
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 

69 

häm
tat ur rapport

69



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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