Vad hände efter fullgjord utbildningsplan?  
 

Under den implementeringsperiod som följde efter de olika delprojektens 
olika åtgärdsförslag gjorde Marianne ytterligare några insatser. I samarbete 
med sin ergonomkollega genomförde hon som tidigare nämnts Rätt arbets-
tekniken under en pilotstudie vid ett av Lidingökontoren. Tillsammans 
skaffade de sig ytterligare erfarenheter om hur väl utbildningen utföll och 
vad som i övrigt borde beaktas.  

Erfarenheterna förmedlades skriftligt till den person inom Posten som 
skulle överta upphandlingsansvaret för den riksomfattande s.k. breddim-
plementeringen. 

Mariannes sista insats var att delta i en sammankomst för alla ergo-
nomer som skulle engageras för breddimplementeringen. ”Vi träffade dom, 
gick igenom bakgrunden till utbildningen, framförde att vi ville att de skul-
le ha med en beteendevetare. Vi bad att de skulle arbeta vidare med vårt 
förslag. Detta tillfälle blev avslutningen på min insats”. Hur dessa uppma-
ningar blev hörsammade framgick ett år senare av forskargruppens utvärde-
ring av breddimplementeringen (se kap. 8 och 9).  
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Kapitel 7 Projekt upplärning – att lära sig 
 kamma post kräver sin tid 

 
 
 

Martina Berglund återger i detta kapitel sina erfarenhe-
ter från projektet Upplärning. Martina har tekn. lic. ex-
amen från Linköpings universitet och är doktorand i in-
dustriell arbetsvetenskap vid samma universitet. Hon 
arbetar parallellt som organisationskonsult i det egna fö-
retaget Aducta med erfarenheter framförallt från indu-
striföretag inom privata sektorn. 

 
 
 

Bakgrunden till projektet 
 

Projekt Upplärning är en ”avknoppning” av ett litet experiment om postsor-
teringen som gjordes i ett inledande skede av samverkan mellan Posten och 
forskarlaget vid Linköpings universitet.  
 
Här är inledningsvis forskningsledarens, Jörgen Eklunds, berättelse. 

 
”Till en början förstod inte Posten varför man inte kunde ta hem de 
förväntade vinsterna av ”Bästa Metod” - man hade planerat att det 
skulle bli väsentliga sådana. I stället så klagade man på många 
postutdelningskontor. Övertiden var massiv. Vi var själva ute på 
några postkontor där brevbärarna efter att ha varit ute hela dagen 
kom tillbaka till kontoret kl. 6 på kvällen och grät för det var så 
tungt för dom. Jag fick en intuitiv känsla av att det berodde på att 
det tar lång tid att lära sig kamma i de nya kamfacken och jag för-
sökte flera gånger i de diskussioner vi hade med Posten att föra 
fram den tanken. Men man slog ifrån sig den fullständigt och man - 
även facket - tyckte inte att det var en förklaringsgrund, det kunde 
inte förklara de problem dom hade med att få igång ”Bästa Metod”. 
Så det slutade med att jag sa till mig själv: låt oss göra ett experi-
ment omgående. Vi låter några vana brevbärare kamma och se hur 
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fort det går första dagen - vi videofilmar. Vi videofilmar samma 
person på sitt inkörda område och jämför med hur hon kammar ett 
nytt obekant område, och ser hur det går den där första dagen. När 
detta var gjort saxade vi ihop bilderna på en ruta för att lätt kunna 
jämföra dom.  Hur ser det ut när dom kammar post från det normala 
området och hur ser det ut när dom kammar på ett nytt område? 

Det visade sig att det tog väldigt mycket längre tid att kamma 
ett visst antal brev på det nya obekanta området. Dom stod och tit-
tade på brevet och letade sedan med fingret på kamfacken för att 
hitta rätt fack att stoppa brevet i. De såg förvirrade ut. Bakifrån såg 
man hur axlarna höjdes och den fotograferade personen berättade 
efteråt att det varit hemskt att stå där och försöka kamma snabbt och 
så inte hitta var man skall lägga posten, speciellt om det var något 
som fallit bort i adressen så hade man jätteproblem med det. 

Detta tolkade vi som att här fanns ett problem som är större än 
ledningen på Posten trodde. Bilderna som vi visade för Posten var 
illustrativa. Reaktionen blev: ”Det är ju oerhört slående att det är 
sån skillnad!” Vi satt där runt konferensbordet och tittade. Och jag 
tror att det gjorde Posten imponerad att vi som utomstående perso-
ner som inte kunde något om brevbäring ändå kunde sätta fingret på 
ett problem som dom inte själva hade sett. Detta experiment resulte-
rade sedan i att vi begärde att vi som forskare ville lära oss mer om 
vilka situationer som underlättar upplärning. Ett av våra argument 
var att om Posten skall kunna införa grupporganisation - något som 
förts på tal - så måste brevbärarna kunna mer om inte minst detta att 
byta distrikt. Det vore ju beklagligt om här uppstod ett hinder för 
effektiviteten i en grupporganisation. Att få en bättre kunskap om 
hur lång tid det tar att lära upp sig och vilka faktorer som underlät-
tar alternativt försvårar och hur man skulle kunna komma tillrätta 
med detta vore mycket viktigt.   

En av våra upptäckter var också den viktiga kopplingen mellan 
att kamma sin egen post och bära ut sin egen post. Brevbärarna be-
rättade att det behövs bara att dom ser namnet på brevet så ser dom 
för sitt inre öga bilden av dörren där adressaten bor och då vet dom 
precis var någonstans vederbörandes kamfack är placerat. Dom får 
alltså en dubbel hjälp att orientera sig i två olika system (inom-
husarbetet och utomhusarbetet).  

Detta var för övrigt en sak som senare blev kontroversiell ef-
tersom Posten i sina tankar om framtiden ville rationalisera utearbe-
tet, och även innearbetet kommer att framledes rationaliseras med 
hjälp av sorteringsmaskiner. Det innebar att man var inne på att ska-
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pa en arbetsdelning där sorteringsarbetet inne separerades från ut-
delningsarbetet ute. Detta trodde vi inte skulle vara bra vare sig 
kognitionsergonomiskt eller belastningsergonomiskt, eftersom det 
skulle skapa mer monotona arbeten att hålla på med antingen det 
ena eller det andra. Så vår rekommendation till Posten var att fort-
sätta jobba enligt ”Bästa Metod” idéerna där brevbäraren börjar 
med förberedelser, kammar all A-post, delar ut posten, kommer till-
baka och kammar B-post och på det sättet får en variation mellan 
arbetsuppgifterna. Denna vår uppfattning gick då tvärs emot de in-
tentioner som fanns inom rationaliseringsavdelningen. 

Ett faktum var att projektansvariga ändrade attityd efter det att 
dom sett videofilmen. Från det ögonblicket så var dom hela tiden 
väldigt intresserade av upplärningsfrågan och såg att denna var en 
orsak till att dom inte fick igång ”Bästa Metod” och kunde ta hem 
vinsterna som dom trodde från början. En mera ingående studie 
började planeras. Det gick en tid från det att det lilla, men överty-
gande experimentet ägde rum, och till den tidpunkt då en mera in-
gående studie om upplärning kunde starta.” 

 
Incitamentet till projektet Upplärning var att Posten funderade på att gå 
över till flexibel personalstyrka vid utdelningskontoren från den aktuella 
ordningen då brevbärare sorterade och delade ut försändelser på dem tillde-
lade bestämda distrikt i utdelningsområdet. En flexibel arbetsordning kunde 
tänkas öka effektiviteten. Posten diskuterade saken med forskargruppen vid 
Industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet. Man kom fram till att 
det först behövdes kunskap om hur det går till att lära upp sig på kamnings-
arbetet. Här fanns det skilda - och mycket starka - åsikter inom Posten. 
Forskargruppen skulle kunna komma in och ge ett beslutsunderlag till en 
diskussion om vilken organisatorisk lösning man bör ha på kamningsarbe-
tet. 

I forskargruppen funderade man på hur det hela skulle kunna läggas 
upp. Några frågor behövde besvaras: hur lång tid tar det att lära sig kamma 
på ett distrikt, och hur skulle det vara att kamma på flera distrikt. Vi ville 
också göra en undersökning kring villkoren för upplärningen - hur upplever 
personalen att komma som nyanställd och lära sig ett distrikt.  

Det var viktigt att vara överens med Posten om vad man skulle ta reda 
på. Det gick inte att bara ägna sig åt Stockholmskontoren eller Linköpings-
kontoren, för då skulle man ju kunna hävda att resultaten gällde bara just 
där. Olika delar av Sverige måste omfattas för att det inte skulle vara ett 
argument för att förkasta resultaten.  

93 93



I detta kapitel beskrivs några resultat av projekt ”Upplärning” som har fo-
kuserat upplärningen av brevbärare när det gäller kamningsarbete. Projektet 
utfördes under perioden december 2003 till september 2004. Det är också 
att se som ett led i det tänkta mer långsiktiga samarbetet med forskarna. 

Utredningsarbetet har i huvudsak utförts av doktoranden Martina 
Berglund tillsammans med examensarbetare Anna Roos och i samverkan 
med professor Jörgen Eklund vid Industriell arbetsvetenskap, Linköpings 
universitet. En delprojektgrupp bestående av Kent Westling, områdeschef 
Motala, Gun Jansson, SEKO, och Gerhard Kaukerat, SEKO, har medverkat 
som stöd och diskussionspartner. 

Avrapportering och diskussioner har fortlöpande även skett i möten 
med projektgruppen för projektet. Denna projektgrupp har bestått av Kjell-
Åke Samuelsson (projektledare), Mikael Anderssson, Per Bjurnemark, 
Sune Blomqvist, Katarina Johansson, Fredrik Nilsson, Anna-Greta Thegle, 
Kent Westling och Josko Lorger (projektadministratör). Vid dessa möten 
deltog även Marianne Gerner Björkstén, 

I projektet har ett stort antal brevbärare och postkontor deltagit i tids-
mätningar, intervjuer och en fokusgrupp.  
 
Projektet har haft ett flertal syften: 

• Undersöka tidsåtgången för att lära sig kamningsarbete 
• Undersöka hur brevbärare uppfattar att kamningen påverkas av oli-

ka utdelningsformer (exempelvis utdelning på distrikt med villor 
respektive flerfamiljshus) 

• Undersöka hur brevbärarna upplever villkoren för upplärningen 
• Utvärdera hur många distrikt brevbärare samtidigt förmår upprätt-

hålla en god kunskap om 
• Identifiera olika möjligheter att underlätta upplärningen 
• Undersöka hur brevbärare uppfattar skillnaden mellan ABC- och 

traditionell sortering 
 
Tidsåtgången för att lära sig kamningsarbetet undersöktes genom en mät-
studie. Dessutom har två intervjustudier utförts varav den första behandlade 
villkor för upplärningen och den andra kamning på flera distrikt. Resultatet 
av dessa intervjuer samt en fokusgrupp på sex personer låg till grund för att 
identifiera olika möjligheter att underlätta upplärningen. 

Resultaten redovisades i slutrapporten ”Upplärning för kamningsarbe-
te. Att lära sig kamma post kräver sin tid” (Martina Berglund och Anna 
Roos, Rapport LiTH-IKP-R-1349). Ett utdrag presenteras inledningsvis i 
detta kapitel. Valet har fallit på mätstudien.  
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Martina Berglund blev ansvarig för genomförandet av de tre studierna. Un-
der hela projektperioden fordrades en aktiv samverkan mellan undersök-
ningsteamet från Linköpings universitet och Postens projektgrupp och ut-
delningskontor i Servicenätet. Hur denna samverkan framskridit utgör in-
nehållet i avsnittet, ”Samverkansprocessen i projekt Upplärning”.  
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Följande avsnitt är hämtat ur slutrapporten 
 

Upplärning för kamningsarbete 
 - Att lära sig kamma post kräver sin tid (LiTH-IKP-R-1349) 

av Martina Berglund och Anna Roos, 2004 
 

 
Tidsåtgång för upplärning i kamningsarbete - en mätstudie

 
Här presenteras resultat från en mätstudie som hade till syfte att studera hur 
tidsåtgången för kamningsarbetet förändras under en upplärningsperiod på 
ett nytt, obekant distrikt.  

Upplägget var i stort följande. Deltagarna i studien filmades tre gång-
er: när studien startade, i mitten av studien samt när den avslutades. Där-
emellan gjorde deltagarna egna mätningar. Ursprungligen var tanken att 
studien skulle innefatta 20 helt nyanställda brevbärare som inte kammat 
tidigare, och 20 erfarna brevbärare som börjar kamma ett, för dem, nytt di-
strikt. På grund av olika svårigheter vid rekrytering och genomförande kom 
studien till sist att omfatta elva erfarna brevbärare som började kamma nytt 
distrikt. När det gäller nyanställda fanns det under projekttiden inte 20 ny-
anställda brevbärare att tillgå som under en längre period skulle kamma på 
ett och samma distrikt, varför planerna fick skrinläggas i den delen. 

 
Deltagarna 
 
Rekryteringen av deltagare gick till så att Posten centralt kontaktade områ-
deschefer och lokala chefer på postutdelningskontoren vilka i sin tur blev 
kontaktade av forskargruppen. Områdes- och postcenterchefer tog kontakt 
med sin personal för att rekrytera brevbärare som var intresserade att delta i 
studien.  

Ett villkor för att få delta i studien var att brevbäraren skulle dela ut 
försändelser i hela eller större delen av det distrikt där han/hon kammade. 
Man var tvungen att arbeta på samma distrikt under hela studien och kam-
facken skulle ha samma märkremsor under hela perioden (ett viktigt påpe-
kande eftersom Posten var i färd med att byta märkremsor på landets samt-
liga kontor).  
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Genomförandet 
 
Till en början fanns planer på att studien skulle pågå under sex månader, 
men en så pass lång tid gjorde att många brevbärare avböjde att medverka. 
Även många ledningspersoner var tveksamma till så lång studietid. I stället 
diskuterades att förkorta studietiden till tre månader. I slutändan kom stu-
dietiden att variera mellan 9 och 18 veckor.  

För att få så fullständig bild som möjligt av utgångsläget fanns en 
önskan om att studien skulle starta med en första filmning så fort som möj-
ligt efter byte av distrikt. De allra flesta deltagarna filmades under den för-
sta dagen på det nya distriktet och ett fåtal under dag två eller tre. Den 
andra filmningen gjordes efter ca sex veckor och den sista så nära studiens 
slut som möjligt, beroende på studietidens längd för den enskilde brevbära-
ren. I de fall den totala studietiden varade runt två månader gjordes endast 
två filmningar. Mellan filmningarna skulle brevbärarna själva göra mät-
ningar (”egenmätningar”) som sedan skickades in till Linköpings universi-
tet. Den första månaden gjordes egenmätningar en gång i veckan för att se-
dan göras varannan vecka under två månader. Under slutet av studien gjor-
des mätningar en gång i månaden.  

Filmningar och egenmätningar gjordes under det att brevbäraren kam-
made upp två buntar med försändelser à 60 stycken. Den ena bunten inne-
höll redan maskinsorterade försändelser, den andra bunten försändelser 
krävde manuell sortering. Uppdelningen gjordes eftersom karaktären på 
försändelser kan vara väldigt olika och påverka kamningstiden på olika 
sätt. Mätningarna och filmningarna gjordes på befintlig A-post. Tanken var 
att mätningarna skulle kunna göras under det dagliga arbetet och på så sätt 
inte ta någon extra tid utöver det arbetet.  

Brevbärarna gavs instruktioner att under mätningarna arbeta så nor-
malt som möjligt. De garanterades också anonymitet.  

Deltagarna som fullföljde undersökningsplanen var som redan nämnts 
elva erfarna brevbärare (åtta kvinnor och tre män) som arbetade på åtta ut-
delningskontor i olika delar av Sverige. Åldern varierade mellan 22 och 45 
år och anställningstiden som brevbärare inom Posten mellan 9 månader och 
27 år.  

Samtligas distrikt hade ”Bästa Metod” fack, utom ett distrikt som hade 
en pelare med ”Bästa Metod” fack och även gamla fack för liggande sorter-
ing. När studien startade hade de nya märkremsorna ännu inte införts på 
dessa kontor, samtliga deltagare arbetade endast med den gamla märkning-
en. Kamfacken var ordnade i gångordning.  
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Det bör nämnas att ytterligare 15 brevbärare startade i studien men fullfölj-
de den inte. De flesta avhoppen skedde kort efter studiens start. Anledning-
ar till avhoppen var flera. Åtta personer kunde ej vara kvar på samma di-
strikt. Den största anledningen var organisatoriska skäl. Många nya brevbä-
rare tvingades avbryta studien på grund av detta skäl. De flesta som bytte 
distrikt gjorde detta direkt efter starten men två brevbärare blev tvungna att 
byta under pågående studie. En av brevbärarna bad själv att få byta distrikt. 
Två personer tyckte det var jobbigt att kamma på det nya distriktet så de 
hoppade mellan det nya och det gamla distriktet. Två personer delade ej ut 
det block man kammar på. Ytterligare skäl till avhopp från studien var 
tjänstledighet och byte av märkremsor. En person hade haft det nya distrik-
tet för länge när studien startade, en person var osäker på hur egenmätning-
arna skulle göras och gjorde därför ingen egenmätning, ytterligare en ville 
inte delta när arbetskamraten inte uppfyllde kriterierna för studien och båda 
inte kunde delta. 
 
Studietid 
 
De elva brevbärarna deltog i studien olika lång tid beroende på vad som 
var möjlig studietid utan längre avbrott för semestrar. Nio  brevbärare 
filmades tre gånger och två filmades vid två tillfällen. Däremellan gjordes 
ett antal egenmätningar. Varje brevbärare gjorde mellan 6 och 10 egen-
mätningar, se tabell nedan för antal filmningar och egenmätningar. 
 
Tabell 7:1. Studietid och antal egenmätningar för de elva brevbärare 
 som fullföljde studien. 
 
Studietid 

 
Antal brevbärare 

 

 
Antal egenmätningar 

 

 
Antal brevbärare 

  9 veckor 1 6 1 
11 veckor 1 7 4 
14 veckor 4 8 3 
16 veckor 1 9 2 
17 veckor 3 10 1 
18 veckor 1   

 
Totalt utfördes i denna grupp 31 filmningar och 86 egenmätningar. 
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Resultat: Kamningstiden för de elva brevbärarna som 
fullföljde studien 

 
Det visade sig att de enskilda kamningstiderna varierade kraftigt, speciellt i 
början, vilket exemplifieras i figur 7:1 nedan där elvapersoners enskilda 
tider för maskinsorterade försändelser presenteras. Indikeringen med avse-
ende på mätningsvecka anger vilken vecka den enskilde brevbäraren be-
fann sig i under upplärningstiden. Vi ser att kamningstiden varierade oer-
hört mycket när brevbärarna började kamma på ett nytt distrikt, och att un-
der tredje veckan hade många av brevbärarna uppnått en kraftig minskning 
i kamningstid. 
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Figur 7:1. Individuella kamningstider (maskinsorterat) för elva enskilda 
brevbärare. 
 
Luckorna i kurvorna har sin förklaring i att enstaka planerade egenmät-
ningar föll bort p g a frånvaro och att egenmätningar inte planerades in för 
varje vecka under den senare delen av mätstudien. Därför är kurvorna i Fi-
gur 7:1 för enskilda brevbärare avbrutna eller fortsätter i form av enstaka 
punkter.  

Ett mått som inte styrs av den faktiska kamningstiden under upplär-
ningstidens olika tidpunkter utan snarare ser till den relativa förbättringen 
är vad vi här benämner den relativa tidsåtgången. Den beräknas som den 
kamningstid en individ har vid ett aktuellt tillfälle dividerat med starttiden 
individen hade vid första mättillfället. Här ser vi hur stor andel tidsinsats 
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som krävdes en viss vecka under upplärningstiden i förhållande till den tid 
som krävdes för samma arbetsinsats från början. I Figur 7:2 nedan presen-
teras de mätpunkter som betraktas som mer tillförlitliga med mellan 8 och 
11 enskilda mätningar per vecka. Kurvorna är därför avbrutna och fortsätter 
i form av enstaka punkter.  
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Figur 7:2. Relativ tidsåtgång för kamningsarbete. Nota Bene: Den relativa 
tidsåtgången för vecka 7 ligger oväntat högt. En förklaring till det är att två 
brevbärare med generellt mycket låga kamningstider inte bidrog med några 
mätresultat för den veckan. 

 
Även med detta mått, den relativa tidsåtgången ser vi att det skedde en 
kraftig förbättring under de första tre veckorna. Därefter krävdes mellan ca 
40 % och 60 % av den ursprungliga tidsåtgången för att kamma den stude-
rade mängden försändelser. Mätningsvecka 11 är den senaste tillförlitliga 
mätpunkten och får här betraktas som ett slutvärde. Dock bör betonas att 
upplärningen fortsatte, om än i lägre hastighet än tidigare. Ett sätt att tyda 
resultaten med vecka 11 som slutreferens är att i vecka 1 krävdes 2,5 gång-
er mer resurser för att utföra kamningsarbetet och i vecka 3 krävdes 1,5 
gång mer resurser. Den extra tid som krävs under upplärningstiden i form 
av tidsinsats för den ovane kammaren själv, kan visualiseras som ytan som 
ligger över nivån för den utplanade kurvan. Men därutöver tillkommer 
tidsinsatser från exempelvis ledning och kollegor i samband med upplär-
ningen.  
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En slutlig kommentar till mätstudien 
 

Viktigt att poängtera när det gäller att dra slutsatser från denna mätstudie är 
att den baseras på mätningar av ett begränsat antal personer (främst 11 
brevbärare) som på frivillig basis deltog i studien. Dessutom utfördes mät-
ningarna på ett begränsat antal försändelser (2x60 försändelser), något som 
avviker från verkligt kamningsarbete som pågår under ett par timmar i 
sträck. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke gäller en viss noterad skillnad i 
kamningstider mellan filmtillfällen och egenmätningar. Här har vi noterat 
en tendens hos några brevbärare att kamma snabbare vid filmtillfällen än 
vid egenmätningar. 

Dessa aspekter kan bidra till att mätstudien uppvisar kamningshastig-
heter som är högre än under normala kamningsförhållanden. Men syftet 
med studien var – vill vi än en gång betona – inte att mäta de faktiska kam-
ningstiderna i sig utan att undersöka upplärningseffekten, som illustrerats 
med figur 7:1 och 7:2. 
 

***** 
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Samverkansprocessen i projekt upplärning 
 

Projektet bedrevs med interaktiv ansats, en typ av samverkan mellan fors-
kare och praktikfält, i det här fallet mellan utredare och projektgrupp inom 
Posten Servicenätet. Båda parter lär sig, utbyter kunskap och erfarenheter 
under projektets gång om de specifika förhållandena. En interaktiv ansats 
kan sedan beskrivas ur olika synvinklar. Här görs det i utredarens/forska-
rens perspektiv. Martina Berglund återger här sina erfarenheter från projek-
tet Upplärning. 
 
Intrycken från arbetsplatserna 

 
”När det gäller fältet så har jag lärt mig oerhört mycket om postar-
bete. Det är en del av vår infrastruktur i samhället som jag inte viss-
te något om i starten av projektet. Vad jag lärt mig nu är att det 
inom Posten finns en stark företagskultur, det är en institution med 
ett samhällsansvar, en viktig del av vårt samhälle med en viktig 
uppgift att fylla. Det är dessutom en institution i förändring. 

Men det ser oerhört olika ut på de olika kontoren. När man 
kom in möttes man av olika signaler som strömmade ut. Och på nå-
got sätt framträdde skillnaderna rent visuellt: i form av ”ordning 
och reda”, hur personalen meddelade vad man höll på med, det 
fanns en fysisk ordning och en organisatorisk ordning och reda. 
Och personalen kunde ge ett pressat intryck, det kunde vara ett fli-
tigt ”i lugn och ro” - klimat, det kunde vara lite ruschigt, eller det 
kunde vara ett inte riktigt planerat flöde. Det kunde vara hjärtligt, 
skämtsamt eller tystlåtet.  

Som kund ser ju allt likadant ut, men när man kom in i de en-
skilda kontoren såg det oerhört olika ut. Jag tror skillnaderna har 
med ledningen att göra. Vi upplevde det mycket som en lednings-
fråga. Och det första intrycket höll i sig. Och visst gav de små kon-
toren ett mycket lugnare intryck. Det var helt enkelt svårt att få en 
enhetlig bild av postutdelningskontoren. 

Jag fick ytterligare kunskaper som gällde brevbärarnas arbets-
situation. Brevbärarna stod under ett tryck från ledningen när det 
gällde effektivitet, produktivitet och samtidigt bar många på en yr-
kesstolthet att vara kontakten ut mot kunden. Det här var två viktiga 
saker som framfördes i en eller annan form. Brevbärarna talade ofta 
om den här yrkesstoltheten och hur viktigt det var att man själv som 
person var Posten för kunden. När diskussionerna gick om vilka 
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som skulle bli undersökningspersoner så kom lantbrevbärarna på 
tal. Men dessa fick vi överhuvudtaget inte närma oss.  De var så 
etablerade i sina kundkontakter, med följd att man inte ens kunde 
nämna ordet lantbrevbärare när det gällde deltagande i vår studie 
och att de skulle byta distrikt under en tid.  

Det var stor kontrast mellan olika kontor. Det tyckte jag var 
lite spännande för det är ju fortfarande fråga om ett och samma fö-
retag, Posten. Och alla är medvetna om att de bär upp infrastruktu-
ren. 

Om man tänker ur arbetsvetenskapligt perspektiv är det ju fy-
siska risker/skador förenade med detta arbete. I takt med att man 
åldras behöver man byta distrikt för att man inte klarar trapporna till 
exempel. Det är ett krävande precisionsarbete. Man får inte slarva 
och kraven på noggrannhet i kamningsarbetet är höga. Och så är det 
ett servicearbete. Allt påpekades under intervjuerna. De som hade 
många år i yrket beskrev hur man tidigare fick göra läsprov för att 
visa att man kunde läsa och tyda olika skrivstilar. Att ha blivit ut-
vald ingick i yrkesstoltheten.” 

 
Bemötandet på kontoren 

 
”Nu skulle vi ju göra något väldigt konkret. Vi skulle göra en mät-
studie, det var det viktiga för vår del. Vår uppgift att mäta upplär-
ning mottogs, den också, olika på olika kontor. Vid första besöket 
hade vi samma tillvägagångssätt när vi skulle förklara vad det hela 
gick ut på och vad vi behövde hjälp med. Vi måste följa den över-
enskomna undersökningsplanen, och det mötte inga hinder på vissa 
kontor medan det på andra var en omöjlighet.  På vissa kontor gick 
det inte att säkerställa att brevbärare skulle vara kvar på ett distrikt 
under mätperioden (vilket var nödvändigt ur undersökningssyn-
punkt). 

Några kontor hade organisatoriska förändringar på gång som 
gjorde att det inte alls var lämpligt att komma in här. Och på vissa 
kontor var det en omöjlighet att brevbäraren skulle byta distrikt un-
der en tidsperiod för att sedan gå tillbaka till sitt ursprungliga di-
strikt. Vår undersökningsplan krävde en inledande förändring som 
man skulle hålla fast vid i tre månader. Det verkade vara svår-
genomförbart på vissa ställen.” 
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Att sätta undersökningsplanen i verket - initialskedet 
 

”Det var ganska svårt att skapa förutsättningarna för våra studier. 
Jag är ju van att jobba på fältet, att studera förutsättningar före un-
der och efter. Att belysa det och försöka belysa det med så många 
röster som möjligt som förmedlar vad de har varit med om och varit 
utsatta för. Men i det här fallet var tanken att vi skulle genomföra en 
mätning där vi var bundna av en undersökningsplan som skulle om-
fatta tjugo erfarna brevbärare som skulle byta distrikt. Vi skulle 
vara med från dag 1 och under sex månader för att se vad som hän-
de med inlärningskurvan. Dessutom skulle vi ha tjugo helt nyan-
ställda där vi kunde få följa deras situation. 

Det var vår plan, det var så själva upplägget var, vi tyckte att 
då fick vi två lika stora grupper att jämföra. Men det där med sex 
månader, det var ju en fullständig omöjlighet i projektgruppen. Vi 
hade också väldigt starka krav på en deadline och den fick inte på 
något sätt överskridas. Detta med sex månader ifrågasattes starkt. 
Tämligen omgående. För varje månad som gick så knappades det in 
på tiden till vår deadline. Till slut enades vi om tre månader, det 
skulle vi ha, det skulle bli bra och, vi skulle få hjälp av projektgrup-
pens medlemmar att finna postkontor.” 

 
Aktörerna i projektgruppen 

 
”Projektgruppen innehöll fackliga representanter i Posten (SECO 
och ST), projektledaren för hela Posten-projektet, ett antal personer 
i ledningsposition och forskargruppen som var engagerade i detta 
projekt. Så Posten var i majoritet. Vi träffades regelbundet ungefär 
en gång i månaden där vi hade avstämningar av vad vi hade gjort, 
vad vi behövde för att genomföra projektet, vad vi kommit fram till, 
hur vi skulle gå till väga. Förslag framfördes. Många synpunkter 
kom från Posten också.  

Vi hade mycket diskussioner om mätstudien, där vi diskutera-
de kriterierna för hur den skulle vara upplagd. Det fanns starka upp-
fattningar och åsikter men vi argumenterade för uppfattningen att 
studien skulle vara en längre tid och så många personer som möjligt 
skulle inkluderas. 

Dessa diskussioner påverkade naturligtvis allas uppfattning om 
att det var viktigt att genomföra mätstudien. Här hade forskarna ett 
inflytande. Det var vi som kom med flera resultat på vägen där vi 
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påverkade projektgruppens uppfattning om själva frågeställningar-
nas vikt. 

För att ta ett exempel. Vi upptäckte under mätstudien skillna-
den mellan placering av kamfacken i ABC- ordning (bokstavsord-
ning efter gatuadress) och gångordning och detta förde vi tillbaka 
till vår projektgrupp. Vi diskuterade erfarenheterna som vi för öv-
rigt fått från ett kontor som inte alls lyckades fullfölja studien. Det 
var ingången till vår upptäckt. Då ville projektledningsgruppen de-
finitivt att vi skulle göra en jämförelse mellan ABC- märkning och 
märkning i gångordning men det fanns ju överhuvudtaget inte nå-
gon möjlighet att trycka in det i undersökningens uppläggning. Men 
det var ett mycket starkt önskemål och återigen med tanke på att 
man samtidigt skulle kunna göra en effektivitetsmätning. Vi hävda-
de bestämt att vi inte kunde göra avkall på upplägget, nu när vi 
kommit en bit in, men däremot lade vi in frågor i intervjustudien 
kring detta. Mätstudien i kombination med projektgruppens ny-
fikenhet kom därmed att påverka intervjustudien. 
Våra möten cirka en gång i månaden innehöll ibland mer utförliga 
redovisningar och ibland endast avstämning. Det varierade litet be-
roende på vilka av deltagarna som kom.” 

 
Samspelet med kontoren inför och under mätstudien 

 
”Det var ju inte tal om att ringa (telefonera) rakt av, för vi hade ju 
ingen legitimitet att begära eller utverka tillstånd för genomförandet 
av undersökningen. Tanken var att vi skulle få hjälp, men det visade 
sig vara väldigt svårt att genomföra mätstudien i vilket fall. Vi var 
ju tvungna att följa undersökningsplanen, till exempel fick brevbä-
raren inte lov att byta under mätperioden, utan man skulle vara kvar 
på det egna distriktet. 

Och samtidigt är det en verklighet där det händer fler saker, 
där personal slutar, med mera. Det spelrum som respektive kontor 
hade för att uppfylla våra krav, det kände vi ju inte till. Vi kunde 
bara konstatera att en del tackade ja, men när vi kom vid nästa till-
fälle och skulle göra en mätning så visade det sig att de inte hade 
uppfyllt vad vi krävde överhuvudtaget, vilket gjorde att kontoret 
bara försvann ur studien.  

Annat var att de inte informerade oss om att personer var sjuk-
skrivna. Vi åkte iväg ibland för att sedan upptäcka att det inte fanns 
någonting att göra. Dom informerade oss inte om att de inte kunde 
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hålla sig till de kriterier som vi hade ställt upp. Man får ha förståel-
se för att det inte alltid funkar men att få åka ut för att själva upp-
täcka! Det var frustrerande, det var en besvikelse. 

Projektgruppen hävdade att få en brevbärare att flytta på sig, 
det är ju bara en ledningsfråga, dvs. en styrmekanism, ’vi ordnar 
detta’. Men det var inte möjligt att alltid genomföra, så det blev fak-
tiskt bara elva brevbärare som kunde fullfölja och när det gällde de 
nya så var ju det en fullständig omöjlighet – det fanns helt enkelt 
inte tjugo helt nyanställda att uppbåda när de kontakter som pro-
jektgruppen försett oss med användes. Det slutade med att vi hade 
en grupp som vi kallade ”kortare mättid” och där var femton kontor 
med från början men där droppade de också av, så det slutade med 
att vi hade fem nya och fem erfarna brevbärare med och under en 
väldigt kort tid. Vi valde då att hålla dem för sig i resultatredovis-
ningen. Vi har varit väldigt noga med att påpeka hur mätstudien 
skulle genomföras. 

Projektgruppens ledningsrepresentanter var inte till stor hjälp 
för att finna kontor för mätstudien. Det var snarare en av de fackliga 
representanternas hjälp som blev avgörande för att etablera kontakt 
med kontor på västkusten, det blev rakare väg in, tyckte jag. Vill 
inte kritisera projektgruppen, bara peka på detta att det hade varit 
viktigt att ha med folk som har nära till utdelningskontoren. Det 
blev väldigt lätt att få kontakt med kontoren i Göteborg.  

Den brevbärare som ställde upp skulle som sagt både kamma 
på ett nytt distrikt och dela ut posten på detta. Han/hon hade alltså 
kvar den egna miljön men skulle ställa sig och kamma annan post 
och dela ut på det distriktet. Det var på fri vilja. I något fall lycka-
des vi tajma in det med en omorganisation där man gjort ett byte, 
och hade fördelat distrikten annorlunda än tidigare, så det var ju 
mycket lyckosamt, och då behövde vi ju inte ens fråga efter frivilli-
ga. Där var det ju ingen som beordrades! I diskussioner med pro-
jektgruppen så hävdades det att mätstudien inte skulle vara omöjlig 
på något sätt i en så stor organisation. Men det visade sig alltså 
mycket svårt att genomföra.”  

 
Reaktioner på utdelningskontoret under mätstudiens genomförande 

 
”Visst påverkade vi utdelningskontoret. Under undersökningsperio-
den kunde de inte styra sin bemanning som önskat. Naturligtvis 
blev det en begränsning för dem, men det var ju avtalat. Vi påver-
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kade också våra studiepersoner som var allt från besvärade till att 
känna sig utplockade, utvalda. Några upplevde det som arbetsamt 
och naturligtvis var det en kombination av intresset från oss och att 
bli filmad. Det måste sägas att vi utövade en påverkan genom att 
komma utifrån och studera och vi tyckte nog att när vi filmade så 
var det en högre kamningshastighet.  

Vi förstod också att det här att på frivillig basis byta distrikt 
under en period det v a r en uppoffring – är man etablerad med kon-
troll över sitt arbete och behöva kastas ut i ett obehag under så lång 
tid som tre månader! Och bara detta att ge sig in i ett annat distrikt 
var naturligtvis en större arbetsbörda inte bara rent kognitivt utan 
det kunde även gälla fysiskt.” 

 
Om beslutsprocesserna 

 
”Vi uppfattade beslutsfattandet som en väldigt seg process inom 
Posten. För oss var det mycket osäkert på vilket sätt man fick kon-
takter inom organisationen och argumentera så att organisationen 
ställde upp. Man visste inte om den tjänsteman man kontaktade 
verkligen skulle föra vidare det man önskade.  Han/hon kunde säga: 
”det här ska gå att lösa”, men det gick inte att lösa. Då fick man inte 
riktigt klart för sig orsaken till att det inte gick att lösa. Ibland upp-
levde jag att det gick lättare när vi själva fick ett namn varefter vi 
kunde ta oss fram i organisationen och presentera det hela. Det 
fanns en slags utpräglad försiktighet som jag inte riktigt känner igen 
om man jämför med när man arbetar mot ett industriföretag. Ofta 
upplevde jag att det var något möte som skulle ”väntas in”, det gick 
ibland väldigt snabbt till beslut, och sedan handlade det om tur. Här 
har jag ju inte kunskap om vad som låg bakom men det var svårt att 
förstå sig på. 

Det var mycket förändringar på gång samtidigt med vår studie 
och många i projektgruppen visste ju inte vilka roller och tjänster 
dom skulle få senare. Jag upplevde att den här ovissheten fanns lite 
parallellt med vårt arbete. 

Det försvårade definitivt att vi inte fick de 40 personer vi ville 
ha. Och det blev ett merarbete för oss i förhållande till organisatio-
nen. Måste säga att det hade varit intressant att göra detta under ett 
annat förhållande. Jag tror att det hade varit möjligt att motverka en 
viss tröghet i alla fall. 
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Mitt intryck är att organisationen inte hängde ihop riktigt. Det fanns 
inte tydliga länkar ut till kontoren – jag har lite svårt att beskriva det 
konkret – ofta kunde vi komma ut på kontor som såg så olika ut. En 
kontorschef kunde presentera sig på ett helt annorlunda sätt än en 
annan, och samtidigt skulle en central projektgrupp förmedla en 
kontakt mellan oss och kontoret. Jag tolkar det som att organisatio-
nen inte hängde ihop riktigt vad gäller information och till exempel 
styrmekanismer, men det kan mycket väl ha varit en turbulens i or-
ganisationen som förorsakade glappet.” 

 
Reflektioner över projektgruppens reaktioner – intresseförskjutningar  

 
”Ett dilemma var att Posten önskade resultat i siffror och det känner 
vi ju igen från andra företag. Men detta var ju en begränsad studie, 
och då var risken stor att man lade för stor vikt vid de faktiska siff-
rorna. Det var intressant att iaktta att det gjorde ett stort intryck när 
vi visade upp mättiderna. Egentligen ville vi inte uppvisa de faktis-
ka kamningstiderna utan vi ville visa på förändringar i kamningstid.   

Men medlemmarna i projektgruppen var väldigt intresserade 
av alla siffror. Det visade sig att vi hade en skillnad i kamningstid 
från tre minuter till tolv minuter och direkt så blev det ett produkti-
vitetsräknande. Det var svårt att frångå detta helt, det gick inte. 
Dom var direkt inne på produktivitet. Vi fick bemöda oss att förkla-
ra för dessa ledningsrepresentanter att det var just förändringen över 
tid som var intressant. Distrikten såg ju olika ut och det finns myck-
et annat som spelar roll förutom individuella skillnader.  

En personalstyrka består ju alltid av olika individer. Detta fick 
man om och om igen påpeka, vad det var som var det väsentliga. 
Det finns här och var påpekat i rapporten och i varje möte fick vi 
påpeka det. Men vi såg ett intresse, ett mycket starkt intresse för 
den individuella kamningshastigheten. 

Det här är alltid svårt att balansera. Siffror har en oerhörd ge-
nomslagskraft och är en grogrund för att fatta beslut, man känner 
trovärdighet hos siffror, man har kontroll. 

Man kan säga att vi ville visa en förändring i upplärningstak-
ten, och dom ville ha ett mått på produktivitet. Men från början var 
hela projektgruppen klar på att det var upplärningstiden vi var ute 
efter, inte den faktiska kamningstiden. För det viktigaste var ju frå-
gan om ledningen skulle kunna be brevbärarpersonalen att byta från 
ett distrikt till ett annat och medverka till flexibilitet. Tanken var ju 
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att se om man kunde ha som princip att de måste byta om det blev 
nödvändigt. Men om det nu visar sig att det tar tre veckor att lära 
upp sig till en van brevbärares nivå så kan man ju definitivt inte in-
föra ett sådant system och tro att man omedelbart uppnår en god 
produktivitet.” 

 
Avrapporteringsskedet 

 
”Trots avgränsningen till elva personer i mätstudien ser jag våra re-
sultat som mycket viktiga. Upplärning är en viktig faktor när man 
organiserar arbetet på ett kontor. Den är ett instrument för att orga-
nisera arbetet. Och det gick fram när vi gjorde en återföring. 

Vi gjorde en återföring till projektgruppen och sedan till en 
större grupp på Posten som var inbjudna speciellt. Vi fick en myck-
et god respons vid själva genomgången både inför den större grup-
pen som var inbjudna speciellt och för projektgruppen. Det var vik-
tiga resultat som man konstaterat med hjälp av vår studie, nämligen 
att det t a r tid att lära sig. Eftersom vi var på så många kontor så 
beskrev vi ju ett antal extrema fall, som förstås inte är representati-
va för Posten i stort.  Ett som gjorde ett mycket stort genomslag var 
exemplet om brevbäraren som trodde att han skulle komma på an-
ställningsintervju men som fick ställa sig att kamma post direkt 
väckte stor munterhet. Det konstaterades också att man inte hade 
någon större beredskap i form av en struktur för upplärning, och det 
bidrog vi till att de insåg.  

Vad som också gav stor genomslagskraft var, tror jag, att visa 
filmen där en erfaren brevbärare står, ja faktiskt står helt frågande, 
inför ett nytt distrikt. Då  är det en brevbärare som redan vet hur allt 
är organiserat och ändå var han fullständigt frågande inför hur han 
skulle sortera på det nya distriktet.  Detta avslöjade filmen. 

Däremot vet vi inte vilken spridning våra resultat har fått utan-
för de grupper/personer som vi rapporterade till. 

Slutrapporten levererades till Posten efter en stark anpassning 
till vad Posten önskade. Vi hade en liten projektgrupp där vi träffa-
des just för slutrapporteringen och vi diskuterade mycket hur rap-
porten skulle utformas för att anpassas till Posten. Det skulle vara 
en ren företagsrapport (= utan referenser) och den ä r verkligen 
gjord för Posten för att dom skall kunna ta till sig, den är anpassad 
efter vad Posten ville ha.” 
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Hur kan man förklara svårigheterna att ute på kontoren 
få gehör för upplärningsprojektets betydelse? 
 
Forskningsledaren, Jörgen Eklund, ger en ytterligare tolkning 

 
”Om man skulle fundera på varför det inte gick att få flera under-
sökningspersoner så tror jag att vad som hände under perioden efter 
videofilmen fram till det att vi beslutade oss för att köra igång det 
här projektet var att alla såg att ute på postutdelningskontoren så 
gick kamningstiderna ner när personalen fick några års vana. Brev-
bärarna lärde sig förstås kamma effektivare och effektivare och 
jobbade kanske över något fler distrikt. Eftersom man då samtidigt i 
princip inte har rekryterat nya brevbärare mer än i vissa storstads-
områden där man har hög personalomsättning, innebar det att efter-
hand så minskade prioriteten av det här problemet. Problemet blev 
inte så akut, och därför fick den här studien en lägre prioritet under 
tidsperioden från det att kontraktet var förhandlat till det att studien 
satte igång.  

Vi tror alltså att denna delstudie fick en lägre prioritet på grund 
av att problemet minskade. Men det var ju också så att i studien in-
gick ju mätning av tid och det är ju förstås kontroversiellt. En del 
personer uppfattade detta som någon form av kontroll. Studien led-
de tankarna till en slags rationaliseringsåtgärd som skulle drabba 
dom. Det innebar att det var väldigt viktigt att vi betonade syftet 
och hur resultaten skulle användas och att vi inte använder våra data 
till något annat utan att vi vill gå vidare och enbart intressera oss för 
den relativa förändringen i tidsåtgång för kamningsarbetet.” 
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Kapitel 8 Att följa hela Posten-projektet på 
 nära håll 

 
 
 

Anette Erlandsson-Karltun genomgick efter en längre 
tids arbetslivserfarenhet utbildningen inom det kogni-
tionsvetenskapliga magisterprogrammet, Linköpings 
universitet. Vid samma universitet, Avdelningen för in-
dustriell arbetsvetenskap, fick hon därefter en dokto-
randtjänst. Parallellt med forskningsinsatser inom Pos-
ten-projektet har hon varit medorganisatör för och lärare 
i kursen Människa Teknik Organisation (MTO) som 
getts inom civilingenjörsutbildningen och det kogni-
tionsvetenskapliga programmet. Hon har också medver-
kat till kvalitetsutveckling av forskarutbildningen inom 
ramen för högskolerådets PROPOSTE-projekt. Från och 
med hösten 2007 ansvarar hon för en ny magisterutbild-
ning i Ergonomi/MTO vid Linköpings universitet. I ok-
tober 2007 disputerade hon på avhandlingen ”Fors-
karstött förändringsarbete i själva verket – Att förbättra 
arbetssituationen för 15 000 brevbärare”. 

 
 
 
I forskargruppen ingick doktoranden Anette Erlandsson-Karltun. På henne 
låg en alldeles särskild operativ uppgift, nämligen att på nära håll följa, 
medverka i och dokumentera hela det förändringsarbete som Servicenätet 
Posten bedrev inom ramen för projektet ”Brevbärarnas arbetssituation” 
(BAS), och som utmynnade i förbättringar som slutligen vidtogs vid de to-
talt 602 utdelningskontoren i landet.  

Anette Erlandsson-Karltuns första uppgift blev att hösten 2001 
genomföra en kartläggning av brevbärarnas arbetsmiljö och av införandet 
på kontoren av det s.k. ”Bästa Metod” konceptet (Erlandsson, 2002). 

En liknande insats ägde rum från oktober 2003 – maj 2004. Det var en 
utvärdering av implementeringsprocessen vid ett pilotkontor vad gäller fyra 
förbättringsåtgärder: belysning, märkning och justering av kamfack, arbets-

111 111



teknik och nyttjande av ny manual för organisering av innearbetet på utdel-
ningskontoren (Erlandsson-Karltun, 2004). 

Ytterligare en utvärdering genomförde hon (tillsammans med Anna 
Roos) på ett större urval utdelningskontor under våren och sommaren 2005 
efter att förbättringarna vidtagits vid samtliga landets kontor (Roos &  
Erlandsson-Karltun, 2005). 

Under perioderna mellan dessa tre omfattande undersökningar funge-
rade Anette Erlandsson-Karltun som kontaktperson och forskarstöd till pro-
jektmedarbetare och ledningspersoner inom Servicenätet Posten. I motsats 
till andra i forskargruppen som inriktade sig på specifika problem och in-
satser hade Anette Erlandsson-Karltun en bred och långsiktig uppgift, näm-
ligen att följa - och bidra till - Postens satsning på detta projekt från start till 
mål. 

 
 

En tillbakablick på hela projektet utifrån egna erfarenhe-
ter och reflektioner 

    
"När jag kom in i bilden som doktorand vid Avdelningen för indust-
riell arbetsvetenskap så var ju uppdraget i princip den utvärdering 
som vi skulle göra, dels av den totala arbetssituationen för brevbä-
rarna, speciellt med avseende på utdelning i flerfamiljshus och dels 
en utvärdering av det nyinförda ”Bästa Metod”-konceptet. Jag kän-
de att det var spännande … 

…dels att få delta i ett utforskande projekt. Vi visste inte var vi 
skulle landa. Jag förstod ganska snart att det handlade om ett helt 
arbetssystem, och systemsynen är ju min käpphäst, att se helheten, 
se hur saker och ting hänger ihop, 

…dels att få ingå i ett forskarteam med så många kompetenser 
som fanns här, 

… och dessutom att vi tillsammans förhoppningsvis skulle ha 
väldigt goda möjligheter att komma vidare med det här projektet." 

 
Tidigare erfarenheter 

 
"Efter ganska många år i yrkeslivet hade jag blivit van att hantera 
relationer med rätt mycket människor. Det har jag känt som en till-
gång. Utbildningen på kognitionsvetenskapliga programmet, Lin-
köpings universitet, är en tvärvetenskaplig utbildning där man går 
in på både tekniska och mer filosofiska spörsmål om människans 
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varande, beteende och våra sätt att kommunicera. Vad jag tycker att 
jag har haft särskilt nytta av därifrån var att man blev fostrad att 
försöka se helheten och att försöka se hur saker och ting förhöll sig 
till kontexten. Det var också lärorikt att studera tillsammans med 
människor som kom från så olika bakgrund, hade olika infalls-
vinklar på saker och ting och se att saker kan göras på flera sätt. Det 
ingick också att vi skulle jobba med intergrupprelationer och kom-
munikationsanalyser, och se betydelsen av att anpassa sig till an-
vändaren i analyserna. Man måste börja där, det är oerhört viktigt. I 
praktiken har man bara kommit en kort bit på väg idag, något som 
jag är förvånad över. 

Min kännedom om brevbärararbete var rätt begränsad. Visser-
ligen känner jag ju till en del personer i min omgivning som jobbat 
som brevbärare men därutöver kan jag nog säga att det var helt 
jungfrulig mark för mig. Och det var fascinerande att få klart för sig 
vilken komplexitet som låg bakom ett sådant tillsynes enkelt arbete. 
Det imponerade på mig. Och att man kan få en organisation som 
Posten att fungera så fantastiskt från det att jag lägger ett brev på 
min brevlåda i Linköping och det hamnar i Kiruna dagen därpå. Jag 
insåg också snart vilket fysiskt krävande arbete brevbäraren har.” 

 
Den inledande undersökningsperioden  

 
"När vi skulle utvärdera införandet av ”Bästa Metod” och kartlägga 
brevbärarnas arbetssituation upplevde jag detta som väldigt inten-
sivt. Tidsschemat var detaljerat. Vi skulle utföra de olika momenten 
enligt en viss veckoplanering då schemat var tight. Det innebar ett 
ganska hårt jobb för mig med betydligt fler timmar än normalt. Vi 
fick in så mycket information under denna period som vi kände att 
vi behövde ta hänsyn till. Vi kunde inte bara släppa den, så det blev 
verkligen intensivt, men också väldigt roligt. 

Det var alltså 15 postutdelningskontor som skulle utvärderas. 
Väldigt roligt var det att få starta med att vara ute en hel dag vid ett 
utdelningskontor och tillsammans med en av brevbärarna känna på 
hur det var att springa i fyravåningshus utan hiss med tunga IKEA-
kataloger på armen. Det ingav en stor respekt hos mig för det arbete 
som brevbärarna utförde och så gav det mig insikt och en känsla för 
vad arbetet bestod av. Utifrån den erfarenheten började vi förstå hur 
vi skulle kunna nalkas problematiken. Vi genomförde först 60 in-
tervjuer och därefter samlade vi in våra enkäter som genom-fördes 
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på samtliga 15 kontor. Väldigt intensivt, väldigt lärorikt. Då lärde 
jag mig oerhört mycket! 

Jag minns att det krävdes mycket planering och organisering 
för att få tillgång till personalens tid för intervjuer och att så små-
ningom få tillstånd att använda deras tid för att fylla i enkäter som 
byggde på intervjumaterialet. Jag tänkte efteråt att det var bra att vi 
lade ner mycket tid (via personliga telefonsamtal) på detta att över-
tyga deras chef/er om vikten av att utvärdera arbetsförhållandena. 
Jag skrev ett personligt brev till var och en som skulle delta i inter-
vjuerna. I samband med att jag besökte varje utdelningskontor och 
genomförde intervjuerna informerade jag personligen alla brevbära-
re om den kommande enkätundersökningen. Jag fick då möjlighet 
att ”känna av läget” och dom fick chans att ställa frågor. I efterhand 
förstod jag att denna personliga kontakt betydde mycket för att vi 
fick så hög svarsfrekvens på enkäterna (89 %). Så det har jag ju lärt 
mig att det är jätteviktigt med ett sådant förarbete. 

Jag kan berätta en rolig anekdot från denna datainsamling. Det 
var en utdelningschef som ringde och frågade: 'Vi har skickat in alla 
enkäter men det är två som inte har svarat. Det är så att den ena lig-
ger på BB och den andra är på väg dit. Ska dom svara också?' Det 
tyckte jag sa väldigt mycket om det engagemang som vi hade lyck-
ats skapa. 

Vi hade även god hjälp av att facket också drev den här frågan 
som vi var tillsatta att utreda. Jag minns det som en intensiv pro-
cess, en väldig smidigt fungerande process, men som krävde hårt 
arbete, ett krävande kontaktarbete. 

Efter vi samlat in enkäterna var det ganska stark tidspress från 
styrgruppen att få fram resultat och det snabbt. Där kommer jag in 
lite på konflikter mellan forskare och praktikers sätt att jobba. Vi 
fick försöka lösa detta med att ge någon sorts översiktlig informa-
tion innan vi kunde presentera alla detaljer i rapportform. Praktiker 
vill att det skall gå snabbt att få fram resultat och vi som forskare 
vill ju gå grundligt och noggrant fram och inte lämna ut uppgifter 
förrän vi är säkra på vår sak. Det tog ett tag innan vi lärde oss var-
andras sätt att jobba. 

Så blev rapporten färdig och ett ganska omfattande återfö-
ringsarbete följde. 

Vi reste runt i landet. På fem olika platser i landet under april 
2002 träffade vi personer från de olika postutdelningskontoren, allt-
ifrån brevbärare, teamledare och fackliga representanter till chefer 
på olika nivåer inom Postens organisation. Inte bara för att berätta 
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om resultaten från rapporten utan också för att få reaktioner på om 
dom kände igen sig i resultaten. Det blev samtidigt ett sätt att vali-
dera våra resultat. För att mäta deras reaktioner delade vi ut röda 
och gröna kort till alla närvarande och vi hade vissa frågeställningar 
som vi ville ha reaktion på. Om dom ansåg att dom höll med om det 
vi kommit fram till eller inte, om dom tyckte vi hade föreslagit rätta 
åtgärder (lösningsförslag) eller inte. Och i och med att alla räckte 
upp sina kort fick vi faktiskt en mycket fin kontroll på att vår utvär-
dering och våra åtgärdsförslag stämde med deras syn på saken. Det 
kändes bra för då visste vi att vi landat rätt. Det blev också väldigt 
givande diskussioner i de här sammanhangen, vilket – förstod vi 
senare – gjorde att diskussionerna gav ringar på vattnet och att rap-
porten fick en omfattande spridning i organisationen och blev lite 
av ett fenomen. Så vi insåg att den informationsrunda som vi gjorde 
blev väldigt mycket värd. Vi knöt an resultaten till den för att 
komma vidare i processen." 

 
Nästa fas: Postens BAS-projekt 

 
"Vid våra besök ute i landet var det ju inte riktigt bestämt vilka av 
de kortsiktiga och långsiktiga förbättringsförslagen i rapporten vi 
skulle satsa på. 

Det kom att utkristallisera sig sedan under nästa fas, Postens 
s.k. BAS-projekt. Men det fanns ingen tvekan under de här sam-
mankomsterna om att åtgärderna behövdes. 

Vi är nu framme vid sommaren år 2002. I Postens ledning dis-
kuterades vilka åtgärdsförslag som skulle vidtas först och hur man 
skulle börja arbeta med dom. Ett av motiven till att man ville börja 
med dom kortsiktiga åtgärdsförslagen var att det snabbt skulle bli 
resultat. Dom långsiktiga fick vänta därför att dom inte var riktigt 
lika konkreta. Där ingick moment som handlade om att man måste 
lära sig ett systemsynsätt, något som var lite bökigare att hantera. 
Dom åtgärdsförslag man bestämde sig för gick ut på att man skulle 
justera kamfacken, märkningen på kamfacken, belysningen, sättet 
att arbeta vid kamfacken. Och även en mer organisatorisk aspekt,  
dvs. hur man kunde lägga upp sorteringsarbetet på ett sådant sätt att 
man utnyttjade ”Bästa Metod” konceptet på ett effektivt sätt och 
samtidigt mer arbetsmiljövänligt än hittills.  

Så startade BAS projektet. Mina insatser under BAS I perio-
den är mera diffusa för mig så här i efterhand. Det var väldigt 
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mycket möten och diskussioner i projektgruppen då man diskutera-
de olika tillvägagångssätt. Där var sju delprojekt, vilket gjorde att 
det spretade åt olika håll. Mest intressant var att man hade tagit fas-
ta på en uppenbar brist i ”Bästa Metod” införandet, nämligen att 
man hade varit lite för snabb att ”trycka ner” ”Bästa Metod” kon-
ceptet utan att riktigt förankra det i organisationen. Vår utvärdering 
visade också att på dom kontor där införandet av ”Bästa Metod” 
gått bra hade brevbärarna också upplevt en stark delaktighet i pro-
cessen att implementera det nya konceptet och på dom kontor som 
lyckats dåligt var bristerna stora i fråga om delaktighet på en rad 
punkter som information, kommunikation, möjlighet att påverka 
osv. Med BAS-projektet ville man nu stämma i bäcken. Jag upplev-
de att när vi i forskargruppen talade oss varma för betydelsen av 
delaktighet så fick man inom Posten verkligen respekt för betydel-
sen av detta. 

Under BAS I perioden fanns ju facket med hela tiden som en 
pådrivande faktor. Här kan man tala om en kollektiv delaktighet, 
och facket hjälpte också till att skapa legitimitet för att brevbärarna 
själva skulle få vara med att driva detta. Det var ganska mycket dis-
kussioner om olika sätt att skapa delaktighet, att det var viktigt att 
delprojektledarna skulle komma från linjen med den förståelse de 
hade för hur man jobbade på golvet och att de skulle ha med sig 
medarbetare därifrån som referensgrupper för att verkställa de här 
nya åtgärdsförslagen. Plus att vi fanns med som forskargrupp, att 
ledningen i organisationen fanns med, att delprojektledarna fick 
träffas som grupp osv. Så där tyckte jag att det fördes ganska gi-
vande resonemang kring hur man skulle genomföra detta, väldigt 
öppet, och många fick komma till tals på de här stora gemensamma 
mötena.  

Jag kände att det skapades en atmosfär. Här var verkligen ett 
ovanligt grepp för organisationen Posten och Servicenätet, som med 
sin byråkratiska uppbyggnad har haft svårt att driva liknande pro-
cesser. Här tog man ett krafttag, tycker jag, och det kändes väldigt 
fint att få vara med och peppa dom till detta. Men så kände jag ock-
så att det gällde för oss som forskare att hitta en lämplig roll bero-
ende på var i processen delprojektgrupperna befann sig. Hur inter-
venerande ska man vara? Hur mycket ska man / bör man driva på? 
Ska man dra sig tillbaka och vara bollplank? Bara finnas? Jag kände 
tidigt att här behövs fingertoppskänsla. 

Jag tycker nog att den processen gick väldigt bra. Om man nu 
pratar om BAS i det stora hela. Men ibland var vi tvungna att vara 
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lite skarpa för att det skulle hända något. Det blev lite stiltje emel-
lanåt och om man går över till den efterföljande BAS II perioden, så 
blev det två steg fram och ett steg tillbaka. Då tänkte vi: men nu 
måste det hända något.  

Så vi bestämde oss för att ordna ett rollspel vid nästa projekt-
gruppsmöte för att vi skulle få hjälp att sätta oss in i varandras rol-
ler. Jag minns hur Postens projektledare sa när han fått agera rollen 
som forskare: 'Inte visste jag att det var så svårt att vara forskare.' 
Det löste faktiskt vissa knutar. Vid det här mötet var jag själv otro-
ligt frustrerad av velandet fram och tillbaka i Servicenätets projekt-
ledning. Jag kände att jag inte kunde göra ett bra jobb om jag inte 
fick veta vilka förutsättningar som gällde. Så jag sa till Postens pro-
jektledare på skarpen: 'Om förutsättningarna för att driva projektet 
vidare har ändrats så vill jag veta det nu om jag skall kunna fortsätta 
att göra ett bra jobb. Vi kan inte stå här och stampa på samma fläck 
längre!' Jag minns att spänningen i gruppen gjorde att det blev full-
ständigt tyst i lokalen. Men diskussionen som kom igång sedan ren-
sade luften ordentligt och efter det mötet blev det fart på projektet 
igen. Det var vid det tillfället som jag kände att jag tog i som mest 
och samtidigt inte visste om det skulle gå vägen, men det gjorde 
det. Så jag tycker vi höll balansen ganska bra. 

Man var väldigt fokuserad på deadlines inom Posten. BAS I-
periodens delprojekt skulle vara klara och avrapporterade i decem-
ber 2002. Man gled så över i BAS II och bestämde sig snabbt att 
lägga ihop sju delprojekt till fyra och så satte man fart mer konkret. 
Vi i forskargruppen var ju med hela tiden så för mig kändes det inte 
som någon större skillnad mellan BAS I-perioden och BAS II-
perioden. Vi var inte med och bestämde hopslagningen. Men det 
flöt på, mötena fortsatte och jag blev mer involverad operativt, 
hjälpte till som rådgivare och med att utvärdera de olika åtgärderna 
som tagits fram av delprojektledarna. Det gällde nu att skapa en ve-
tenskapligt korrekt utvärdering. Ja, det var ju många av oss i fors-
kargruppen som hade olika specialistuppgifter i de här grupperna, 
så vad jag minns är att vi jobbade mer interaktivt under BAS II. 

Så kom delprojektledarnas leverans av konkreta lösningsför-
slag. Det var väl inte alla som var riktigt klara, och det förekom 
diskussioner en tid innan projekten redovisades - det måste ha varit 
i september/oktober 2003. Hur man skulle lägga upp den breda im-
plementeringen på samtliga 602 utdelningskontor blev nu den stora 
frågan." 
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Först en pilotstudie 
 

"Fredrik tog nu vid som projektledare från Postens sida och fick an-
svar för den breda implementeringen. Först  diskuterades om man 
skulle ha tre eller fyra pilotkontor, men man bestämde sig slutligen 
för att välja ett kontor för en pilotstudie. 

Jag var rädd att utvärderingen inte skulle bli så bra om man 
schabblade för mycket med valet av pilotkontor, och jag kände en 
väldig frustration en period, när Servicenätets projektledning inte 
visste vilket ben man skulle stå på. Vi var tvungna att påpeka att 
man inte kan göra en utvärdering utan att hålla sig till vissa veten-
skapliga kriterier och att det därför var väldigt noga att man lade 
upp både införandet av åtgärderna och utvärderingen på ett sätt så 
att det gick att mäta utfallet. Så började Fredrik och jag att lägga 
upp en utvärderingsplan och den blev mycket mer detaljerad än han 
hade tänkt sig, vilket var nödvändigt. Här var det viktigt att jag som 
forskare var med. När vi väl klarat ut detta tycker jag att vårt sam-
arbete fungerade bra. Med var också kontorschefen, en facklig re-
presentant centralt ifrån, en så kallad processledare och en områ-
deschef som båda hade deltagit i BAS-projektet från starten. Vi 
hade också en referensgrupp på pilotkontoret med de båda teamle-
darna, sex brevbärare och en administratör som också var med i 
diskussionen. Planerna för implementeringen förankrades väl. 

Det var jag som utformade den slutliga implementerings- och 
utvärderingsplanen. Sedan fick personalen på pilotkontoret ha syn-
punkter på den, och vi korrigerade den så att alla skulle känna sig 
nöjda. 

Styrgruppen hade velat att vi skulle genomföra den här im-
plementeringen på ännu kortare tidsperiod än vi gjorde. Jag hävda-
de att det inte var möjligt  och då fick vi hålla på den tid vi behöv-
de. 

Själva datainsamlingen låg på mig och Fredrik hade ansvar för 
själva implementeringsprocessen. Han skulle se till att belysnings-
armatur, märkremsor och annat fanns vid den tidpunkt som var av-
talat.  

Sedan utfördes implementeringen stegvis, vi tog en åtgärd i 
taget. Vi började med manualen - hur vi skulle organisera arbetet 
inomhus. För var och en av de andra åtgärderna fick de fylla i en 
enkät före införandet och en strax efter. Efter att alla åtgärderna var 
implementerade gjorde jag en gruppintervju med vart och ett av de 
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fyra arbetslagen på kontoret, (mellan fem och tio brevbärare i varje 
grupp) där jag fick lite friare synpunkter än i enkäten på hur de upp-
levt själva implementeringen och hur det kändes att arbeta nu efter 
förbättringarna. 

Det här skedde från oktober 2003 till maj 2004. 
Det drog ut rejält på tiden av flera skäl. Ett var att leveranserna 

av belysningsarmaturerna inte kom i tid. Ett annat skäl att vi ville 
arbeta i en delaktighetsanda på pilotkontoret, och en strategi från 
forskarsidan var att vi skulle låta personalen ta mer och mer ansvar 
för implementeringen. Jag gjorde en överenskommelse med en av 
teamledarna som lovade att dom skulle se till att dela ut varje enkät-
formulär vid rätt tillfälle, samla in svaren, lägga formulären i ett 
anonymt kuvert och skicka till mig. Men det visade sig att enkäter-
na kom in lite hur som helst. Det fattades en del enkäter, alltför 
många för att det skulle vara bra. Jag hade ganska många diskussio-
ner med de båda teamledarna om att de var tvungna att se till att allt 
kom in annars kunde vi inte göra en utvärdering. De kom ju in så 
småningom men det gjorde att det hela drog ut på tiden. I efterhand 
stod det klart för mig att teamledarna samtidigt var engagerade i en 
av Posten arrangerad ledarskapsutbildning som tog väldigt mycket 
tid. Det blev en kollision där. Inte bra, minst sagt.  

Och det kan man ju för övrigt säga om hela det här projektet 
att när jag började med första fasen så var brevbärarna lite skeptiska 
till en början över att det var ännu ett nytt projekt på gång som skul-
le uppta deras tid. 'Det är projekt på projekt på projekt', sa dom, och 
'vi ser aldrig några resultat - du vet väl att Posten kallas för projekt-
kyrkogården.' Jag tänkte att dom har tuffa erfarenheter. Så det tog 
tid att skapa förtroende. Men vad som slutligen ingav förtroende var 
dels att vi var en neutral part som hade viss respekt med oss i egen-
skap av att vi gick vetenskapligt tillväga, att facket fanns med som 
drivkraft och sen tror jag det betydde mycket att jag tog mig tid att 
prata mycket med kontorschefen, teamledarna och med brevbärarna 
på golvet och förankra det hela väl. Men det var flera andra projekt 
inom Posten som intervenerade hela tiden, så det var svårt att hålla 
rent för det här projektet och få tid för det genom hela förloppet. 
Det var något vi fick kämpa för allt mer mot slutet. Men rapporten 
blev klar och avrapporterad, det var den 18 november 2004. 

Då hade det gått en tid och det hade börjat ske en omfattande-
omorganisation inom hela Posten, vilket innebar att många av che-
ferna kom att byta plats, byta uppgifter. Det var oro i hela organisa-
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tionen vilket gjorde att koncentrationen flyttades bort från resultatet 
av den här pilotstudien. 

Resultaten i rapporten visade att åtgärdspaketet i sig utföll till 
stor belåtenhet men att man hade missat en hel del viktiga saker i 
själva implementeringsprocessen, vilket föll tillbaka på högre led-
ningen och olika ledningsfunktioner. Detta hade man svårt att ta till 
sig fick vi veta senare. Rapporten fick därmed ett blandat motta-
gande. Den blev en het potatis att ta i, och det gjorde också att den 
inte fick lika stor spridning som den första rapporten. Tanken var ju 
att den skulle användas som ett arbetsredskap inom Posten i fort-
sättningen för att undvika fallgropar inom olika projekt. Men där 
blev det i stället platt fall kan man säga. Just de här bristerna på 
chefsnivå som vi lyfte fram sänkte intresset i organisationen. Det 
kanske fanns fler anledningar." 

 
Framme vid den landsomfattande breddimplementeringen 

 
"Vi funderade efteråt på om vi kanske borde varit mer drivande i 
den fortsatta processen. Samtidigt visste vi ju inte riktigt vad som 
pågick förrän det var lite för sent. Efter pilotstudien fanns faktiskt 
ingen ansvarig för breddimplementeringen, ingen processägare, så 
implementeringsprocessen föll mellan olika stolar. Vi började nysta 
i det här för att kunna få till stånd en utvärdering av breddimple-
menteringen. 

Presentationen av pilotstudien och nästa steg när man började 
välja ut kontor för utvärdering av breddimplementeringen skedde 
slag i slag. Vi hade ett uppstartsmöte innan jul 2004 då vi kom 
överens om riktlinjerna. Fredrik som varit projektledare för imple-
menteringen hade då slutat och Stig, Per och Ingalill - alla tre chefer 
på huvudkontoret - infann sig på mötet. Per hade axlat Fredriks roll. 
Han hade inte historien bakom sig, han var inte så väl informerad 
om bakgrunden till BAS-projektet. Så han släppte taget kan man 
säga eller snarare, han tog aldrig taget. Det var Stig som vi fick job-
ba med som förmedlande länk och vi fick egentligen själva driva 
mycket av processen. Då insåg vi att har man inte uppbackning från 
högre ledning, legitimitet, tar det tid. Det gick inte att köra en rak 
linje och kommunicera med varje lokalt kontor som vi gjort i första 
fasen. Allt blev nu väldigt mycket svårare. Konsekvensen blev ett 
betydligt större bortfall jämfört med i de föregående undersökning-
arna. 
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Intrycket när vi sammanträffade med Stig, Per och Ingalill var att 
det här kommer dom att klara. Dom uttryckte ju vilja och verkade 
ju rätt kompetenta för uppgiften, Stig framförallt. Det var med 
andra ord lite förvånande att behöva konstatera hur dom släppte ta-
get. Stig hade uppfattat att det var Pers ansvar, men Per hade inte 
fattat vad som var hans uppgift förrän sent. 'Men då är det väl tid att 
du fattar det', sa Stig i lite irriterad ton. Han var inte alls involverad 
under senhösten 2004, så när breddimplementeringen som skulle 
gälla hela landet, startade så fanns det ingen på huvudkontoret som 
höll i själva implementeringen! 

Överenskommelsen med oss var ju att de skulle sköta hela im-
plementeringen så jag hade bestämt mig för att inte lägga mig i. 
Men eftersom det inte fungerade så var jag tvungen att lägga mig i 
och sätta fart på processen. Jag försökte via Per först men det visade 
sig att han inte gjorde något åt saken och han var också på väg att 
byta tjänst. Tankarna var nog någon annanstans! Men Stig tog itu 
med uppgifterna och skötte det efter omständigheterna väldigt bra. 
Han fick gå in och peta i efterhand i sådant som var planerat men 
som inte fungerade, till exempel byta ut kontor som inte kunde stäl-
la upp av olika skäl. Jag fick se till att vi fick mandat från högre 
ledningen att skicka ett brev till varje enskilt utdelningskontor som 
deltog i utvärderingen av breddimplementeringen, tala om för dom 
att det var viktigt att ställa upp. En rad sådana åtgärder fick vi an-
vända för att driva på.  

Omorganisation och nya människor på nya poster kom emel-
lan och orsakade störningar. Vi fick närmast ana oss till att det var 
andra saker i görningen. När det framstod tydligare tog jag initiativ 
till ett samtal med Fredrik och några andra. Jag förstod att det fanns 
en stor oro hos samtliga. Det var många chefer på olika nivåer som 
blev uppsagda och som fick söka om tjänster. Man visste inte om 
man skulle ha jobbet kvar helt enkelt och det är klart att det påver-
kar hur man fokuserar sitt arbete. Så småningom insåg jag att detta 
var deras villkor under breddimplementeringsperioden. Plus att pro-
jektet inte ägdes av någon utan bara släpptes. 

Vi försökte att i sammanfattningen av vår utvärderingsrapport 
om breddimplementeringen lyfta fram att ett grundläggande pro-
blem inom Posten var, och hade varit, att dom har för många för-
ändringsprojekt på gång samtidigt och att det har varit svårt att fre-
da tiden så att vart och ett blir väl prioriterat. Nu fanns ju vi från 
forskargruppen där som resurs och kunde i vissa fall se vad som 
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ägde rum och kunde hjälpa till vilket gjorde att det fungerade bätt-
re." 

 
Om lärandets förutsättningar  

 
"Man kan också konstatera att dom hade svårt att dra nytta av allt 
som vi kommunicerade under processens gång. Det fungerade bra 
första varvet då vi gick ut på bred front och berättade, men på egen 
hand har dom inte lyckats kommunicera lärdomarna. Orsaken kan 
vara tidsbrist. När ett projekt är slutfört och avrapporterat är det 
andra projekt som är i hetluften och kanske man inte inser betydel-
sen av att kommunicera lärdomarna från det tidigare projektet. Det 
läggs så mycket krut på nya saker. Det verkar inte som man är in-
ställd på att ta tillvara lärdomarna och följa upp som man borde 
göra om man skall lära sig något på sikt. Inledningsvis framhöll 
man inom Postens projektledning att 'vårt mål med det här projektet 
är inte bara att lära oss saker just i det här projektet utan också att 
förbättra saker och ting på sikt, att lära sig hur man går tillväga'. 
Men det blev uppenbart att man inte riktigt kunde förmå sig själv att 
fullfölja det målet. Jag tror också att det beror på att det inte funnits 
någon övergripande projektorganisation inom Posten som haft koll 
på hur olika projekt i Posten påverkar varandra, och att varje pro-
cessägare skall kunna föra sitt projekt i land." 

 
Om delaktighet 

 
"Om jag fick göra om den här typen av förändringsprojekt, skulle 
jag nog i första fasen gå tillväga på samma sätt som vi använt inom 
Posten, dvs. hålla väldigt tajt kontakt med dom som involveras i 
processen och skapa samförstånd kring vad som skall göras. Och 
vad gäller hanteringen av delaktighet så skulle jag nog hållit lite 
stramare tyglar, inte släppt någonting helt.  Det gjorde vi väl heller 
aldrig, men dom hade behövt mer stöd i att lära sig att arbeta på ett 
delaktigt sätt. Det är inte bara något man enkelt gör. När det gäller 
delaktigheten tror jag vi hade behövt finnas med tydligare som en 
utbildningsresurs, en stödresurs. 

Vårt medvetna val blev i stället att observera hur dom försökte 
åstadkomma delaktighet och hur dom hörsammade våra 'predik-
ningar' om vikten av delaktighet. 
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Helt klart var det så i pilotstudien. Medan under breddimplemente-
ringen var vi ju inte närvarande på dom olika utdelningskontoren 
utan först vid våra utvärderingsbesök. Då ställde vi enkätfrågor om 
delaktighet, precis desamma som i vår första utvärdering fyra år ti-
digare. Vi fann att mönstren var väldigt lika när det gäller samban-
det mellan delaktighet och framgång med implementeringen. 

Här finns ett stort område att jobba vidare med. Det visade sig 
också att det fanns väldigt olika meningar om vad delaktighet var. 
'Ja, vi har informerat och informerat så dom är så delaktiga” var en 
vanlig men missuppfattad, innebörd av delaktighet. Eftersom vi 
hade stött och blött det här i en tidigare rapport och vi hade fört 
muntliga diskussioner om det, så blev jag förvånad över att det inte 
satte mer spår i det praktiska handlandet. Jag tror att det krävs att 
man får utbildning om delaktighet och vad det står för i praktiken." 

 
Mitt ämne för avhandlingen 

 
"Som doktorand under hela Posten-projektet hade jag i början tänkt 
satsa på frågeställningar som rörde vår utvärdering av införandet av 
”Bästa Metod” och brevbärarnas arbetssituation. Vi visste ju egent-
ligen inte vad som skulle hända efter denna utvärdering och hur vi 
skulle bli ianspråkstagna. Så mina tankar rörde sig kring hur jag 
skulle göra en djupare analys av det som samlats in i första fasen. 
Men sedan när projektet kom att mer och mer anta formen av inter-
ventionsforskning och vi blev involverade i själva processen, då 
kände jag att processen var väldigt intressant att belysa. Hur går det 
till? Varför går det till så här? Jag växlade fokus. Jag kände att det 
var många saker som jag egentligen skulle vilja dyka djupare ner i 
och jag kanske kan göra det så småningom, men som det ser ut nu 
så är de mest intressanta frågorna i min avhandling att närmare be-
lysa hur man kan samarbeta forskare och praktiker emellan, lösa 
problem och komma vidare. Också att se betydelsen av de olika rol-
ler som finns under en sådan process och vilka främjande och hind-
rande faktorer som påverkar både processen och utfallet. Jag har 
förstått när jag läst litteratur inom området att det finns mycket teo-
rier men inte lika många exempel på vad som händer i verkligheten. 
Det är väldigt spännande att känna att man kan utveckla några tan-
kar kring detta." 
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När motsatta intressen dyker upp 
 

"När det gäller kvaliteten på själva förbättringsprocessen, så har jag 
haft mina önskemål, och Posten har haft sina. Det har av och till 
blivit kollisioner mellan mitt intresse som forskare och deras intres-
se som praktiker. 

Det mest markanta som jag påminner mig nu var under den 
första fasen, utvärderingen av ”Bästa Metod” införandet, då projekt-
ledaren inom Posten föreställt sig att resultatet skulle vara färdigt i 
ett kick så där. Han insåg inte att det tar tid att göra en sådan utvär-
deringsanalys och utbrast 'jag känner mig grundlurad om jag inte 
får resultaten nu'. Vi fick förklara att vi inte bara kastar fram siffror 
utan att förklara vad dom står för. För att mildra irritationen fick 
han vissa frekvensdata där han kunde se allmänna tendenser. Men 
då var min första känsla att dom förväntar sig att forskning - det gör 
man så här fort - man går ut och frågar och får svar. Och det inträf-
fade väl vid några tillfällen till, att dom försökte ta genvägar och jag 
vet att vi satte i halsen några gånger. Vi fick tala om att man kan 
inte göra en vetenskaplig undersökning om man inte tar hänsyn till 
detta och detta. När dom hade börjat förstå vårt sätt att arbeta gick 
det lättare. Dom tog till sig. Och så minns jag vid några tillfällen att 
vi predikat några saker under resans gång som kändes som att det 
hade gått förbi, men så rätt som det var under ett möte så kunde 
man höra våra ord från deras mun: 'ja men nu får vi inte gå för fort 
fram utan nu måste vi tänka på det här och det här'. Då kände jag att 
oj, det har gått in riktigt! Så jag kände nog att den problematiken 
blev mindre och mindre under resans gång, med reservationen så 
länge vi arbetade med samma personer. Men när det kom in nya 
personer så fick vi ta dusten igen. För då var inte dom insatta i tän-
ket.  

I det stora hela tycker jag nog att relationerna varit goda och 
att vi fick gehör för våra krav på en bra forskningsstruktur. Förutom 
när det gällde att tillhandahålla kontoren vi behövde för vår sista 
utvärdering. Det blev lite bökigt men då berodde det på andra saker. 
I stort tycker jag nog att vi resonerat oss fram till en bra kompro-
miss där det behövts. Men vi på forskarsidan har ju också svårt att 
riktigt inse vilka krav praktiken har på oss utifrån sin verklighet. Så 
jag har lärt mig att bli lite mer ödmjuk när det gäller detta, tror jag. 
Dom har ju sin press på sig. Det handlar om en jämkning hela ti-
den." 
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Min behållning av hela projektet 
 

"Jag har verkligen haft glädje av den här perioden. Det har varit en 
spännande process, en resa, och jag har lärt mig väldigt mycket. Det 
är svårt att jobba i verkligheten med sådana här frågor som kan sy-
nas enkla på papperet. Det finns nog inget enkelt recept för den här 
typen av interventioner. Ingen är den andra lik. Man får känna sig 
för. Det är något av ett konsthantverk. 

Jag har varit den ”operativa röda tråden” i forskargruppen un-
der hela projekttiden. Och samtidigt medlem av ett stabilt forsk-
ningsteam som funnits där och som jag har kunnat vila i." 
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Kapitel 9  Posten-projektet sett i backspegeln 
 och med vision för framtiden 

 
 
 

Jörgen Eklund är civilingenjör, och har varit skyddsin-
genjör och teknisk chef vid företagshälsovård, sederme-
ra konsult vid Saab-Scania Consult. Han disputerade vid 
University of Nottingham i England 1986 i industriell 
ergonomi, blev docent 1991 och därefter professor i in-
dustriell arbetsvetenskap. Han har deltagit i och varit 
forskningsledare för flera projekt med inriktning på 
forskarstött förändringsarbete bland annat inom Cent-
rum för Människa Teknik Organisation (CMTO). 

 
 
 

Till en början tog Jörgen ansvar för en rad delprojekt i Postens projekt 
Brevbärarnas arbetssituation (BAS) och därefter övertog han samordnings-
ansvaret och projektledarskapet. Sedan kom insatserna att växla mellan 
mycket arbete med samordningen, och en hel del administrativa uppgifter. 
Han var också expert i delprojekten, och i den mån det handlade om stän-
diga förbättringar var han projektmedarbetare. Han var också handledare åt 
studenterna, koordinator och ”informellt kitt” mellan de sju delprojekten.  

När det aktuella projektet började hade Jörgen en hel del kunskap om 
brevbärarnas arbete inom Posten. Som skyddsingenjör inom företagshälso-
vården på 1970-talet var han engagerad i lantbrevbärarnas arbetssituation 
och han gjorde också en studie under senare delen av 1990-talet speciellt 
inriktad på vilka fordon som brevbäraren bör ha vid utdelningsarbetet. Det 
var ett tredelat projekt där en del utgick från Industriell arbetsvetenskap vid 
Linköpings universitet, en annan del sköttes av Roger Wibom från Arbets-
miljöinstitutet (se kap. 3) och en tredje del drevs på VTI (Väg- och Trakfi-
kinstitutet). De tre delarna utmynnade i en utvärdering av elfordon för 
postutbärning (se kap. 3). 
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I detta kapitel förmedlar Jörgen sina erfarenheter och 
synpunkter på det femåriga Posten-projektet, (2001 – 
2006). 

 
”Det lockande med att starta hela det här projektet var att det gav 
oss möjligheten till en bred tvärdisciplinär samverkan med ytterli-
gare en organisation, där vi kunde förena universitetets huvudupp-
gifter: grundutbildning, forskning/forskarutbildning och samverkan 
med samhället. Det var vad jag tyckte var spännande med att starta 
det här projektet. 

Att vi också initialt fick ett starkt stöd av olika aktörer inom 
Posten och, än mer intressant, var ju att både Arbetsmiljöinspektio-
nen och facket drev på. Frågorna var ju oerhört heta. Skulle ”Bästa 
Metod” bli en förbättring? Det var ju faktiskt så att de flesta från 
fackligt håll trodde att ”Bästa Metod” skulle leda till en försäm-
ring.” 

 
Med- och motgångar 

 
”Under projektets gång kändes det lika lockande. Ett projekt har ju 
alltid dalar, går upp och ner. Ibland blir det skojigare och ibland blir 
det mindre skojigt och det är klart att vi hade flera perioder då det 
var strul. Posten hade svårt att bestämma sig. Och ibland hade vi 
kanske ett annat synsätt på vad som var viktigt att prioritera än vad 
Posten prioriterade i åtgärdspaketet. Men det där är ju någonting 
som vi vet alltid förekommer i projekt. Det var ingenting som gjor-
de mig vankelmodig att fortsätta projektet utan snarare triggade det 
mig som forskare att få ytterligare fördjupad erfarenhet av att driva 
ett interaktivt forskningsprojekt av det här slaget. Och därmed se 
vad som fungerar bättre och vad som fungerar sämre i ett företag. 
Det finslipade vårt sätt att gå vidare. 

Det gick bra under den första undersökningsperioden med  
”Linköpingsrapporten” (Erlandsson, 2002) som resultat. Och den 
verkliga toppen kom med den turné som Anette och jag gjorde när 
vi presenterade rapporten. Den blev ju snarast kultförklarad, den 
rapporten. Sen måste man säga att det kom dalar när vi skulle preci-
sera nästa steg i projektet. Vi formulerade och förhandlade fram hur 
den första perioden i BAS-projektet (BAS I) skulle drivas, hur det 
skulle gå till. Sedan hade vi en ny period då BAS I var klart, - hur 
man skulle gå vidare i förhandling till BAS II. Botten i projektet var 
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efter 18 oktober 2004. Den dagen gjorde vi den stora föredragning-
en av alla fem rapporter vi levererat. Under den efterföljande tids-
perioden reagerade Posten med en kompakt tystnad. Vi anade att 
den planerade omorganisationen och flyttkarusellen inom Posten 
lade en kall död hand över perioden 18 oktober 2004 fram till över 
årsskiftet. Och efter årsskiftet kom det nya personer i olika positio-
ner. Alla var inte medvetna om vad som gjorts och skulle fortsätta 
uträttas. 

Vi hade då fortfarande ett år kvar av projekttiden. Den vänd-
ning som skedde då uppfattade jag delvis hade att göra med att Pos-
tens projektledare avgick och ingen fanns som tog över projektle-
darskapet. Den eftersträvade hållbarheten var i fara. Det blev ingen 
skojig period därefter. Jag uppfattade också att vår presentation vid 
mötet av den s.k. Balansmodellen var något som var mycket kon-
troversiellt för Postens ledning och därmed bidrog till den här tyst-
naden. 

Balansmodellen ingick i de långsiktiga förslagen vi gett. Vi 
hade visserligen inte lovat att vi skulle gå iland med att ta fram en 
sådan modell. Vi lovade att vi skulle försöka ta fram en modell som 
sammanfattade de belastningsergonomiska kunskaper som vi leve-
rerat, dels i en litteraturöversikt, dels i form av tre examensarbeten 
som vi satt igång för att komplettera de kunskapsluckor som fanns i 
litteraturen. Detta tillsammans skulle ge, tyckte vi, en ganska hyfsat 
bra bild av brevbärarnas arbetssituation ur fysisk synpunkt. Det 
skulle kunna räcka för att erbjuda en praktiskt användbar modell för 
att motverka fysisk belastning och att stödja användningen av lämp-
liga och effektiva hjälpmedel. 

Den avslutande perioden under det att breddimplementeringen 
kom till stånd, kan man betrakta på olika sätt. Vad detta samver-
kansprojekt med Posten har åstadkommit är ju att man gjort en 
breddimplementering av arbetsmiljöåtgärder på kanske upptill 70 
miljoner kronor. Det är så vitt jag vet första gången i Postens histo-
ria en så stor arbetsmiljösatsning och implementering på bredd som 
har genomförts. 

De 70 miljonerna inkluderar förbättringarna vad gäller belys-
ning och märkning av kamfacken samt Rätt arbetstekniken. Jag vet 
inte hur korrekt siffran är, men storleksordningen verkar rimlig6. 
Jag tror man räknade med att det här projektet skulle ha en relativt 
kort återbetalningstid. Våra studier kring belysning och märkning, 

                                           
6 Enligt Postens egen bedömning ligger beloppet i storleksordningen 50 till 70 miljoner 
kronor (se Karltun 2007, s 8). 
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och bedömningen av arbetstekniken, det var någonting som skulle 
ha en återbetalningstid. Och dessutom så var det s. k. ofarliga insat-
ser! Den här typen av åtgärder hotade inga personer eller positioner 
inom Posten. Det gavs ett tydligt budskap, att vi inte fick tafsa på 
organisationen. ’Hit men inte längre’. 

Posten har med andra ord gjort en imponerande investering i 
arbetsmiljön. Och ser man det ur det perspektivet tycker jag att vi 
ska vara oerhört stolta och glada för vad vi åstadkommit och bidra-
git med här. 

Å andra sidan, ser vi till vad som hade varit möjligt för Posten 
att få ut under sista året då breddimplementeringen pågick så är ju 
resultatet lite mer dystert. Hade man varit aktiv och beslutat sig för 
att fullfölja intentionerna som låg sedan tidigare med bland annat 
Balansmodellen så tror jag att Posten hade kunnat få ut oerhört 
mycket mer av det hela. Och hade man fullföljt intentionerna med 
att ta vara på erfarenheterna från pilotstudien vid Lidingökontoret 
under breddimplementeringen så hade det gått oerhört mycket bätt-
re. Det är tråkigt att Posten inte tog tillvara de möjligheter som 
fanns utifrån det samlade materialet som vi tillhandahöll. Det var 
mycket erfarenhet som vi förmedlade och som inte togs tillvara i det 
praktiska arbetet med breddimplementeringen. 

Det finns naturligtvis många skäl som samverkar till detta. Ett 
är byte av personer, av projektledare, av ansvariga för implemente-
ringen, plus just detta att man började dra igång nya projekt i verk-
samheten. Det fanns inte mottagare av våra resultat i organisatio-
nen. Även att det här projektet hade hållit på i tre fyra år påverkade 
människors inställning, eftersom det inte fanns så mycket nyhets-
värde längre. På slutet blev Balansmodellen en kontroversiell fråga. 
Jag tror att allt det här samverkade till att både ledning och fack 
tappade en del intresse. Det blir ett slags självförstärkande fenomen, 
som några uttryckte saken. Intresset hos ledning och hos fack lever 
på något sätt i symbios och frågeställningar som ligger högt på dag-
ordningen hos den ena parten blir prioriterade även hos den andra 
parten. Nu hade båda parter börjat tappa intresset och en negativ 
självförstärkande cirkel hade uppstått.” 

 
Trögheter 

 
”Ett problem var att man inom Posten tog så lång central beslutstid 
innan man gav acceptans för nästa steg i projektet, något som för-
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stås fördröjde det. Sedan behövdes mycket lång tid för att lokalt 
reda ut vad som skulle uträttas och först därefter blev det möjligt att 
starta jobbet. Medan förberedelser och planering tog upp emot ett 
halvår hade man alltså bara några månader på sig för att göra job-
bet. Därefter kom ytterligare en planeringsfas som nästan tog ett 
halvår innan arbetet i den nya fasen tog fart. Det var inte en rimlig 
proportion mellan tiden för centrala beslut och tiden för att att 
komma igång och genomföra delprojekten. 

Min ambition var att hjälpa till i formuleringen av delprojek-
ten, få igång dem, få en bra inriktning på dem. Och få till en sam-
verkan mellan projekten. Och här fanns ett problem, nämligen att 
Posten styckade projektet i sju delar som egentligen hängde ihop 
väldigt starkt. Man hade i början inte förståelse för att delprojekten 
faktiskt hängde ihop och inte heller förståelse för det beroende som 
fanns mellan de arbetsförhållanden som respektive delprojekt kon-
centrerades på.  

Så här var jag tvungen att gå in och engagera mig personligen 
för att ge den informationen på ett antal olika plan, både under själ-
va planeringen och under tiden efter. Jag förde en hel del diskussio-
ner med olika intressenter. För att koppla samman projekten gjordes 
också regelbundna gemensamma avstämningar med alla examens-
jobbare och med Roger Wibom. Jag upplevde att de flesta delpro-
jektledare egentligen var ganska medvetna om att delprojekten 
hängde ihop. Flera efterlyste mer bilaterala kontakter dem emellan.  

Det fanns även en överordnad styrgrupp inom Posten som inte 
var formellt tillgänglig för forskarna. Jag begärde inte heller att få 
komma dit utan räknade med att det som Posten uttryckt som en 
förutsättning gällde. ” 

 
Särdrag 

 
”När det gäller Posten framträder ett antal särdrag. Ett är Postens 
kultur, dvs. en fas i taget med resulterande rapport, en oerhörd ton-
vikt vid rapporten och tidsplanen. Den första vi författade blev ju i 
princip kultförklarad i hela Posten, - i detta stora företag. Aldrig nå-
gonsin har vad jag vet ett doktorandarbete lett till en sådan upp-
märksamhet!  

Intrycket är att i Postens kultur ingår som det viktigaste att hål-
la tidsplaner och ekonomiska ramar, sedan justeras innehållet i stäl-
let. Man ändrar alltså definitionen på vad man skulle uppnå i efter-
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hand och i mån av behov. Man sänker ambitionsnivån för hur 
mycket utredningsarbete som läggs ner för att hellre komma fram 
till ett resultat, men man svarar därmed inte på alla de ursprungliga 
frågeställningarna. Man sätter deadlines och sedan startar man ett 
nytt projekt för att besvara de frågor man inte hann med i det gamla. 
Postens BAS-projekt hade en trög start. Man kom igång ordentligt 
med sitt uppdrag i varje delprojekt, men det var väldigt segt på den 
centrala nivån och fortsatte att vara så.” 

 
Om samverkansmodellen och hur den fungerade 

 
”Samverkansmodellen har haft väldig styrka. Vi har ju dels arbetat 
utifrån det som är prioriterat från universitetet, dess huvuduppgifter. 
Samtidigt har vi – när man nu gör en bedömning i efterhand - lyck-
ats kombinera det här med att Posten också har fått ut väldigt 
mycket av användbar kunskap, mycket från doktorandarbetena och 
också från examensarbetena. Det har varit matnyttigt och använd-
bart. Samtidigt har det blivit forskningsbar kunskap och det kom-
mer att bli forskningsprodukter som är mycket spännande. Genom 
det här arbetssättet har vi faktiskt lyckats förena praktisk nytta och 
god tillämpad forskning!  

Vad beträffar universitetes medverkan måste man prioritera 
mellan olika typer av insatser som passar inriktningen på den enga-
gerade institutionen. Här kan uppstå en del motstridiga förväntning-
ar. Ett exempel under de initiala kontakterna med Posten var deras 
intresse för friskvård, hälsovård, nutrition, mat och energiintag, nå-
got som jag fann ganska ointressant i sammanhanget. Jag talade om 
vad vi kunde erbjuda och vad vi inte kunde erbjuda. Då raknade 
dom i stolarna och tyckte att deras önskemål definitivt var viktiga 
saker. Men är ni inte intresserade av detta, svarade de förnärmat, så 
går vi till andra. Mitt svar blev att det gick utmärkt att gå till andra 
som kan detta mycket bättre. Därefter lyckades vi peka på de insat-
ser vi innehållsmässigt tyckte passade bra för oss här. Efter ett tag 
så enades vi om en inriktning.  

Det har varit en pedagogisk uppgift att få människor att förstå 
och tänka i linje med vår samverkansmodell. Inom Posten har man 
successivt fått en viss förståelse för den. Och, framförallt har man 
visat i de senare diskussionerna en beredskap att det måste finnas 
ett utrymme för forskarna att ägna mer tid att tänka mer fritt. När vi 
får den möjligheten så kan vi komma med intressanta resultat som 
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Posten kan finna oerhört intressanta och som vi kan utveckla vidare, 
till exempel angående upplärningstiden som ju var förbisedd hos 
dem (se kap. 7). 

Delvis har man iinom Posten förstått examensarbetarnas funk-
tion men det är ju alltid fråga om olika personer. En del har vi ju 
samverkat med en längre tid och andra en kortare tid. Med de sju 
delprojektledarna kommer sju olika individer in och vi har då ingen 
erfarenhet av samverkan med var och en av dem. Jag misstänker att 
det var nog en ganska stor brist på förståelse på vissa håll för vad vi 
skulle kunna bidra med. En del delprojektledare hade ju en mycket 
mer resultatorienterad syn än examensarbetarna hade. Men efteråt 
var de ju rätt nöjda med deras produkter. Delprojektledarna utveck-
lades under den här perioden, de lärde sig mer om vad som gick och 
vad som inte var möjligt. Här är några exempel på hur delprojekten 
inte tog den form jag hade hoppats. 

Jag hade en vision att som en del av BAS-projektet ta fram tio 
nya produkter som hjälpmedel för brevbärarna. Tanken var att ett 
examensarbete skulle kunna fokusera på att ta fram någon produkt 
för att dels se fördelarna med denna och ge ett gott exempel på vad 
som kunde underlätta brevbärararbetet. Efterhand som detta delpro-
jekt framskred kom en mängd synpunkter och förslag från olika 
håll, och Posten fastnade för att de ville ha en stor landsomfattande 
kartläggning av befintliga hjälpmedel. Jag ansåg inte detta vara så 
högprioriterat i examensarbetet men kunde inte avstyra. Delprojekt-
ledaren såg alldeles för konkret och operativt på vad som skulle ut-
rättas för att det egentligen skulle passa ett examensarbete. Jag 
lyckades ändå få förståelse och styra det efter alla restriktioner som 
fanns inom Posten, men ett problem som kunde konstateras var att 
det tog oerhört lång tid att nå fram till det mål som hade ställts upp. 
Man bedrev flera stora, breda inventeringar av produkter och utvär-
deringar av dem. Det kan väl bli mycket bra på sikt men en nackdel 
är att det tar för lång tid att utröna de praktiska effekterna. Vad gäll-
er delaktighet i denna satsning fanns visserligen delaktighet för vis-
sa grupper inom mellanskiktet på Posten, projektledare, specialister 
och andra, men kanske en mindre grad delaktighet från fackligt håll 
och från brevbärarpersonal i stort. De fackliga hade nog sett att man 
skulle ’gå rätt på’. 

Ett annat delprojekt, det s.k. Manualprojektet bedömde jag 
vara mycket annorlunda till sin karaktär, något som jag påpekade 
redan inledningsvis: Detta är Postens angelägenhet, det är Posten 
som skall driva detta, forskarna ska inte primärt engagera sig så 
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mycket i detta projektet. Delprojektledaren nämnde flera gånger att 
han skulle kontakta forskargruppen för att diskutera frågor i Manu-
alprojektet men han gjorde det aldrig. Efter en längre tids tystnad 
tog jag aktivt kontakt och hörde mig för om han behövde någon dis-
kussion, varpå delprojektledaren svarade att det vore värdefullt om 
det kunde komma någon från forskningssidan till ett näraliggande 
projektmöte. Anette, doktoranden, reste till Älmhult och deltog på 
mötet och fick några frågor att förmedla till forskargruppen. 

Av mina erfarenheter från det sista året vill jag också peka på 
att samverkansmodellen är känslig för företagets intressen. Vi har 
just nu ett examensarbete som släpar efter. Det handlar om nyckel-
tal och vi har då inte fått ut de sista nyckeltalen som vi önskade på 
grund av att det är för kostsamt för Posten att göra de datakörningar 
som vi behöver. Detta har gått som en följetong under hela våren 
och faktum är att jag nyss tagit kontakt med personalchefen. I mor-
gon skall vi diskutera saken. Det visade sig, att när vi hade genom-
fört alla de punkter som stod i kontraktet, så var man nöjd och glad 
och tyckte att man fått ut mycket av detta, men den här extra knor-
ren som vi försökte få fram genom att också utvärdera en del av 
nyckeltalen, det har i Posten getts en låg prioritet. Det var inte de-
taljspecificerat i avtalet visserligen, men jag hade ändå förväntat ett 
större intresse. 

En slutsats kan vara att dom är väldigt avtalsmedvetna och inte 
går utanför detta. Men den viktigaste tolkningen är nog ändå att det 
som drev Posten i början var att frågorna var så heta för Arbetsmil-
jöverket och den fackliga sidan och även Postens ledning hade en 
oro. Det visade sig att ”Bästa Metod” i sig är en metod som funge-
rar relativt bra efter att den blivit inkörd men det finns vissa pro-
blem att åtgärda. När man så småningom fick kontroll över proble-
men så upplevde man att situationen var under kontroll. Arbetsmil-
jöverket var inte längre lika mycket på hugget, facket hade tappat 
mycket av sitt intresse, och så blev den här frågan bortförd från 
dagordningen. I dagsläget är det här frågor som Posten betraktar 
som mer eller mindre avklarade och allmänt sett inte så heta och då 
har dom inte heller intresse av att beforska fortsättningen 

Nu vänder man blickarna mot nya projekt, nya problem och 
nya utmaningar och det stora projekt som står på tur är ’turprojek-
tet’, som kan ge en väldigt stor påverkan på hela verksamheten. Det 
är det som fångar hela intresset. Ytterligare en fråga gäller fastig-
hetsboxarnas införande. Jag är övertygad om att de diskussioner vi 
haft i den saken har påverkat den processen. Jag tror att Posten har - 
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men jag vet inte säkert - använt våra resultat i sin interna argumen-
tation. Det var en av de kunskapsluckor som vi skulle undersöka. 
Det fanns endast några få relevanta studier i världslitteraturen.” 

 
Roller, insatser, resurser 

 
”Det viktiga var att få aktion, få till stånd händelser, få igång ut-
vecklingen för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö. Jag hade ju 
flera olika roller, dels som samordnande projektledare, att hålla 
samman det hela och dels den här belastningsdelen med litteratur-
studier. Även Lovisa och Mikaels examensarbete tog ju en del tid, 
och Mikkes arbete under BAS I, men också ett par litteraturstudier 
som Marianne Gerner Björkstén och jag gjorde för Balansmodellen, 
och så de fyra examensarbetena som jag nämnde. Och så var det ar-
betet med själva Balansmodellen som Marianne och jag utarbetade. 
Jag har alltså drivit delstudier plus förhandlat kontrakten.  

Det är klart att det har varit en förhandlingssituation vid många 
tillfällen som i hög grad påverkade vad vi definierade in i de kom-
mande delprojekten. Jag tycker inte jag förhandlat bort vår själv-
ständighet i forskningen, den har vi hållit på. Men vi har också för-
sökt anpassa mycket av sättet att förmedla erfarenheterna till Posten 
utifrån deras lärande. De sex lärandelaboratorierna som vi ordnade 
är strålande exempel. En viktig del av den regelbundna kontakten 
var de månatliga avstämningar som vi jobbade med fram till okto-
ber 2004. Därefter blev de väldigt mycket glesare.  

Interaktiviteten är också oerhört viktig: att man tillsammans 
definierar problemen, att man talar om de praktiska problem som 
finns, vad det är som löser de praktiska frågorna, att vi verkligen 
kan få ut god forskning av vår samverkan och att man kan plocka in 
examensarbeten för mer konkreta uppgifter. Just att ha den här 
kombinationen av doktorander, examensarbetare och också visst ut-
rymme för seniorforskare för att kunna tillgodose kraven på både 
god forskning och ta fram praktiskt användbar kunskap, att tillgo-
dose båda samtidigt. 

Drivkrafterna är ju oerhört viktiga, att det finns yttre drivkraf-
ter som påverkar, i form av arbetsmiljöverk, fackliga organisationer 
eller, som vi sett i andra sammanhang, kundföretag. Man får heller 
inte glömma att en av orsakerna till att företagen vill medverka i ett 
sånt här projekt är att de får en legitimitet av att gå in i ett samarbe-
te med universitetet, vilket i det här fallet var en ’objektiv part’ som 
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inte företrädde någon parts intressen. Det tror jag också är en viktig 
sak. 

När det gäller resurser har nog det här projektet haft de resur-
ser som krävts, de har motsvarat vad vi har fått in. Vad vi inte skall 
glömma är att vi parallellt haft två externa forskningsprojekt som 
har finansierat doktorandtid. Det är ju tack vare de forskningspro-
jekten som doktoranden har kunnat ägna sig åt forskningsfrågorna 
på ett acceptabelt sätt. Posten har finansierat en del - 40 procent, de 
två projektanslagen från VINNOVA ytterligare 40 procent samt un-
dervisning 20 procent. Lösningen har gett en acceptabel möjlighet 
till forskning även om projektet har inneburit väldigt mycket mer 
projektadministration än brukligt. 

Det tar ett år att skriva ihop avhandlingen på slutet. Det är ock-
så en rimlig situation, även om företagen brukar tycka att det tar 
orimligt lång tid. Just en sådan här kombination av finansiering tror 
jag är bra. Man bör ha ett forskningsprojekt eller annan forsknings-
finansiering för att stötta upp med. Annars är det risk att företagen 
ser personer som livegna, som ’sina avlönade personer’. 

Men det finns även annat att säga om tidsresurser. Vi har ju i 
vissa delar av Postens BAS-projekt haft väldigt knappt med tid, 
ibland mindre än sex månader från start till slutredovisning. Med 
korta tidsperioder ville Posten nå snabba resultat för att visa sina in-
tressenter, facket och Arbetsmiljöverket, att de kommit fram till nå-
got. Det var de som ytterst krävde att det här skulle gå snabbt. Med 
Postens egna beslutsprocesser tog det ju ganska lång tid att komma 
fram till vad som skulle göras med följd att det blev knappt om tid i 
slutänden för vår insats. Det uppstod väldigt pressade situationer 
när vi väl fick klartecken till när det skulle vara färdigt. Det kanske 
också är en lärdom att man som forskare aldrig skall skriva kontrakt 
i termer av fasta datum för leverans. Vår leverans är ju beroende av 
när organisationen har gjort sitt i processen. Å andra sidan kan man 
ju heller inte i vår situation sitta och vänta under lång tid för att, när 
det fungerar för den andra parten, vara beredda att köra igång. I 
framtiden tror jag man skulle kunna vara lite mer försiktig när det 
blir tal om tidsgränser och i stället ange intervall eller kanske till 
och med koppla kostnader till förseningar. 

Om vi ser till forskarkompetens inom såväl arbetsorganisation, 
det kognitiva området som belastningsergonomi tycker jag att vi har 
lyckats. Trots personalomsättning och manfall i inledningsskedet på 
universitetet så har det hela tiden varit väldigt stabilt, en bra sam-
manhållning och ett skojigt projekt. Vi har kunnat ge en utmärkt il-

136 136



lustration till ett tvärvetenskapligt samarbete. Idag är det svårt att 
starta ett likartat projekt med en så bred sammanlagd kompetens.  

Konklusionen är att en sån här samverkansmodell förutsätter 
en hög prioritet och ett högt intresse från organisationen som bland 
annat innefattar regelbundenhet i mötena och en väldigt väl genom-
arbetad förhandling med en projektplan. Sett i backspegeln så är det 
också väldigt viktigt att anpassa förväntningarna från forskarens 
sida. 

De operativa uppgifter som kontinuerligt sköttes av doktoran-
den, Anette Karltun, har underlättat i väldigt hög grad. Projektet har 
ju varit så stort. Jag hade ju inte kunnat klara att vara engagerad i 
projektet annars. Också det som Roger Wibom gjort, forskningen 
om märkningen och belysningen, har jag ju inte deltagit speciellt 
mycket i, det har ju fungerat självständigt på samma sätt som det 
arbete som Anette och Gunnela gjorde. En bra arbetsfördelning med 
andra ord. 

Att vara ännu mer intervenerande under den sista perioden 
med breddimplementeringen, det är något man kan reflektera över 
efteråt. Jag trodde den skulle fungera bättre med tanke på att vi 
hade sett att gruppen i Posten faktiskt var med på det hela. Jag trod-
de att de skulle ta till sig erfarenheterna som gjorts i pilotprojektet 
och som vi skrivit om. Men däremot skall jag inte säga att jag trod-
de att det skulle löpa friktionsfritt. Nej, jag förväntade mig att det 
skulle hända nya malörer, nya problem som det ju alltid gör i såda-
na sammanhang. Nya saker stöter till och det finns ett oändligt antal 
möjligheter att det kan gå snett, och det förväntar man sig att det 
kan göra på många olika sätt.  

I efterhand när jag tänker efter så skulle jag nog trängt mig på 
mer med regelbundna tidsmellanrum när det gäller implementering-
en. Bara det att någon regelmässigt efterfrågar detta gör ju att man 
skärper sig. Ett ytterligare skäl är förstås den arbetsbelastning jag 
hade. Så när Posten uttryckte att implementeringen skulle de sköta 
själva så var det på ett sätt en lättnad. Bra, skönt då behöver jag inte 
göra någonting förrän nästa vecka! Och sen går tiden… 

Vi har ju visserligen fått ut mycket av kunskaper av vad som 
hände under den här sista breddimplementeringen. Då kom ju allt 
det fram, som inte hade kommit fram annars – det vill säga på vilket 
sätt det gick snett. Men vi hade ju å andra sidan fått ut mycket mer 
kunskap om vi följt processen närmare. Då hade processen blivit 
bättre, men den hade ju fortfarande gått snett på tillräckligt många 
olika platser för att vi skulle få veta hur saker går snett.”  
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Lärdomar för framtiden 
 

”Varje projekt är ju som en individ, med egna förutsättningar. Det 
är ju det som är tjusningen. Att tillämpa en fast modell går inte, pro-
jekt utvecklas olika. Ju fler projekt man deltar i, så får erfarenheten 
efterhand avgöra vad man ser och se hur man kan agera. Helt säkert 
kan jag tänka mig att göra om ett sånt här stort projekt. Posten-  
projektet har självklart gett väldigt många erfarenheter att bygga på. 
Starten är ju oerhört viktig och förutsättningar för att få det att fun-
gera. Ska man lyckas långsiktigt med ett projekt av det här slaget 
måste man lägga mycket tid på att definiera projekten, kontrakts-
formen och projektplanen. Det är oerhört väl använd tid, och vik-
tigt. Drivningsfasen med träffarna med personer som finns i grup-
pen, att ha en bred representation inkluderande fackliga represen-
tanter är också oerhört viktigt. Likaså erfarenhetsåterföringen där vi 
kunde se att spridningen av resultaten hade en oerhört stor betydelse 
just inom Posten. Projektet blev känt, så tiden som spridningen tog 
var väl använd.  

Med den inledande fasens kartläggning som grund lade vi ju 
ett antal åtgärdsförslag. Några av dessa har förstås varit väldigt vik-
tiga, och andra var mindre väsentliga. Det urval som Posten gjorde i 
form av de påföljande sju delprojekten representerade ett antal om-
råden som framförallt gick snabbt att åtgärda, men enligt min upp-
fattning kanske inte alla var så väsentliga i det stora hela. De två 
viktigaste fynden var ju bristen på delaktighet och förankring och 
den press som brevbärarna blev utsatta för efter rationaliseringarna 
samt den fysiska belastningen som ökat mycket på det hela taget. 
Dessa förhållanden upplever jag som de viktigaste insatsområdena. 
I stället togs de sju delprojekten i BAS-projektet upp i den andra fa-
sen där inte alla frågor hänförde sig till de mest angelägna insats-
områdena. Delvis var ju detta avsiktligt från Postens sida, eftersom 
man ville komma till skott så snabbt som möjligt med åtgärder som 
skulle vara tydligt synliga. Därför var det ju på ett sätt relevant att 
satsa så, för att man skulle få snabba resultat.  

Det är min förhoppning att Posten på ett seriöst sätt attackerar 
vad jag ser som väsentligast, nämligen bristen på delaktighet, stres-
sen och belastningen. Organisationsfrågor är i hög grad avgörande 
för den arbetsmiljö som skapas. Det bör finnas ganska goda förut-
sättningar för att man arbetar vidare med den fysiska belastningen 
med tanke på att både fackliga organisationer och Arbetsmiljöver-
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ket legat på så starkt i de frågorna. Delaktigheten är väl sådant som 
troligen tar längre tid och kanske rör för djupt i hjärterötterna. I 
dagsläget är det andra saker inom Posten som ligger i förgrunden 
och tar uppmärksamheten.    

På senvåren 2006 blev Balansmodellen intressant igen. Från 
oktober 2004 ’låg den nere’, det hände ingenting med den. Det var 
helt tyst kring ända den fram till i januari 2006 då vi gjorde de sista 
presentationerna för Posten. Facket ställde då frågan vad som skulle 
hända med Balansmodellen, och då svarade man från Postens sida 
att den hade man inte gjort något med än så länge. Man avsåg att 
först utvärdera modellen och se hur man skulle agera.  

Våren 2006 startade vi en verksamhet med att utvärdera den 
här typen av modeller. Det gjordes inom ramen för SMARTA-
programmet tillsammans med forskare vid Arbetslivsinstitutet. Pro-
jektet bedrivs med SAAB och Volvo på bilsidan och med Scania på 
lastbilssidan, med Astra-Zeneca på läkemedelssidan och Posten. 
Två representanter från Posten deltar i denna verksamhet, och i de 
seminarier/diskussioner som genomförs på respektive företag. Det 
första seminariet ägde rum på SAAB då SAAB beskrev hur de tog 
fram sin modell för tio år sedan, och vad de hade fått för lärdomar. 
Chefer från SAAB redogjorde för sina erfarenheter, den fackliga 
representanten gav sin synpunkt på modellen, och experterna gav 
sin syn. Nästa tillfälle ägde rum i Göteborg då Volvo var värd och 
presenterade sin modell. Sen har vi haft diskussioner och försöker 
dra slutsatser av hur modellerna fungerar, vad är det för fördelar 
och vad det är för risker med dom.   

Utifrån den här seminarieserien skall vi göra en skrift där vi 
skall sammanfatta det hela. Posten har deltagit med två personer, 
bland annat sin personalchef, för att ta till sig de andra företagens 
erfarenheter som input till sitt eget beslut. Alla deltagare har tyckt 
att det varit mycket spännande att tränga in i andra företag och 
branscher för att ta del av deras arbetssätt och erfarenheter. Det har 
blivit ett väldigt spännande erfarenhetsutbyte. 

I december 2006 lades det Arbetslivsinstitutsfinansierade pro-
jektet ner på grund av nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. En 
omorganisation inom Posten har gjort att dess representanter slutat 
respektive fått andra ansvarsområden, så frågan om Balansmodellen 
har inte längre någon ägare inom Posten.” 
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Kapitel 10 Forskarstött förändringsarbete som 
 forskningsinriktning 

 
 
 

Gunnela Westlander: Hur kan man då karaktärisera den 
forskning som görs om forskarstött förändringsarbete så 
som det illustreras i de föregående kapitlen? 

 
 

 
Ett synsätt på vad som är god forskning är 

- att forskningen skall vara utförd under strikt kontrollerade betingel-
ser,  

- att försökssituationen skall vara konstruerad i förväg,  
- att genomförandet sker av en försöksledare som förhåller sig neutral 

och ”objektiv” till försökspersonen/erna vilket betyder att aktiv på-
verkan från hens/hennes sida är otänkbar försåvitt den inte ingår i 
själva försöksupplägget, 

- att försöket redovisas skriftligt i alla viktiga detaljer för att det skall 
kunna upprepas och valideras av oberoende andra. 

 
Det måste påpekas att denna typ av forskning ofta utgör en plattform och 
ett villkor för att kunna bedriva forskarstött förändringsarbete. I Posten-
projektet kan vi hänvisa till inledningen av kapitel 3 om synergonomisk 
forskning. Det har lagts ner oändlig forskarmöda på att identifiera belys-
ningsegenskaper av vikt för synförmåga, olika texters läsbarhet, rörelse-
mönster vid olika slags arbeten, konstruktion av tekniska hjälpmedel m.m. 
Ergonomiska förbättringar förutsätter tillförlitliga forskningsresultat att 
bygga på. 

Hur kan man då karaktärisera den forskning som görs om forskarstött 
förändringsarbete såsom det illustrerats i de föregående kapitlen? 

En sådan forskning är ju inte i alla delar utförd under strikt kontrolle-
rade betingelser, forskarna kommer i stället in i en levande, dynamisk prak-
tisk verklighet (naturliga sammanhang). I Posten-projektet har visserligen 
en del forskarinsatser handlat om att genomföra förplanerade försök i den-
na verklighet, men andra har handlat om att delta i mer eller mindre oförut-
sedda sammanhang. Forskarna har växlat mellan att vara aktivt påverkande 
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och passivt observerande. Den praktiska verkligheten har krävt fortlöpande 
anpassning av forskarnas förhållningssätt. Händelseförloppet går inte att 
upprepa och kan alltså inte ”studeras en gång till” (irreversibilitet), varken 
av dem själva eller annan oberoende forskare. Gjort är gjort! Sam-
spel/växelspel mellan forskare och praktiker beror på vad som undan för 
undan händer. Detta är villkoren i forskarstött förändringsarbete. 

Från att ha setts som angelägna insatser, men kanske knappast som 
forskning, har forskarstött förändringsarbete utvecklats till ett område med 
egna kännetecken på hur forskning kan bedrivas. Mycken tankemöda har 
ägnats att kritiskt granska och reflektera över särdragen som alla på ett eller 
annat sätt har att göra med relationen forskare – praktiker. 

Forskarstött förändringsarbete bedrivs, som nämnts inledningsvis, i 
olika varianter såsom aktionsforskning, interaktiv forskning och utveck-
lingsinriktad forskning. Skillnaderna går vi ej djupare in på här utan hänvi-
sar till annan litteratur (se t.ex. Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). 

Framför allt bakom uttrycket ’interaktiv forskning’ ligger – som kan 
anas - en betoning på samspelet mellan forskare och praktiker. Det har för-
anlett oss att använda interaktiv forskningsansats i karaktäriseringen av det 
forskarstödda förändringsarbetet i Posten (se kap. 9). 

Interaktiv forskning hänvisar till samspel, växelspel forskare – prakti-
ker, ett samspel som undan för undan leder till ökad kunskapsbildning hos 
båda parter: hos forskarna om det praktiska sammanhanget där de skall 
bistå, hos praktikerna om forskarnas krav/önskemål om undersökningsme-
toder och deras förvärvade kunskaper om arbetslivsforskningsresultat gene-
rellt.  

 
 

Kunskapsbildning är något fortgående 
 

Grundidén är att involverade parter lär sig under hela projektperioden. 
Kunskap handlar inte bara om en levererad rapport med slutresultat. Kun-
skap handlar om vad man lär sig under vägen i den ”jordbundna” verksam-
het som projektet bedrivs i. Förespråkarna kallar det kontextbunden, plats-
beroende kunskap som en kontrast till en generaliserad, allmänt giltig. I en 
interaktiv forskningsansats – som det här huvudsakligen varit fråga om – 
utgör den förstnämnda första steget. 

Att redogöra för en interaktiv forskningsansats är inte okomplicerat. 
Innehållet i samspelet mellan två personer under en viss specifik händelse 
fordrar en tredje part som observerar eller protokollerar, eller att de två par-
terna var och en återger samspelets innehåll ur sina retrospektiva perspek-
tiv. Att redogöra för samspelets innehåll under ett längre händelseförlopp 
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med flera inblandade medger knappast att alla detaljer i s.k. microprocesser 
kan fångas eller beaktas; man löser det problemet vanligen genom att utgå i 
en eller några frågeställningar som får styra beskrivningen. 

Vanligtvis blir det forskaren som dokumenterar händelseförloppet och 
som söker fånga, ge en bild av hur förändringsprocessen framskridit med 
tyngdpunkten på hur praktikerna handlat, reagerat, tolkat och reflekterat. I 
denna skrift om Posten-projektet har vi som nämndes i kapitel 2 flyttat 
tyngdpunkten genom att skildra hur forskare handlat och reagerat och vad 
de lärt sig. Vi har därmed kommit åt möjligheter och svårigheter som yppat 
sig i det forskarstödda förändringsarbetet såsom enskilda forskare mött 
dem. Det är, avsiktligt, en konkret och vital skildring som vi har syftat till. 
Och den kontrasterar mot oftare förekommande generaliserade beskriv-
ningar med mycket teoretiska termer. Vår skildring kan ses som en konkret 
metodbeskrivning av en typ som skulle behövas mer av men saknas i me-
todlitteratur om forskarstött förändringsarbete. 

 
 

Hur gestaltade sig den interaktiva ansatsen? 
 

Forskning möter praktik 
 

Mötet innebär många spännande utmaningar. Men samspelet forskare – 
praktiker i ett forskarstött förändringsarbete är inte alltid oproblematiskt. 
Ett dilemma som kan uppstå är hur forskaren ska göra avvägningen mellan 
å ena sidan sitt vetenskapliga intresse (och skyldighet!) och sina vetenskap-
liga ambitioner och å andra sidan praktikens behov av snabb, direkt och 
praktisk hjälp. Dilemmat upptäcktes tidigt av forskaren Robert Rapoport, 
under en tid verksam vid Tavistock Institute of Human Relations. I sin arti-
kel ”Three dilemmas in Action Research” (Rapoport, 1970) pekade han på 
ett spänningstillstånd mellan två motsatta forskarroller som kan uttryckas i 
kvalitet och tid till förfogande. Antingen samlar man data av värde främst 
för det vetenskapliga arbetet men av ringa värde för den praktiska verk-
samheten som är under förändring, och man kräver den tid som fordras för 
en väl underbyggd analys innan beslut kan fattas om hur man går vidare. 
Eller man samlar data av stort praktiskt värde men kanske ringa vetenskap-
ligt och man finner sig i den begränsade tid som företaget/verksamheten 
dikterar för att komma fram till ett bara rimligt underbyggt resultat eller 
beslut. 

Man känner igen balansgången mellan dessa extremer från Posten-
projektet. I kapitel 9 ger den samordningsansvarige forskningsledaren i 
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Posten-projektet en bild av tidsfaktorns övergripande betydelse. ”… Men 
det finns även annat att säga om tidsresurser. Vi har ju i vissa delar av Pos-
tens BAS-projekt haft väldigt knappt med tid, ibland mindre än sex måna-
der från start till slutredovisning. Med korta tidsperioder ville Posten nå 
snabba resultat för att visa sina intressenter, facket och Arbetsmiljöverket, 
att de kommit fram till något. Det var de som ytterst krävde att det här skul-
le gå snabbt. Med Postens egna beslutsprocesser tog det ju ganska lång tid 
att komma fram till vad som skulle göras med följd att det blev knappt om 
tid i slutänden för vår insats. Det uppstod väldigt pressade situationer när vi 
väl fick klartecken till när det skulle vara färdigt. Det kanske också är en 
lärdom att man som forskare aldrig skall skriva kontrakt i termer av fasta 
datum för leverans. Vår leverans är ju beroende av när organisationen har 
gjort sitt i processen. Å andra sidan kan man ju heller inte i vår situation 
sitta och vänta under lång tid för att, när det fungerar för den andra parten, 
vara beredda att köra igång. I framtiden tror jag man skulle kunna vara lite 
mer försiktig när det blir tal om tidsgränser och i stället ange intervall eller 
kanske till och med koppla kostnader till förseningar” (se kap. 9). 

Doktoranden som hade till uppgift att följa, medverka i och dokumen-
tera hela förändringsarbetet i Posten uttryckte sig så här: ”Praktiker vill att 
det skall gå snabbt att få fram resultat och vi som forskare vill ju gå grund-
ligt och noggrant fram och inte lämna ut uppgifter förrän vi är säkra på vår 
sak. Det tog ett tag innan vi lärde oss varandras sätt att jobba" (se kap. 8). 

På det konkreta planet framträder dilemmat tydligt. Här är några ex-
empel. 

 
Exempel från kapitel 7  ”Projekt upplärning ” 

 
Forskargruppen kommer in i Postens verksamhet med egna tidigare förvär-
vade erfarenheter och med en kunskapsbas bestående av en arsenal av un-
dersökningsmetoder och kunnande i ergonomisk och arbetsorganisatorisk 
forskning som kan komma till användning. Projektgrupperna i Posten utgör 
en avspegling av Postens praktiska verksamhet.  

De första mötena mellan ”parterna” kommer att handla om möjlighe-
ten att acceptera den undersökningsplan som forskarna förberett och för-
handlat om med företrädare till Posten. Inte minst kommer det att handla 
om den av forskarna önskade tidsperioden för studierna, som efter diskus-
sioner fick anpassas från sex till slutligen endast tre månaders datainsam-
ling för att ta hänsyn till den begränsade tid som ställts till projektgruppens 
förfogande av högsta ledningen. Projektgruppen inser å andra sidan alltmer 
hur viktigt det är att ”hålla kvalitet”, dvs. att inte ge avkall på urvalet brev-
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bärare som bör ingå i undersökningarna, eller på de av forskarna förhands-
planerade undersökningsmetoderna. 
Forskarlaget möter så arbetsplatserna (utdelningskontoren). I dessa möten 
växer fram nya erfarenheter om hur pass komplicerat det är att genomföra 
de förhandsplanerade studierna. Den operativa verksamheten vid utdel-
ningskontoren är oväntat mer nyansrik och sammansatt än vad projekt-
gruppen förmedlat till forskarlaget. Samspelet mellan projektgruppens cen-
trala position och den lokala nivån (utdelningskontoren) bjöd på oväntade 
komplikationer för forskarlaget. 

I det här fallet sker det en ömsesidig anpassning beträffande såväl tid 
som kvalitet. Tidsfaktorn gällde inte bara hur länge projektgruppen var be-
viljad att arbeta. Tid var även en viktig faktor för undersökningspersonerna. 
Deras närmaste chefer var mer eller mindre beredvilliga att ge den utvalda 
brevbäraren hela den undersökningsperiod som egentligen behövdes. Flera 
personer kunde därför ej fullfölja. Undersökningsgruppen minskade i antal. 

Forskarlaget fick inta en flexibel attityd till tidsåtgången. ”Det måste 
få ta den tid det tar” för att inte kvaliteten på studierna skulle skadas. Tåla-
mod krävdes.  

Kvalitet handlade om att inte ge avkall på själva syftet med hela pro-
jektet, nämligen att få reda på hur lång den individuella upplärningstiden 
var innan man kom upp på en ”van” hastighetsnivå. Detta var ledstjärnan 
för detta projekt. Under de återkommande diskussionerna mellan undersö-
kare och projektgrupp kom syftet stundtals i skymundan för nyfikenhet på 
produktivitetstendenser skönjbara i siffermaterialet. Forskarna fick med 
viss bestämdhet leda samtalen tillbaka till syftet. 

Den ansvariga forskaren blev högst medveten om dessa komponenters 
betydelse. Hon var angelägen om att man kallar projektet för ”ett samver-
kansprojekt, inte ett forskningsprojekt” (se kap. 7). 

 
Exempel från kapitel 4  ”Det fullskaliga försöket”   

 
Försöksledaren kommer in med sin expertkunskap i belysningsteknik och 
också en förtrogenhet med brevbärararbete (några månader som extraan-
ställd). Hon möts med respekt och välvilja på de fem postkontoren med 
undantag för några skeptiska reaktioner. Upplägget på hennes undersök-
ning var väl förberett innan tillsammans med forskarlagets seniora med-
lemmar.  

Komplikationer uppstod icke förty. För att ”få loss” försökspersoner 
fick hon ibland själv rycka in och hjälpa till med brevsortering. Försöksper-
soner föll bort på grund av sjukdom eller uteblev på utsatt tid. Vid den pla-
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nerade efter-mätningen fanns flera av försökspersonerna på andra platser 
och därmed med lite andra arbetsuppgifter. All ny utrustning var ej installe-
rad. Krav på anpassning låg till 100 procent på försöksledaren. Det var tids-
faktorn som spökade och som äventyrade försöksupplägget. Tålamod kräv-
des. För att värna om vetenskaplig kvalitet i undersökningen var hon 
tvungen att skjuta upp efter-mätningen till lämplig tidpunkt längre fram då 
förhållandena medgav ursprungligen överenskomna förutsättningar för en 
efter-mätning. Till exempel måste man ta hänsyn till årstiden så att dagslju-
set var detsamma vid före- och eftermätning. Försöksledaren ville med 
andra ord ej ge avkall på upplägget.   

”Jag vill framhålla att detta är ett forskningsprojekt och inte ett sam-
verkansprojekt. Min studie är lite grand vid sidan av, mer ett forskningspro-
jekt som jag har nytta av i min doktorsavhandling” (se kap. 4). 

 
Exempel från kapitel 6  ”Sakkunnigstöd för Rätt arbetsteknik” - en rakt 
motsatt situation  

 
Forskarstödet gällde här att som sakkunnig medverka till utarbetandet av en 
utbildningsplan. Den sakkunniga kom in med en redan förvärvad sakkun-
skap (såväl forskningsbaserad som praktisk) på det belastningsergonomiska 
området. 

 ”Det hela hade redan startat när jag kom in för att göra en insats spe-
cifikt för delprojektet ”Rätt arbetsteknik”. Jag kände ju till Postens kultur 
och jag hade blivit informerad om vad som hade varit på gång” (se kap. 6). 

Mötet med delprojektgruppens medlemmar blev harmoniskt liksom 
det fortsatta samarbetet.   

”Under de sex (av nio) projektmöten där jag deltog tog projektgruppen 
hänsyn till mina krav på vad som skulle finnas med i utbildningen. Jag fick 
tillfälle att vägleda projektgruppen i ergonomiskt tänkande. Alla var väldigt 
öppna och vi hade mycket bra diskussioner. Eftersom medlemmarna hade 
olika uppgifter i verksamheten inom Posten uppstod sammanlagt mycket 
förståelse för problematiken. Antagligen hade de blivit invalda i projekt-
gruppen för att de tidigare visat intresse för frågorna. Det var troligen en 
selekterad grupp, mycket trevlig att jobba med. Just att dom tog till sig vad 
dom inte redan visste” (se kap. 6). 

Samarbetet fram till en färdig utbildningsplan handlade här inte om 
någon ömsesidig komplicerad anpassning utan snarare om ett lärande från 
båda sidor med det gemensamma målet att öka kvaliteten på utbildningsin-
nehållet. Tidsfaktorn spelade roll såtillvida att man var mån om att ”hålla 
tiden” i delprojektet. 
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Turbulens i omgivningen bestämmer förutsättningarna 
 

I ett företagsperspektiv är det i dagens läge angeläget med flexibilitet i 
verksamheten så att den smidigt kan anpassas till förändringar i omvärlden. 
Flexibel och rörlighetsvillig personal är vad ledningen önskar. Det blir tyd-
ligt med de exempel vi gett här att detta inte alltid står i samklang med vad 
forskarna skulle önskat sig under en period då de utför en del av sina för-
ändringsförsök. Färre komplikationer hade uppstått under mer stabila ar-
betsförhållanden så att det varit enklare att mäta effekten av det specifika 
åtgärdspaketet i sin helhet eller i dess delar.  

Forskarlaget fick bevittna, under den femårsperiod som det fors-
karstödda förändringsarbetet pågick i Posten, hur olika omständigheter i 
omvärlden påverkat organisationen av Postens brevdistribution. Posten 
kom ut på en hårdhänt konkurrensmarknad. Flera konkurrerande företag 
som erbjuder brevdistribution dök upp på arenan. IT-utvecklingen har 
kommit så långt att elektronisk post blev ett alternativ till den traditionella 
pappersbaserade och brevskrivandet minskade i befolkningen. Den alltmer 
turbulenta omgivningen tvingade fram rationaliseringar och omorganisa-
tioner inom Posten Sverige AB. Den ena organisationsstrukturen avlöser 
den andra. Brevbärarpersonalen reducerades med flera tusen personer. Det 
var i detta klimat som Postens BAS-projekt och det forskarstödda föränd-
ringsarbetet bedrevs. Lärandet, kunskapsbildningen som forskarna förvär-
vade kom att handla om vilka åtgärder som blev framgångsrika och vilka 
som var mindre framgångsrika, men också om hur förändringarna i projek-
tets omgivning satte gränser eller gav möjligheter. De täta organisatoriska 
förändringarna sågs som ömtåliga och forskarna fick inte blanda sig i des-
sa, inte tafsa på organisationen, ”hit men inte längre” (se kap. 9). 

 
 

Kraven på forskarna 
 

Erfarenheterna från Posten-projektet gäller inte bara hinder och möjligheter 
i omgivningen. Forskarnas berättelser, inte minst om hur det varit ”att ta sig 
fram”, vittnar om att det ställts vissa bestämda krav på dem. Här vill vi 
nämna en rad sådana krav som kan sägas gälla för allt tidsutsträckt fors-
karstött förändringsarbete: 

• att vara tydliga med avseende på vad deras insats går ut på i alla 
kontakter, 

• att därmed undvika att missuppfattningar uppstår, 
• att aktivt skapa, uppmuntra och medverka till delaktighet, 
• att söka övervinna undersökningsdeltagares motstånd, 
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• att vara vaksam på om problemuppfattningar går isär och verka för 
en gemensam problemuppfattning hela vägen ut, 

• att vara lyhörd för kulturen i organisationen och på olika arbets-
platser (vilka outtalade regler och handlingssätt som gäller), 

• att kunna vänta in långdragna överläggningar och samtidigt hålla 
engagemanget uppe, 

• att våga säga ifrån när man noterar att ett dödläge uppstått. 
 

De här kraven är inslag i den forskarkompetens som måste utvecklas för att 
forskarstött förändringsarbete skall fungera. De är därför lika viktiga i för-
beredelsearbetet som att det vetenskapliga kunnandet hos forskargruppen är 
tillräckligt för uppgiften. 

 
 

Några lärdomar för framtiden 
 

Efter att som forskare ha deltagit i flera forskarstödda förändringsprojekt 
kommer man att känna igen vissa mönster. Samtidigt är varje forskarstött 
förändringsarbete unikt. Från Posten-projektet vill vi avslutningsvis lyfta 
fram några lärdomar som vi dragit i forskarlaget och som vi tror kan vara 
till nytta framdeles.  

 
Om planeringshorisonten 

 
• Visserligen planlades förändringsarbetet klokt nog i ett stegvist 

förfarande. Men det hade varit önskvärt med en flexibel ompla-
nering av förändringsarbetet vid tidpunkten då de stora struktur-
förändringarna i Postens organisation stod för dörren. 

• Vi hade ej räknat med att byten på för förändringsarbetet rele-
vanta chefsposter skulle bli så frekvent. Vi hade behövt en stra-
tegi för att förebygga de negativa effekter som dessa chefsbyten 
hade för förändringsarbetets fortskridande. 

• Att hålla sig allmänt informerad och vaksam på eventuella för-
ändringsplaner i verksamheten är ytterligare ett steg som behövs 
för att kunna hantera forskarstött förändringsarbete som pågår 
under en lång tidsperiod. 

• Vi överraskades av att ett antal parallellt gående projekt inom 
Posten pågick som konkurrerade om uppmärksamheten. Ibland 
stördes effektiviteten i de förändringsinsatser som vi deltog i. 
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Hade vetskapen om detta nått fram till oss hade det funnits bätt-
re möjligheter att förebygga kollisioner. 

 
Värdet/nyttan med forskarstödet 

 
• Det stod klart allteftersom att Postens förväntningar på forskar-

laget skiljde sig på vissa punkter från forskarlagets egna för-
väntningar på sig självt. Posten önskade sig framför allt råd och 
besked om hur de skulle förändra, medan forskarlaget framför-
allt ville ha ut kunskap om hur förändringsarbetet flöt fram, en 
kunskap som skulle användas i vetenskapligt syfte. Intresse-
olikheterna när det gäller forskarstödet bör under hand tas upp 
till ytan mera medvetet och för båda parter. 

• Påtryckningar från instanser på central nivå var onekligen till 
hjälp för att påvisa vikten av förändringsarbetet. Till dessa hör-
de Arbetsmiljöinspektionens föreläggande på åtgärder att för-
bättra brevbärarnas arbetsmiljö och den fackliga organisatio-
nens krav på förbättringar. 

• Att anlita forskare (och ej konsulter) var inom Posten förenat 
med föreställningar om ett opartiskt och neutralt förhållnings-
sätt i forskarstödet. 

 
Brobyggande från forskning till praktik 

 
• Att Postens medarbetare deltog i s.k. lärandelaboratorier visade 

sig vara ett gynnsamt led i den gemensamma kunskapsbildning-
en. Den forskningsbaserade kunskap som på det sättet ”fördes 
över” ökade intresset hos många av de anställda som deltog. 

• Lärandelaboratoriernas positiva mottagande bekräftade hur be-
tydelsefullt det är att informera och kommunicera direkt och 
muntligt under loppet av förändringsarbetet kring den proble-
matik som förenar forskarnas och praktikernas ansträngningar i 
att åstadkomma förbättringar. 

• Att lägga ner omsorg från forskarlagets sida på en skriftlig un-
derhandsrapportering i form av undersökningsrapporter visade 
sig vara ett nödvändigt komplement till den muntliga kommu-
nikationen (se Skriftlig dokumentation från Posten-projektet). 

• Att presentera och diskutera den första kartläggande rapporten 
för de viktigaste intressenterna inom Posten, så som gjordes un-
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der en rundresa i Sverige beskriven i kapitel 5, skapade legiti-
mitet och tilltro till rapporten och forskarteamet. 
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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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