
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 

 

31 

häm
tat ur rapport

31



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. 

 
***** 
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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.” 
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