
Kapitel 9  Posten-projektet sett i backspegeln 
 och med vision för framtiden 

 
 
 

Jörgen Eklund är civilingenjör, och har varit skyddsin-
genjör och teknisk chef vid företagshälsovård, sederme-
ra konsult vid Saab-Scania Consult. Han disputerade vid 
University of Nottingham i England 1986 i industriell 
ergonomi, blev docent 1991 och därefter professor i in-
dustriell arbetsvetenskap. Han har deltagit i och varit 
forskningsledare för flera projekt med inriktning på 
forskarstött förändringsarbete bland annat inom Cent-
rum för Människa Teknik Organisation (CMTO). 

 
 
 

Till en början tog Jörgen ansvar för en rad delprojekt i Postens projekt 
Brevbärarnas arbetssituation (BAS) och därefter övertog han samordnings-
ansvaret och projektledarskapet. Sedan kom insatserna att växla mellan 
mycket arbete med samordningen, och en hel del administrativa uppgifter. 
Han var också expert i delprojekten, och i den mån det handlade om stän-
diga förbättringar var han projektmedarbetare. Han var också handledare åt 
studenterna, koordinator och ”informellt kitt” mellan de sju delprojekten.  

När det aktuella projektet började hade Jörgen en hel del kunskap om 
brevbärarnas arbete inom Posten. Som skyddsingenjör inom företagshälso-
vården på 1970-talet var han engagerad i lantbrevbärarnas arbetssituation 
och han gjorde också en studie under senare delen av 1990-talet speciellt 
inriktad på vilka fordon som brevbäraren bör ha vid utdelningsarbetet. Det 
var ett tredelat projekt där en del utgick från Industriell arbetsvetenskap vid 
Linköpings universitet, en annan del sköttes av Roger Wibom från Arbets-
miljöinstitutet (se kap. 3) och en tredje del drevs på VTI (Väg- och Trakfi-
kinstitutet). De tre delarna utmynnade i en utvärdering av elfordon för 
postutbärning (se kap. 3). 
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I detta kapitel förmedlar Jörgen sina erfarenheter och 
synpunkter på det femåriga Posten-projektet, (2001 – 
2006). 

 
”Det lockande med att starta hela det här projektet var att det gav 
oss möjligheten till en bred tvärdisciplinär samverkan med ytterli-
gare en organisation, där vi kunde förena universitetets huvudupp-
gifter: grundutbildning, forskning/forskarutbildning och samverkan 
med samhället. Det var vad jag tyckte var spännande med att starta 
det här projektet. 

Att vi också initialt fick ett starkt stöd av olika aktörer inom 
Posten och, än mer intressant, var ju att både Arbetsmiljöinspektio-
nen och facket drev på. Frågorna var ju oerhört heta. Skulle ”Bästa 
Metod” bli en förbättring? Det var ju faktiskt så att de flesta från 
fackligt håll trodde att ”Bästa Metod” skulle leda till en försäm-
ring.” 

 
Med- och motgångar 

 
”Under projektets gång kändes det lika lockande. Ett projekt har ju 
alltid dalar, går upp och ner. Ibland blir det skojigare och ibland blir 
det mindre skojigt och det är klart att vi hade flera perioder då det 
var strul. Posten hade svårt att bestämma sig. Och ibland hade vi 
kanske ett annat synsätt på vad som var viktigt att prioritera än vad 
Posten prioriterade i åtgärdspaketet. Men det där är ju någonting 
som vi vet alltid förekommer i projekt. Det var ingenting som gjor-
de mig vankelmodig att fortsätta projektet utan snarare triggade det 
mig som forskare att få ytterligare fördjupad erfarenhet av att driva 
ett interaktivt forskningsprojekt av det här slaget. Och därmed se 
vad som fungerar bättre och vad som fungerar sämre i ett företag. 
Det finslipade vårt sätt att gå vidare. 

Det gick bra under den första undersökningsperioden med  
”Linköpingsrapporten” (Erlandsson, 2002) som resultat. Och den 
verkliga toppen kom med den turné som Anette och jag gjorde när 
vi presenterade rapporten. Den blev ju snarast kultförklarad, den 
rapporten. Sen måste man säga att det kom dalar när vi skulle preci-
sera nästa steg i projektet. Vi formulerade och förhandlade fram hur 
den första perioden i BAS-projektet (BAS I) skulle drivas, hur det 
skulle gå till. Sedan hade vi en ny period då BAS I var klart, - hur 
man skulle gå vidare i förhandling till BAS II. Botten i projektet var 
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efter 18 oktober 2004. Den dagen gjorde vi den stora föredragning-
en av alla fem rapporter vi levererat. Under den efterföljande tids-
perioden reagerade Posten med en kompakt tystnad. Vi anade att 
den planerade omorganisationen och flyttkarusellen inom Posten 
lade en kall död hand över perioden 18 oktober 2004 fram till över 
årsskiftet. Och efter årsskiftet kom det nya personer i olika positio-
ner. Alla var inte medvetna om vad som gjorts och skulle fortsätta 
uträttas. 

Vi hade då fortfarande ett år kvar av projekttiden. Den vänd-
ning som skedde då uppfattade jag delvis hade att göra med att Pos-
tens projektledare avgick och ingen fanns som tog över projektle-
darskapet. Den eftersträvade hållbarheten var i fara. Det blev ingen 
skojig period därefter. Jag uppfattade också att vår presentation vid 
mötet av den s.k. Balansmodellen var något som var mycket kon-
troversiellt för Postens ledning och därmed bidrog till den här tyst-
naden. 

Balansmodellen ingick i de långsiktiga förslagen vi gett. Vi 
hade visserligen inte lovat att vi skulle gå iland med att ta fram en 
sådan modell. Vi lovade att vi skulle försöka ta fram en modell som 
sammanfattade de belastningsergonomiska kunskaper som vi leve-
rerat, dels i en litteraturöversikt, dels i form av tre examensarbeten 
som vi satt igång för att komplettera de kunskapsluckor som fanns i 
litteraturen. Detta tillsammans skulle ge, tyckte vi, en ganska hyfsat 
bra bild av brevbärarnas arbetssituation ur fysisk synpunkt. Det 
skulle kunna räcka för att erbjuda en praktiskt användbar modell för 
att motverka fysisk belastning och att stödja användningen av lämp-
liga och effektiva hjälpmedel. 

Den avslutande perioden under det att breddimplementeringen 
kom till stånd, kan man betrakta på olika sätt. Vad detta samver-
kansprojekt med Posten har åstadkommit är ju att man gjort en 
breddimplementering av arbetsmiljöåtgärder på kanske upptill 70 
miljoner kronor. Det är så vitt jag vet första gången i Postens histo-
ria en så stor arbetsmiljösatsning och implementering på bredd som 
har genomförts. 

De 70 miljonerna inkluderar förbättringarna vad gäller belys-
ning och märkning av kamfacken samt Rätt arbetstekniken. Jag vet 
inte hur korrekt siffran är, men storleksordningen verkar rimlig6. 
Jag tror man räknade med att det här projektet skulle ha en relativt 
kort återbetalningstid. Våra studier kring belysning och märkning, 

                                           
6 Enligt Postens egen bedömning ligger beloppet i storleksordningen 50 till 70 miljoner 
kronor (se Karltun 2007, s 8). 
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och bedömningen av arbetstekniken, det var någonting som skulle 
ha en återbetalningstid. Och dessutom så var det s. k. ofarliga insat-
ser! Den här typen av åtgärder hotade inga personer eller positioner 
inom Posten. Det gavs ett tydligt budskap, att vi inte fick tafsa på 
organisationen. ’Hit men inte längre’. 

Posten har med andra ord gjort en imponerande investering i 
arbetsmiljön. Och ser man det ur det perspektivet tycker jag att vi 
ska vara oerhört stolta och glada för vad vi åstadkommit och bidra-
git med här. 

Å andra sidan, ser vi till vad som hade varit möjligt för Posten 
att få ut under sista året då breddimplementeringen pågick så är ju 
resultatet lite mer dystert. Hade man varit aktiv och beslutat sig för 
att fullfölja intentionerna som låg sedan tidigare med bland annat 
Balansmodellen så tror jag att Posten hade kunnat få ut oerhört 
mycket mer av det hela. Och hade man fullföljt intentionerna med 
att ta vara på erfarenheterna från pilotstudien vid Lidingökontoret 
under breddimplementeringen så hade det gått oerhört mycket bätt-
re. Det är tråkigt att Posten inte tog tillvara de möjligheter som 
fanns utifrån det samlade materialet som vi tillhandahöll. Det var 
mycket erfarenhet som vi förmedlade och som inte togs tillvara i det 
praktiska arbetet med breddimplementeringen. 

Det finns naturligtvis många skäl som samverkar till detta. Ett 
är byte av personer, av projektledare, av ansvariga för implemente-
ringen, plus just detta att man började dra igång nya projekt i verk-
samheten. Det fanns inte mottagare av våra resultat i organisatio-
nen. Även att det här projektet hade hållit på i tre fyra år påverkade 
människors inställning, eftersom det inte fanns så mycket nyhets-
värde längre. På slutet blev Balansmodellen en kontroversiell fråga. 
Jag tror att allt det här samverkade till att både ledning och fack 
tappade en del intresse. Det blir ett slags självförstärkande fenomen, 
som några uttryckte saken. Intresset hos ledning och hos fack lever 
på något sätt i symbios och frågeställningar som ligger högt på dag-
ordningen hos den ena parten blir prioriterade även hos den andra 
parten. Nu hade båda parter börjat tappa intresset och en negativ 
självförstärkande cirkel hade uppstått.” 

 
Trögheter 

 
”Ett problem var att man inom Posten tog så lång central beslutstid 
innan man gav acceptans för nästa steg i projektet, något som för-
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stås fördröjde det. Sedan behövdes mycket lång tid för att lokalt 
reda ut vad som skulle uträttas och först därefter blev det möjligt att 
starta jobbet. Medan förberedelser och planering tog upp emot ett 
halvår hade man alltså bara några månader på sig för att göra job-
bet. Därefter kom ytterligare en planeringsfas som nästan tog ett 
halvår innan arbetet i den nya fasen tog fart. Det var inte en rimlig 
proportion mellan tiden för centrala beslut och tiden för att att 
komma igång och genomföra delprojekten. 

Min ambition var att hjälpa till i formuleringen av delprojek-
ten, få igång dem, få en bra inriktning på dem. Och få till en sam-
verkan mellan projekten. Och här fanns ett problem, nämligen att 
Posten styckade projektet i sju delar som egentligen hängde ihop 
väldigt starkt. Man hade i början inte förståelse för att delprojekten 
faktiskt hängde ihop och inte heller förståelse för det beroende som 
fanns mellan de arbetsförhållanden som respektive delprojekt kon-
centrerades på.  

Så här var jag tvungen att gå in och engagera mig personligen 
för att ge den informationen på ett antal olika plan, både under själ-
va planeringen och under tiden efter. Jag förde en hel del diskussio-
ner med olika intressenter. För att koppla samman projekten gjordes 
också regelbundna gemensamma avstämningar med alla examens-
jobbare och med Roger Wibom. Jag upplevde att de flesta delpro-
jektledare egentligen var ganska medvetna om att delprojekten 
hängde ihop. Flera efterlyste mer bilaterala kontakter dem emellan.  

Det fanns även en överordnad styrgrupp inom Posten som inte 
var formellt tillgänglig för forskarna. Jag begärde inte heller att få 
komma dit utan räknade med att det som Posten uttryckt som en 
förutsättning gällde. ” 

 
Särdrag 

 
”När det gäller Posten framträder ett antal särdrag. Ett är Postens 
kultur, dvs. en fas i taget med resulterande rapport, en oerhörd ton-
vikt vid rapporten och tidsplanen. Den första vi författade blev ju i 
princip kultförklarad i hela Posten, - i detta stora företag. Aldrig nå-
gonsin har vad jag vet ett doktorandarbete lett till en sådan upp-
märksamhet!  

Intrycket är att i Postens kultur ingår som det viktigaste att hål-
la tidsplaner och ekonomiska ramar, sedan justeras innehållet i stäl-
let. Man ändrar alltså definitionen på vad man skulle uppnå i efter-
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hand och i mån av behov. Man sänker ambitionsnivån för hur 
mycket utredningsarbete som läggs ner för att hellre komma fram 
till ett resultat, men man svarar därmed inte på alla de ursprungliga 
frågeställningarna. Man sätter deadlines och sedan startar man ett 
nytt projekt för att besvara de frågor man inte hann med i det gamla. 
Postens BAS-projekt hade en trög start. Man kom igång ordentligt 
med sitt uppdrag i varje delprojekt, men det var väldigt segt på den 
centrala nivån och fortsatte att vara så.” 

 
Om samverkansmodellen och hur den fungerade 

 
”Samverkansmodellen har haft väldig styrka. Vi har ju dels arbetat 
utifrån det som är prioriterat från universitetet, dess huvuduppgifter. 
Samtidigt har vi – när man nu gör en bedömning i efterhand - lyck-
ats kombinera det här med att Posten också har fått ut väldigt 
mycket av användbar kunskap, mycket från doktorandarbetena och 
också från examensarbetena. Det har varit matnyttigt och använd-
bart. Samtidigt har det blivit forskningsbar kunskap och det kom-
mer att bli forskningsprodukter som är mycket spännande. Genom 
det här arbetssättet har vi faktiskt lyckats förena praktisk nytta och 
god tillämpad forskning!  

Vad beträffar universitetes medverkan måste man prioritera 
mellan olika typer av insatser som passar inriktningen på den enga-
gerade institutionen. Här kan uppstå en del motstridiga förväntning-
ar. Ett exempel under de initiala kontakterna med Posten var deras 
intresse för friskvård, hälsovård, nutrition, mat och energiintag, nå-
got som jag fann ganska ointressant i sammanhanget. Jag talade om 
vad vi kunde erbjuda och vad vi inte kunde erbjuda. Då raknade 
dom i stolarna och tyckte att deras önskemål definitivt var viktiga 
saker. Men är ni inte intresserade av detta, svarade de förnärmat, så 
går vi till andra. Mitt svar blev att det gick utmärkt att gå till andra 
som kan detta mycket bättre. Därefter lyckades vi peka på de insat-
ser vi innehållsmässigt tyckte passade bra för oss här. Efter ett tag 
så enades vi om en inriktning.  

Det har varit en pedagogisk uppgift att få människor att förstå 
och tänka i linje med vår samverkansmodell. Inom Posten har man 
successivt fått en viss förståelse för den. Och, framförallt har man 
visat i de senare diskussionerna en beredskap att det måste finnas 
ett utrymme för forskarna att ägna mer tid att tänka mer fritt. När vi 
får den möjligheten så kan vi komma med intressanta resultat som 
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Posten kan finna oerhört intressanta och som vi kan utveckla vidare, 
till exempel angående upplärningstiden som ju var förbisedd hos 
dem (se kap. 7). 

Delvis har man iinom Posten förstått examensarbetarnas funk-
tion men det är ju alltid fråga om olika personer. En del har vi ju 
samverkat med en längre tid och andra en kortare tid. Med de sju 
delprojektledarna kommer sju olika individer in och vi har då ingen 
erfarenhet av samverkan med var och en av dem. Jag misstänker att 
det var nog en ganska stor brist på förståelse på vissa håll för vad vi 
skulle kunna bidra med. En del delprojektledare hade ju en mycket 
mer resultatorienterad syn än examensarbetarna hade. Men efteråt 
var de ju rätt nöjda med deras produkter. Delprojektledarna utveck-
lades under den här perioden, de lärde sig mer om vad som gick och 
vad som inte var möjligt. Här är några exempel på hur delprojekten 
inte tog den form jag hade hoppats. 

Jag hade en vision att som en del av BAS-projektet ta fram tio 
nya produkter som hjälpmedel för brevbärarna. Tanken var att ett 
examensarbete skulle kunna fokusera på att ta fram någon produkt 
för att dels se fördelarna med denna och ge ett gott exempel på vad 
som kunde underlätta brevbärararbetet. Efterhand som detta delpro-
jekt framskred kom en mängd synpunkter och förslag från olika 
håll, och Posten fastnade för att de ville ha en stor landsomfattande 
kartläggning av befintliga hjälpmedel. Jag ansåg inte detta vara så 
högprioriterat i examensarbetet men kunde inte avstyra. Delprojekt-
ledaren såg alldeles för konkret och operativt på vad som skulle ut-
rättas för att det egentligen skulle passa ett examensarbete. Jag 
lyckades ändå få förståelse och styra det efter alla restriktioner som 
fanns inom Posten, men ett problem som kunde konstateras var att 
det tog oerhört lång tid att nå fram till det mål som hade ställts upp. 
Man bedrev flera stora, breda inventeringar av produkter och utvär-
deringar av dem. Det kan väl bli mycket bra på sikt men en nackdel 
är att det tar för lång tid att utröna de praktiska effekterna. Vad gäll-
er delaktighet i denna satsning fanns visserligen delaktighet för vis-
sa grupper inom mellanskiktet på Posten, projektledare, specialister 
och andra, men kanske en mindre grad delaktighet från fackligt håll 
och från brevbärarpersonal i stort. De fackliga hade nog sett att man 
skulle ’gå rätt på’. 

Ett annat delprojekt, det s.k. Manualprojektet bedömde jag 
vara mycket annorlunda till sin karaktär, något som jag påpekade 
redan inledningsvis: Detta är Postens angelägenhet, det är Posten 
som skall driva detta, forskarna ska inte primärt engagera sig så 
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mycket i detta projektet. Delprojektledaren nämnde flera gånger att 
han skulle kontakta forskargruppen för att diskutera frågor i Manu-
alprojektet men han gjorde det aldrig. Efter en längre tids tystnad 
tog jag aktivt kontakt och hörde mig för om han behövde någon dis-
kussion, varpå delprojektledaren svarade att det vore värdefullt om 
det kunde komma någon från forskningssidan till ett näraliggande 
projektmöte. Anette, doktoranden, reste till Älmhult och deltog på 
mötet och fick några frågor att förmedla till forskargruppen. 

Av mina erfarenheter från det sista året vill jag också peka på 
att samverkansmodellen är känslig för företagets intressen. Vi har 
just nu ett examensarbete som släpar efter. Det handlar om nyckel-
tal och vi har då inte fått ut de sista nyckeltalen som vi önskade på 
grund av att det är för kostsamt för Posten att göra de datakörningar 
som vi behöver. Detta har gått som en följetong under hela våren 
och faktum är att jag nyss tagit kontakt med personalchefen. I mor-
gon skall vi diskutera saken. Det visade sig, att när vi hade genom-
fört alla de punkter som stod i kontraktet, så var man nöjd och glad 
och tyckte att man fått ut mycket av detta, men den här extra knor-
ren som vi försökte få fram genom att också utvärdera en del av 
nyckeltalen, det har i Posten getts en låg prioritet. Det var inte de-
taljspecificerat i avtalet visserligen, men jag hade ändå förväntat ett 
större intresse. 

En slutsats kan vara att dom är väldigt avtalsmedvetna och inte 
går utanför detta. Men den viktigaste tolkningen är nog ändå att det 
som drev Posten i början var att frågorna var så heta för Arbetsmil-
jöverket och den fackliga sidan och även Postens ledning hade en 
oro. Det visade sig att ”Bästa Metod” i sig är en metod som funge-
rar relativt bra efter att den blivit inkörd men det finns vissa pro-
blem att åtgärda. När man så småningom fick kontroll över proble-
men så upplevde man att situationen var under kontroll. Arbetsmil-
jöverket var inte längre lika mycket på hugget, facket hade tappat 
mycket av sitt intresse, och så blev den här frågan bortförd från 
dagordningen. I dagsläget är det här frågor som Posten betraktar 
som mer eller mindre avklarade och allmänt sett inte så heta och då 
har dom inte heller intresse av att beforska fortsättningen 

Nu vänder man blickarna mot nya projekt, nya problem och 
nya utmaningar och det stora projekt som står på tur är ’turprojek-
tet’, som kan ge en väldigt stor påverkan på hela verksamheten. Det 
är det som fångar hela intresset. Ytterligare en fråga gäller fastig-
hetsboxarnas införande. Jag är övertygad om att de diskussioner vi 
haft i den saken har påverkat den processen. Jag tror att Posten har - 
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men jag vet inte säkert - använt våra resultat i sin interna argumen-
tation. Det var en av de kunskapsluckor som vi skulle undersöka. 
Det fanns endast några få relevanta studier i världslitteraturen.” 

 
Roller, insatser, resurser 

 
”Det viktiga var att få aktion, få till stånd händelser, få igång ut-
vecklingen för att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö. Jag hade ju 
flera olika roller, dels som samordnande projektledare, att hålla 
samman det hela och dels den här belastningsdelen med litteratur-
studier. Även Lovisa och Mikaels examensarbete tog ju en del tid, 
och Mikkes arbete under BAS I, men också ett par litteraturstudier 
som Marianne Gerner Björkstén och jag gjorde för Balansmodellen, 
och så de fyra examensarbetena som jag nämnde. Och så var det ar-
betet med själva Balansmodellen som Marianne och jag utarbetade. 
Jag har alltså drivit delstudier plus förhandlat kontrakten.  

Det är klart att det har varit en förhandlingssituation vid många 
tillfällen som i hög grad påverkade vad vi definierade in i de kom-
mande delprojekten. Jag tycker inte jag förhandlat bort vår själv-
ständighet i forskningen, den har vi hållit på. Men vi har också för-
sökt anpassa mycket av sättet att förmedla erfarenheterna till Posten 
utifrån deras lärande. De sex lärandelaboratorierna som vi ordnade 
är strålande exempel. En viktig del av den regelbundna kontakten 
var de månatliga avstämningar som vi jobbade med fram till okto-
ber 2004. Därefter blev de väldigt mycket glesare.  

Interaktiviteten är också oerhört viktig: att man tillsammans 
definierar problemen, att man talar om de praktiska problem som 
finns, vad det är som löser de praktiska frågorna, att vi verkligen 
kan få ut god forskning av vår samverkan och att man kan plocka in 
examensarbeten för mer konkreta uppgifter. Just att ha den här 
kombinationen av doktorander, examensarbetare och också visst ut-
rymme för seniorforskare för att kunna tillgodose kraven på både 
god forskning och ta fram praktiskt användbar kunskap, att tillgo-
dose båda samtidigt. 

Drivkrafterna är ju oerhört viktiga, att det finns yttre drivkraf-
ter som påverkar, i form av arbetsmiljöverk, fackliga organisationer 
eller, som vi sett i andra sammanhang, kundföretag. Man får heller 
inte glömma att en av orsakerna till att företagen vill medverka i ett 
sånt här projekt är att de får en legitimitet av att gå in i ett samarbe-
te med universitetet, vilket i det här fallet var en ’objektiv part’ som 
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inte företrädde någon parts intressen. Det tror jag också är en viktig 
sak. 

När det gäller resurser har nog det här projektet haft de resur-
ser som krävts, de har motsvarat vad vi har fått in. Vad vi inte skall 
glömma är att vi parallellt haft två externa forskningsprojekt som 
har finansierat doktorandtid. Det är ju tack vare de forskningspro-
jekten som doktoranden har kunnat ägna sig åt forskningsfrågorna 
på ett acceptabelt sätt. Posten har finansierat en del - 40 procent, de 
två projektanslagen från VINNOVA ytterligare 40 procent samt un-
dervisning 20 procent. Lösningen har gett en acceptabel möjlighet 
till forskning även om projektet har inneburit väldigt mycket mer 
projektadministration än brukligt. 

Det tar ett år att skriva ihop avhandlingen på slutet. Det är ock-
så en rimlig situation, även om företagen brukar tycka att det tar 
orimligt lång tid. Just en sådan här kombination av finansiering tror 
jag är bra. Man bör ha ett forskningsprojekt eller annan forsknings-
finansiering för att stötta upp med. Annars är det risk att företagen 
ser personer som livegna, som ’sina avlönade personer’. 

Men det finns även annat att säga om tidsresurser. Vi har ju i 
vissa delar av Postens BAS-projekt haft väldigt knappt med tid, 
ibland mindre än sex månader från start till slutredovisning. Med 
korta tidsperioder ville Posten nå snabba resultat för att visa sina in-
tressenter, facket och Arbetsmiljöverket, att de kommit fram till nå-
got. Det var de som ytterst krävde att det här skulle gå snabbt. Med 
Postens egna beslutsprocesser tog det ju ganska lång tid att komma 
fram till vad som skulle göras med följd att det blev knappt om tid i 
slutänden för vår insats. Det uppstod väldigt pressade situationer 
när vi väl fick klartecken till när det skulle vara färdigt. Det kanske 
också är en lärdom att man som forskare aldrig skall skriva kontrakt 
i termer av fasta datum för leverans. Vår leverans är ju beroende av 
när organisationen har gjort sitt i processen. Å andra sidan kan man 
ju heller inte i vår situation sitta och vänta under lång tid för att, när 
det fungerar för den andra parten, vara beredda att köra igång. I 
framtiden tror jag man skulle kunna vara lite mer försiktig när det 
blir tal om tidsgränser och i stället ange intervall eller kanske till 
och med koppla kostnader till förseningar. 

Om vi ser till forskarkompetens inom såväl arbetsorganisation, 
det kognitiva området som belastningsergonomi tycker jag att vi har 
lyckats. Trots personalomsättning och manfall i inledningsskedet på 
universitetet så har det hela tiden varit väldigt stabilt, en bra sam-
manhållning och ett skojigt projekt. Vi har kunnat ge en utmärkt il-
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lustration till ett tvärvetenskapligt samarbete. Idag är det svårt att 
starta ett likartat projekt med en så bred sammanlagd kompetens.  

Konklusionen är att en sån här samverkansmodell förutsätter 
en hög prioritet och ett högt intresse från organisationen som bland 
annat innefattar regelbundenhet i mötena och en väldigt väl genom-
arbetad förhandling med en projektplan. Sett i backspegeln så är det 
också väldigt viktigt att anpassa förväntningarna från forskarens 
sida. 

De operativa uppgifter som kontinuerligt sköttes av doktoran-
den, Anette Karltun, har underlättat i väldigt hög grad. Projektet har 
ju varit så stort. Jag hade ju inte kunnat klara att vara engagerad i 
projektet annars. Också det som Roger Wibom gjort, forskningen 
om märkningen och belysningen, har jag ju inte deltagit speciellt 
mycket i, det har ju fungerat självständigt på samma sätt som det 
arbete som Anette och Gunnela gjorde. En bra arbetsfördelning med 
andra ord. 

Att vara ännu mer intervenerande under den sista perioden 
med breddimplementeringen, det är något man kan reflektera över 
efteråt. Jag trodde den skulle fungera bättre med tanke på att vi 
hade sett att gruppen i Posten faktiskt var med på det hela. Jag trod-
de att de skulle ta till sig erfarenheterna som gjorts i pilotprojektet 
och som vi skrivit om. Men däremot skall jag inte säga att jag trod-
de att det skulle löpa friktionsfritt. Nej, jag förväntade mig att det 
skulle hända nya malörer, nya problem som det ju alltid gör i såda-
na sammanhang. Nya saker stöter till och det finns ett oändligt antal 
möjligheter att det kan gå snett, och det förväntar man sig att det 
kan göra på många olika sätt.  

I efterhand när jag tänker efter så skulle jag nog trängt mig på 
mer med regelbundna tidsmellanrum när det gäller implementering-
en. Bara det att någon regelmässigt efterfrågar detta gör ju att man 
skärper sig. Ett ytterligare skäl är förstås den arbetsbelastning jag 
hade. Så när Posten uttryckte att implementeringen skulle de sköta 
själva så var det på ett sätt en lättnad. Bra, skönt då behöver jag inte 
göra någonting förrän nästa vecka! Och sen går tiden… 

Vi har ju visserligen fått ut mycket av kunskaper av vad som 
hände under den här sista breddimplementeringen. Då kom ju allt 
det fram, som inte hade kommit fram annars – det vill säga på vilket 
sätt det gick snett. Men vi hade ju å andra sidan fått ut mycket mer 
kunskap om vi följt processen närmare. Då hade processen blivit 
bättre, men den hade ju fortfarande gått snett på tillräckligt många 
olika platser för att vi skulle få veta hur saker går snett.”  
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Lärdomar för framtiden 
 

”Varje projekt är ju som en individ, med egna förutsättningar. Det 
är ju det som är tjusningen. Att tillämpa en fast modell går inte, pro-
jekt utvecklas olika. Ju fler projekt man deltar i, så får erfarenheten 
efterhand avgöra vad man ser och se hur man kan agera. Helt säkert 
kan jag tänka mig att göra om ett sånt här stort projekt. Posten-  
projektet har självklart gett väldigt många erfarenheter att bygga på. 
Starten är ju oerhört viktig och förutsättningar för att få det att fun-
gera. Ska man lyckas långsiktigt med ett projekt av det här slaget 
måste man lägga mycket tid på att definiera projekten, kontrakts-
formen och projektplanen. Det är oerhört väl använd tid, och vik-
tigt. Drivningsfasen med träffarna med personer som finns i grup-
pen, att ha en bred representation inkluderande fackliga represen-
tanter är också oerhört viktigt. Likaså erfarenhetsåterföringen där vi 
kunde se att spridningen av resultaten hade en oerhört stor betydelse 
just inom Posten. Projektet blev känt, så tiden som spridningen tog 
var väl använd.  

Med den inledande fasens kartläggning som grund lade vi ju 
ett antal åtgärdsförslag. Några av dessa har förstås varit väldigt vik-
tiga, och andra var mindre väsentliga. Det urval som Posten gjorde i 
form av de påföljande sju delprojekten representerade ett antal om-
råden som framförallt gick snabbt att åtgärda, men enligt min upp-
fattning kanske inte alla var så väsentliga i det stora hela. De två 
viktigaste fynden var ju bristen på delaktighet och förankring och 
den press som brevbärarna blev utsatta för efter rationaliseringarna 
samt den fysiska belastningen som ökat mycket på det hela taget. 
Dessa förhållanden upplever jag som de viktigaste insatsområdena. 
I stället togs de sju delprojekten i BAS-projektet upp i den andra fa-
sen där inte alla frågor hänförde sig till de mest angelägna insats-
områdena. Delvis var ju detta avsiktligt från Postens sida, eftersom 
man ville komma till skott så snabbt som möjligt med åtgärder som 
skulle vara tydligt synliga. Därför var det ju på ett sätt relevant att 
satsa så, för att man skulle få snabba resultat.  

Det är min förhoppning att Posten på ett seriöst sätt attackerar 
vad jag ser som väsentligast, nämligen bristen på delaktighet, stres-
sen och belastningen. Organisationsfrågor är i hög grad avgörande 
för den arbetsmiljö som skapas. Det bör finnas ganska goda förut-
sättningar för att man arbetar vidare med den fysiska belastningen 
med tanke på att både fackliga organisationer och Arbetsmiljöver-
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ket legat på så starkt i de frågorna. Delaktigheten är väl sådant som 
troligen tar längre tid och kanske rör för djupt i hjärterötterna. I 
dagsläget är det andra saker inom Posten som ligger i förgrunden 
och tar uppmärksamheten.    

På senvåren 2006 blev Balansmodellen intressant igen. Från 
oktober 2004 ’låg den nere’, det hände ingenting med den. Det var 
helt tyst kring ända den fram till i januari 2006 då vi gjorde de sista 
presentationerna för Posten. Facket ställde då frågan vad som skulle 
hända med Balansmodellen, och då svarade man från Postens sida 
att den hade man inte gjort något med än så länge. Man avsåg att 
först utvärdera modellen och se hur man skulle agera.  

Våren 2006 startade vi en verksamhet med att utvärdera den 
här typen av modeller. Det gjordes inom ramen för SMARTA-
programmet tillsammans med forskare vid Arbetslivsinstitutet. Pro-
jektet bedrivs med SAAB och Volvo på bilsidan och med Scania på 
lastbilssidan, med Astra-Zeneca på läkemedelssidan och Posten. 
Två representanter från Posten deltar i denna verksamhet, och i de 
seminarier/diskussioner som genomförs på respektive företag. Det 
första seminariet ägde rum på SAAB då SAAB beskrev hur de tog 
fram sin modell för tio år sedan, och vad de hade fått för lärdomar. 
Chefer från SAAB redogjorde för sina erfarenheter, den fackliga 
representanten gav sin synpunkt på modellen, och experterna gav 
sin syn. Nästa tillfälle ägde rum i Göteborg då Volvo var värd och 
presenterade sin modell. Sen har vi haft diskussioner och försöker 
dra slutsatser av hur modellerna fungerar, vad är det för fördelar 
och vad det är för risker med dom.   

Utifrån den här seminarieserien skall vi göra en skrift där vi 
skall sammanfatta det hela. Posten har deltagit med två personer, 
bland annat sin personalchef, för att ta till sig de andra företagens 
erfarenheter som input till sitt eget beslut. Alla deltagare har tyckt 
att det varit mycket spännande att tränga in i andra företag och 
branscher för att ta del av deras arbetssätt och erfarenheter. Det har 
blivit ett väldigt spännande erfarenhetsutbyte. 

I december 2006 lades det Arbetslivsinstitutsfinansierade pro-
jektet ner på grund av nedläggningen av Arbetslivsinstitutet. En 
omorganisation inom Posten har gjort att dess representanter slutat 
respektive fått andra ansvarsområden, så frågan om Balansmodellen 
har inte längre någon ägare inom Posten.” 
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och passivt observerande. Den praktiska verkligheten har krävt fortlöpande 
anpassning av forskarnas förhållningssätt. Händelseförloppet går inte att 
upprepa och kan alltså inte ”studeras en gång till” (irreversibilitet), varken 
av dem själva eller annan oberoende forskare. Gjort är gjort! Sam-
spel/växelspel mellan forskare och praktiker beror på vad som undan för 
undan händer. Detta är villkoren i forskarstött förändringsarbete. 

Från att ha setts som angelägna insatser, men kanske knappast som 
forskning, har forskarstött förändringsarbete utvecklats till ett område med 
egna kännetecken på hur forskning kan bedrivas. Mycken tankemöda har 
ägnats att kritiskt granska och reflektera över särdragen som alla på ett eller 
annat sätt har att göra med relationen forskare – praktiker. 

Forskarstött förändringsarbete bedrivs, som nämnts inledningsvis, i 
olika varianter såsom aktionsforskning, interaktiv forskning och utveck-
lingsinriktad forskning. Skillnaderna går vi ej djupare in på här utan hänvi-
sar till annan litteratur (se t.ex. Svensson & Aagaard Nielsen, 2006). 

Framför allt bakom uttrycket ’interaktiv forskning’ ligger – som kan 
anas - en betoning på samspelet mellan forskare och praktiker. Det har för-
anlett oss att använda interaktiv forskningsansats i karaktäriseringen av det 
forskarstödda förändringsarbetet i Posten (se kap. 9). 

Interaktiv forskning hänvisar till samspel, växelspel forskare – prakti-
ker, ett samspel som undan för undan leder till ökad kunskapsbildning hos 
båda parter: hos forskarna om det praktiska sammanhanget där de skall 
bistå, hos praktikerna om forskarnas krav/önskemål om undersökningsme-
toder och deras förvärvade kunskaper om arbetslivsforskningsresultat gene-
rellt.  

 
 

Kunskapsbildning är något fortgående 
 

Grundidén är att involverade parter lär sig under hela projektperioden. 
Kunskap handlar inte bara om en levererad rapport med slutresultat. Kun-
skap handlar om vad man lär sig under vägen i den ”jordbundna” verksam-
het som projektet bedrivs i. Förespråkarna kallar det kontextbunden, plats-
beroende kunskap som en kontrast till en generaliserad, allmänt giltig. I en 
interaktiv forskningsansats – som det här huvudsakligen varit fråga om – 
utgör den förstnämnda första steget. 

Att redogöra för en interaktiv forskningsansats är inte okomplicerat. 
Innehållet i samspelet mellan två personer under en viss specifik händelse 
fordrar en tredje part som observerar eller protokollerar, eller att de två par-
terna var och en återger samspelets innehåll ur sina retrospektiva perspek-
tiv. Att redogöra för samspelets innehåll under ett längre händelseförlopp 
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med flera inblandade medger knappast att alla detaljer i s.k. microprocesser 
kan fångas eller beaktas; man löser det problemet vanligen genom att utgå i 
en eller några frågeställningar som får styra beskrivningen. 

Vanligtvis blir det forskaren som dokumenterar händelseförloppet och 
som söker fånga, ge en bild av hur förändringsprocessen framskridit med 
tyngdpunkten på hur praktikerna handlat, reagerat, tolkat och reflekterat. I 
denna skrift om Posten-projektet har vi som nämndes i kapitel 2 flyttat 
tyngdpunkten genom att skildra hur forskare handlat och reagerat och vad 
de lärt sig. Vi har därmed kommit åt möjligheter och svårigheter som yppat 
sig i det forskarstödda förändringsarbetet såsom enskilda forskare mött 
dem. Det är, avsiktligt, en konkret och vital skildring som vi har syftat till. 
Och den kontrasterar mot oftare förekommande generaliserade beskriv-
ningar med mycket teoretiska termer. Vår skildring kan ses som en konkret 
metodbeskrivning av en typ som skulle behövas mer av men saknas i me-
todlitteratur om forskarstött förändringsarbete. 

 
 

Hur gestaltade sig den interaktiva ansatsen? 
 

Forskning möter praktik 
 

Mötet innebär många spännande utmaningar. Men samspelet forskare – 
praktiker i ett forskarstött förändringsarbete är inte alltid oproblematiskt. 
Ett dilemma som kan uppstå är hur forskaren ska göra avvägningen mellan 
å ena sidan sitt vetenskapliga intresse (och skyldighet!) och sina vetenskap-
liga ambitioner och å andra sidan praktikens behov av snabb, direkt och 
praktisk hjälp. Dilemmat upptäcktes tidigt av forskaren Robert Rapoport, 
under en tid verksam vid Tavistock Institute of Human Relations. I sin arti-
kel ”Three dilemmas in Action Research” (Rapoport, 1970) pekade han på 
ett spänningstillstånd mellan två motsatta forskarroller som kan uttryckas i 
kvalitet och tid till förfogande. Antingen samlar man data av värde främst 
för det vetenskapliga arbetet men av ringa värde för den praktiska verk-
samheten som är under förändring, och man kräver den tid som fordras för 
en väl underbyggd analys innan beslut kan fattas om hur man går vidare. 
Eller man samlar data av stort praktiskt värde men kanske ringa vetenskap-
ligt och man finner sig i den begränsade tid som företaget/verksamheten 
dikterar för att komma fram till ett bara rimligt underbyggt resultat eller 
beslut. 

Man känner igen balansgången mellan dessa extremer från Posten-
projektet. I kapitel 9 ger den samordningsansvarige forskningsledaren i 
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Posten-projektet en bild av tidsfaktorns övergripande betydelse. ”… Men 
det finns även annat att säga om tidsresurser. Vi har ju i vissa delar av Pos-
tens BAS-projekt haft väldigt knappt med tid, ibland mindre än sex måna-
der från start till slutredovisning. Med korta tidsperioder ville Posten nå 
snabba resultat för att visa sina intressenter, facket och Arbetsmiljöverket, 
att de kommit fram till något. Det var de som ytterst krävde att det här skul-
le gå snabbt. Med Postens egna beslutsprocesser tog det ju ganska lång tid 
att komma fram till vad som skulle göras med följd att det blev knappt om 
tid i slutänden för vår insats. Det uppstod väldigt pressade situationer när vi 
väl fick klartecken till när det skulle vara färdigt. Det kanske också är en 
lärdom att man som forskare aldrig skall skriva kontrakt i termer av fasta 
datum för leverans. Vår leverans är ju beroende av när organisationen har 
gjort sitt i processen. Å andra sidan kan man ju heller inte i vår situation 
sitta och vänta under lång tid för att, när det fungerar för den andra parten, 
vara beredda att köra igång. I framtiden tror jag man skulle kunna vara lite 
mer försiktig när det blir tal om tidsgränser och i stället ange intervall eller 
kanske till och med koppla kostnader till förseningar” (se kap. 9). 

Doktoranden som hade till uppgift att följa, medverka i och dokumen-
tera hela förändringsarbetet i Posten uttryckte sig så här: ”Praktiker vill att 
det skall gå snabbt att få fram resultat och vi som forskare vill ju gå grund-
ligt och noggrant fram och inte lämna ut uppgifter förrän vi är säkra på vår 
sak. Det tog ett tag innan vi lärde oss varandras sätt att jobba" (se kap. 8). 

På det konkreta planet framträder dilemmat tydligt. Här är några ex-
empel. 

 
Exempel från kapitel 7  ”Projekt upplärning ” 

 
Forskargruppen kommer in i Postens verksamhet med egna tidigare förvär-
vade erfarenheter och med en kunskapsbas bestående av en arsenal av un-
dersökningsmetoder och kunnande i ergonomisk och arbetsorganisatorisk 
forskning som kan komma till användning. Projektgrupperna i Posten utgör 
en avspegling av Postens praktiska verksamhet.  

De första mötena mellan ”parterna” kommer att handla om möjlighe-
ten att acceptera den undersökningsplan som forskarna förberett och för-
handlat om med företrädare till Posten. Inte minst kommer det att handla 
om den av forskarna önskade tidsperioden för studierna, som efter diskus-
sioner fick anpassas från sex till slutligen endast tre månaders datainsam-
ling för att ta hänsyn till den begränsade tid som ställts till projektgruppens 
förfogande av högsta ledningen. Projektgruppen inser å andra sidan alltmer 
hur viktigt det är att ”hålla kvalitet”, dvs. att inte ge avkall på urvalet brev-
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bärare som bör ingå i undersökningarna, eller på de av forskarna förhands-
planerade undersökningsmetoderna. 
Forskarlaget möter så arbetsplatserna (utdelningskontoren). I dessa möten 
växer fram nya erfarenheter om hur pass komplicerat det är att genomföra 
de förhandsplanerade studierna. Den operativa verksamheten vid utdel-
ningskontoren är oväntat mer nyansrik och sammansatt än vad projekt-
gruppen förmedlat till forskarlaget. Samspelet mellan projektgruppens cen-
trala position och den lokala nivån (utdelningskontoren) bjöd på oväntade 
komplikationer för forskarlaget. 

I det här fallet sker det en ömsesidig anpassning beträffande såväl tid 
som kvalitet. Tidsfaktorn gällde inte bara hur länge projektgruppen var be-
viljad att arbeta. Tid var även en viktig faktor för undersökningspersonerna. 
Deras närmaste chefer var mer eller mindre beredvilliga att ge den utvalda 
brevbäraren hela den undersökningsperiod som egentligen behövdes. Flera 
personer kunde därför ej fullfölja. Undersökningsgruppen minskade i antal. 

Forskarlaget fick inta en flexibel attityd till tidsåtgången. ”Det måste 
få ta den tid det tar” för att inte kvaliteten på studierna skulle skadas. Tåla-
mod krävdes.  

Kvalitet handlade om att inte ge avkall på själva syftet med hela pro-
jektet, nämligen att få reda på hur lång den individuella upplärningstiden 
var innan man kom upp på en ”van” hastighetsnivå. Detta var ledstjärnan 
för detta projekt. Under de återkommande diskussionerna mellan undersö-
kare och projektgrupp kom syftet stundtals i skymundan för nyfikenhet på 
produktivitetstendenser skönjbara i siffermaterialet. Forskarna fick med 
viss bestämdhet leda samtalen tillbaka till syftet. 

Den ansvariga forskaren blev högst medveten om dessa komponenters 
betydelse. Hon var angelägen om att man kallar projektet för ”ett samver-
kansprojekt, inte ett forskningsprojekt” (se kap. 7). 

 
Exempel från kapitel 4  ”Det fullskaliga försöket”   

 
Försöksledaren kommer in med sin expertkunskap i belysningsteknik och 
också en förtrogenhet med brevbärararbete (några månader som extraan-
ställd). Hon möts med respekt och välvilja på de fem postkontoren med 
undantag för några skeptiska reaktioner. Upplägget på hennes undersök-
ning var väl förberett innan tillsammans med forskarlagets seniora med-
lemmar.  

Komplikationer uppstod icke förty. För att ”få loss” försökspersoner 
fick hon ibland själv rycka in och hjälpa till med brevsortering. Försöksper-
soner föll bort på grund av sjukdom eller uteblev på utsatt tid. Vid den pla-
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nerade efter-mätningen fanns flera av försökspersonerna på andra platser 
och därmed med lite andra arbetsuppgifter. All ny utrustning var ej installe-
rad. Krav på anpassning låg till 100 procent på försöksledaren. Det var tids-
faktorn som spökade och som äventyrade försöksupplägget. Tålamod kräv-
des. För att värna om vetenskaplig kvalitet i undersökningen var hon 
tvungen att skjuta upp efter-mätningen till lämplig tidpunkt längre fram då 
förhållandena medgav ursprungligen överenskomna förutsättningar för en 
efter-mätning. Till exempel måste man ta hänsyn till årstiden så att dagslju-
set var detsamma vid före- och eftermätning. Försöksledaren ville med 
andra ord ej ge avkall på upplägget.   

”Jag vill framhålla att detta är ett forskningsprojekt och inte ett sam-
verkansprojekt. Min studie är lite grand vid sidan av, mer ett forskningspro-
jekt som jag har nytta av i min doktorsavhandling” (se kap. 4). 

 
Exempel från kapitel 6  ”Sakkunnigstöd för Rätt arbetsteknik” - en rakt 
motsatt situation  

 
Forskarstödet gällde här att som sakkunnig medverka till utarbetandet av en 
utbildningsplan. Den sakkunniga kom in med en redan förvärvad sakkun-
skap (såväl forskningsbaserad som praktisk) på det belastningsergonomiska 
området. 

 ”Det hela hade redan startat när jag kom in för att göra en insats spe-
cifikt för delprojektet ”Rätt arbetsteknik”. Jag kände ju till Postens kultur 
och jag hade blivit informerad om vad som hade varit på gång” (se kap. 6). 

Mötet med delprojektgruppens medlemmar blev harmoniskt liksom 
det fortsatta samarbetet.   

”Under de sex (av nio) projektmöten där jag deltog tog projektgruppen 
hänsyn till mina krav på vad som skulle finnas med i utbildningen. Jag fick 
tillfälle att vägleda projektgruppen i ergonomiskt tänkande. Alla var väldigt 
öppna och vi hade mycket bra diskussioner. Eftersom medlemmarna hade 
olika uppgifter i verksamheten inom Posten uppstod sammanlagt mycket 
förståelse för problematiken. Antagligen hade de blivit invalda i projekt-
gruppen 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” (se kap. 6). 

Samarbetet fram till en färdig utbildningsplan handlade här inte om 
någon ömsesidig komplicerad anpassning utan snarare om ett lärande från 
båda sidor med det gemensamma målet att öka kvaliteten på utbildningsin-
nehållet. Tidsfaktorn spelade roll såtillvida att man var mån om att ”hålla 
tiden” i delprojektet. 
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Turbulens i omgivningen bestämmer förutsättningarna 
 

I ett företagsperspektiv är det i dagens läge angeläget med flexibilitet i 
verksamheten så att den smidigt kan anpassas till förändringar i omvärlden. 
Flexibel och rörlighetsvillig personal är vad ledningen önskar. Det blir tyd-
ligt med de exempel vi gett här att detta inte alltid står i samklang med vad 
forskarna skulle önskat sig under en period då de utför en del av sina för-
ändringsförsök. Färre komplikationer hade uppstått under mer stabila ar-
betsförhållanden så att det varit enklare att mäta effekten av det specifika 
åtgärdspaketet i sin helhet eller i dess delar.  

Forskarlaget fick bevittna, under den femårsperiod som det fors-
karstödda förändringsarbetet pågick i Posten, hur olika omständigheter i 
omvärlden påverkat organisationen av Postens brevdistribution. Posten 
kom ut på en hårdhänt konkurrensmarknad. Flera konkurrerande företag 
som erbjuder brevdistribution dök upp på arenan. IT-utvecklingen har 
kommit så långt att elektronisk post blev ett alternativ till den traditionella 
pappersbaserade och brevskrivandet minskade i befolkningen. Den alltmer 
turbulenta omgivningen tvingade fram rationaliseringar och omorganisa-
tioner inom Posten Sverige AB. Den ena organisationsstrukturen avlöser 
den andra. Brevbärarpersonalen reducerades med flera tusen personer. Det 
var i detta klimat som Postens BAS-projekt och det forskarstödda föränd-
ringsarbetet bedrevs. Lärandet, kunskapsbildningen som forskarna förvär-
vade kom att handla om vilka åtgärder som blev framgångsrika och vilka 
som var mindre framgångsrika, men också om hur förändringarna i projek-
tets omgivning satte gränser eller gav möjligheter. De täta organisatoriska 
förändringarna sågs som ömtåliga och forskarna fick inte blanda sig i des-
sa, inte tafsa på organisationen, ”hit men inte längre” (se kap. 9). 

 
 

Kraven på forskarna 
 

Erfarenheterna från Posten-projektet gäller inte bara hinder och möjligheter 
i omgivningen. Forskarnas berättelser, inte minst om hur det varit ”att ta sig 
fram”, vittnar om att det ställts vissa bestämda krav på dem. Här vill vi 
nämna en rad sådana krav som kan sägas gälla för allt tidsutsträckt fors-
karstött förändringsarbete: 

• att vara tydliga med avseende på vad deras insats går ut på i alla 
kontakter, 

• att därmed undvika att missuppfattningar uppstår, 
• att aktivt skapa, uppmuntra och medverka till delaktighet, 
• att söka övervinna undersökningsdeltagares motstånd, 
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• att vara vaksam på om problemuppfattningar går isär och verka för 
en gemensam problemuppfattning hela vägen ut, 

• att vara lyhörd för kulturen i organisationen och på olika arbets-
platser (vilka outtalade regler och handlingssätt som gäller), 

• att kunna vänta in långdragna överläggningar och samtidigt hålla 
engagemanget uppe, 

• att våga säga ifrån när man noterar att ett dödläge uppstått. 
 

De här kraven är inslag i den forskarkompetens som måste utvecklas för att 
forskarstött förändringsarbete skall fungera. De är därför lika viktiga i för-
beredelsearbetet som att det vetenskapliga kunnandet hos forskargruppen är 
tillräckligt för uppgiften. 

 
 

Några lärdomar för framtiden 
 

Efter att som forskare ha deltagit i flera forskarstödda förändringsprojekt 
kommer man att känna igen vissa mönster. Samtidigt är varje forskarstött 
förändringsarbete unikt. Från Posten-projektet vill vi avslutningsvis lyfta 
fram några lärdomar som vi dragit i forskarlaget och som vi tror kan vara 
till nytta framdeles.  

 
Om planeringshorisonten 

 
• Visserligen planlades förändringsarbetet klokt nog i ett stegvist 

förfarande. Men det hade varit önskvärt med en flexibel ompla-
nering av förändringsarbetet vid tidpunkten då de stora struktur-
förändringarna i Postens organisation stod för dörren. 

• Vi hade ej räknat med att byten på för förändringsarbetet rele-
vanta chefsposter skulle bli så frekvent. Vi hade behövt en stra-
tegi för att förebygga de negativa effekter som dessa chefsbyten 
hade för förändringsarbetets fortskridande. 

• Att hålla sig allmänt informerad och vaksam på eventuella för-
ändringsplaner i verksamheten är ytterligare ett steg som behövs 
för att kunna hantera forskarstött förändringsarbete som pågår 
under en lång tidsperiod. 

• Vi överraskades av att ett antal parallellt gående projekt inom 
Posten pågick som konkurrerade om uppmärksamheten. Ibland 
stördes effektiviteten i de förändringsinsatser som vi deltog i. 
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Hade vetskapen om detta nått fram till oss hade det funnits bätt-
re möjligheter att förebygga kollisioner. 

 
Värdet/nyttan med forskarstödet 

 
• Det stod klart allteftersom att Postens förväntningar på forskar-

laget skiljde sig på vissa punkter från forskarlagets egna för-
väntningar på sig självt. Posten önskade sig framför allt råd och 
besked om hur de skulle förändra, medan forskarlaget framför-
allt ville ha ut kunskap om hur förändringsarbetet flöt fram, en 
kunskap som skulle användas i vetenskapligt syfte. Intresse-
olikheterna när det gäller forskarstödet bör under hand tas upp 
till ytan mera medvetet och för båda parter. 

• Påtryckningar från instanser på central nivå var onekligen till 
hjälp för att påvisa vikten av förändringsarbetet. Till dessa hör-
de Arbetsmiljöinspektionens föreläggande på åtgärder att för-
bättra brevbärarnas arbetsmiljö och den fackliga organisatio-
nens krav på förbättringar. 

• Att anlita forskare (och ej konsulter) var inom Posten förenat 
med föreställningar om ett opartiskt och neutralt förhållnings-
sätt i forskarstödet. 

 
Brobyggande från forskning till praktik 

 
• Att Postens medarbetare deltog i s.k. lärandelaboratorier visade 

sig vara ett gynnsamt led i den gemensamma kunskapsbildning-
en. Den forskningsbaserade kunskap som på det sättet ”fördes 
över” ökade intresset hos många av de anställda som deltog. 

• Lärandelaboratoriernas positiva mottagande bekräftade hur be-
tydelsefullt det är att informera och kommunicera direkt och 
muntligt under loppet av förändringsarbetet kring den proble-
matik som förenar forskarnas och praktikernas ansträngningar i 
att åstadkomma förbättringar. 

• Att lägga ner omsorg från forskarlagets sida på en skriftlig un-
derhandsrapportering i form av undersökningsrapporter visade 
sig vara ett nödvändigt komplement till den muntliga kommu-
nikationen (se Skriftlig dokumentation från Posten-projektet). 

• Att presentera och diskutera den första kartläggande rapporten 
för de viktigaste intressenterna inom Posten, så som gjordes un-
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der en rundresa i Sverige beskriven i kapitel 5, skapade legiti-
mitet och tilltro till rapporten och forskarteamet. 
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