
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. 

 
 

8 8



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 

11 

häm
tat ur rapport

11



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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