
Kapitel 6 Sakkunnigstöd för rätt arbetsteknik 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
Om projektarbetet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bildning i arbetsteknik i innearbetet 
 

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

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

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

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

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

 
För att uppnå maximal effekt av utbildningen rekommenderar vi  
följande: 

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

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

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

 

Utbildningsförslagets framväxt  
 

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

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

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

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

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

Vid utbildningstillfällena var deltagare från såväl projektgrupp som 
referenspersoner med.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
***** 

84 

häm
ta

t u
r r

ap
port

84



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

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

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

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

 
Syfte med utbildningen 

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

 
Teoretisk genomgång 
  Nedanstående punkter 1-4 beräknas motsvara 3 lektionstimmar 

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

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

 
Under kamningen 

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

lastningen på nacken vid framåtböjning under avläsningen av 
adresser på brev  

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

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

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

 
Under utdelningen 

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

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

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

Övrigt  
• tunga lyft av backar etc. 

 
Övriga faktorers betydelse för belastningen 

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

lysning  
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Tillämpningsövningar 
 
Nedanstående punkter beräknas motsvara 2 lektionstimmar 
 

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

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

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

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

kel 
• avspänd arbetsteknik vid kamningen vad gäller 

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

ning 
• behov av hjälpmedel inklusive stolar, avlastnings-

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

tionshinder.  
• diskutera de lokala förutsättningarna för att arran-

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

 
3. Träning i arbetsteknik  

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

• träning speciellt med hänsyn till kamningsarbetet 
och tunga lyft 

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

 
Upplägget av lektionerna kan göras efter lokala förutsättningar, t ex kan 
teori och praktiska övningar varvas med varandra. Träning i arbetsteknik 
rekommenderas som en avslutning i utbildningen. 
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ologiska mekanismer: brist på vila och återhämtning större problem 
än arbetsbelastning. Läkartidningen, 2003, 100 (21):1892-5. 
  

Förslag till disposition av lektionstiden 
 

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

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

***** 
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Vad hände efter fullgjord utbildningsplan?  
 

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

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

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