
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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