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SAMMANFATTNING 
 
 
Utredningen har utförts på uppdrag av Servicenätet Posten vid Avdelningen för 
Industriell Arbetsvetenskap, inom forskningsområdet Kvalitet, Människa, 
Teknik vid Linköpings universitet. Syftet har varit: 
- dels att utvärdera den totala arbetssituationen för brevbärare med i 

huvudsak utdelning i flerfamiljshus, 
- dels att utvärdera hur införandet av den så kallade ”Bästa Metod” har 

fungerat, främst vad gäller införandeprocess, acceptans, delaktighet och 
manual.  

 
Utredningsarbetet har utförts under hösten 2002. Efter deltagande observation 
av brevbärare i flerfamiljshus under arbete, gjordes 60 djupintervjuer med 
såväl brevbärare, SEKO-ombud som postcenterchefer på femton av Posten 
utvalda utdelningskontor spridda över hela Sverige. Intervjumaterialet låg till 
grund för en enkät som distribuerades till samtlig personal på de femton 
utdelningskontoren. 525 enkäter har besvarats (en svarsfrekvens på 90 
procent). Ergonomiska studier och fysiska mätningar har utförts på brevbärare 
under arbete för att identifiera belastningsergonomiska risker och prioritera 
mellan olika förbättringsförslag. 
 
Resultaten visar att brevbärarnas arbetsförhållanden i dag är krävande, 
framförallt i fysiskt avseende, något som understryks av en mycket hög 
besvärsfrekvens från rörelseorganen. Bästa Metod framstår som en principiellt 
bra arbetsmetod med stor utvecklingspotential. De flesta brevbärare bedömer 
metoden som arbetsbesparande och produktivitetsförbättrande men uttrycker 
farhågor för den fysiska arbetsbelastningen och framtida besvärsrisker samt 
kvalitetsbrister. Om utvecklingspotentialen skall kunna tas till vara för både 
verksamhetens och brevbärarnas bästa, erfordras en optimering av arbetssättet.  
 
Resultaten visar också att det finns stora skillnader i hur väl Bästa Metod 
fungerar vid de femton utdelningskontor som ingått i studien. Ett antal faktorer 
som försvårat införandet och tillämpningen av Bästa Metod har identifierats. 
Brist på delaktighet och lokal anpassning framträder särskilt. Arbetsledningens 
agerande på såväl lokal som central nivå har visat sig vara en kritisk faktor för 
hur väl arbetet med Bästa Metod har förlöpt. 
 
Vi bedömer att åtgärder som fokuserar på att öka brevbärarnas delaktighet och 
lokalt anpassa Bästa Metod, skulle resultera i bättre arbetsförhållanden för 
brevbärarna, en ökad effektivitet, bättre produktivitet och kvalitetsvinster. En 
infrastruktur som befrämjar god informationsspridning och kommunikation 
både horisontellt och vertikalt i organisationen är då avgörande. 
 
Med ett åtgärdsprogram och en plan för ständigt förbättringsarbete, skulle 
verksamheten med Bästa Metod och brevbärarnas arbetssituation på sikt  
kunna förbättras med åtgärder på såväl lokal som central nivå i organisationen. 
Utredningen har visat på ett antal önskvärda åtgärder och flera av dessa kan 
genomföras av Posten själva. De åtgärder som föreslås nedan genomförs av 
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Posten i samarbete med Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap och de 
kan delas upp i två huvudkategorier: 
 

 
I   I rapporten preciserade förbättringsförslag som kan  
     genomföras relativt omgående av Posten med stöd från  
     Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap: 
 
Kamfacken 

• Förbättrad märkning av kamfacken och införande av kompletterande karta 
(prototyp finns redan klar), för att underlätta kamning på ny slinga samt 
förbättrad belysning vid kamfacken. 

• Justeringar och optimeringar av kamfacken där så är möjligt. 

• Förbättring av avlastningsytor vid kamfacken. 
 

Skor 

• Införskaffande av lämpliga individuellt anpassade skor för både inomhus- 
och utomhusarbete. 
 

Utbildning 

• Utbildning i arbetsteknik av utvalda representanter från respektive 
utdelningskontor.  
 

Arbetsrutiner 
• Fördelning av arbetsmoment, utveckling av arbetsrutiner som exempelvis 

slingors sammansättning och anpassad användning av cyklar och 
motordrivna fordon. 

 
Utrustning 
• Utveckling av hjälpmedel och utrustning, som exempelvis centralpostfack. 

 
De ovanstående förändringarna testas på pilotkontor före breddinförande.  
 

 
II  Åtgärder som kräver ytterligare planering och utvärdering för att  
    kunna genomföras och som innebär medverkan av Avdelningen  
    för Industriell Arbetsvetenskap 
 
Lokala åtgärder genom utveckling av den lokala arbetsorganisa-tionen 
mot välfungerande teambildningar på utdelningskontoren.  
 
Under sommaren 2001 började man på utdelningskontoren införandet av en 
teambaserad arbetsorganisation genom att tillsätta teamledare som ansvarar för 
den löpande verksamheten. En ytterligare utveckling av denna organisations-
form föreslås. Man skulle därmed öka delaktigheten bland personalen, vilket på 
sikt skulle leda till bättre och effektivare arbetsformer med större 
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påverkansmöjligheter över det dagliga arbetet, större ansvarskänsla, större 
arbetstillfredsställelse och högre yrkesstolthet. Denna arbetsform skulle kunna 
vidga synen på vad som är ”det egna distriktet” och skulle vidare minska 
känsligheten för störningar. I samband med detta skulle en plan för ”Ständiga 
Förbättringar” introduceras, för att bygga in ett kontinuerligt kvalitetstänkande 
och ökad delaktighet i det dagliga arbetet. Sammantaget skulle man kunna 
uppnå bättre lokal anpassning, högre produktivitet och bättre kvalitet. 
 
 
Centrala åtgärder 
 
Utredningen har visat att det funnits kommunikationsglapp mellan de olika 
nivåerna i organisationen och att brevbärarpersonalen upplever bristande 
delaktighet, toppstyrning och otillräcklig flexibilitet i fråga om lokala 
anpassningar. Detta synes ha påverkat arbetet med Bästa Metod negativt. 
 
En analys behöver göras över hur kommunikationsglapp och delaktighets-
brister uppstår, med syfte att utveckla åtgärdsförslag för att förbättra 
infrastrukturen och kommunikationen mellan de olika organisationsnivåerna. 
Därigenom skapas förutsättningar att från centralt håll öka delaktigheten och på 
så sätt skapa en bättre verksamhet. Resultaten matchas sedan mot erfaren-
heterna på lokal nivå för vidare åtgärder. 
 
Framgången med Bästa Metod varierar på de femton utdelningskontor som 
ingått i studien. Rapporten visar att olika lokala förhållanden och förut-
sättningar påverkat utfallet med Bästa Metod. Detta är något som kan utredas 
närmare. 
 
Behovet av lokala anpassningar måste vägas mot behovet av en standardisering 
av arbetet enligt Bästa Metod. Hur denna avvägning kan göras är förknippad 
med användningen av manualen för Bästa Metod och dess fortsatta nytta. Vi 
menar att en manual bör tydliggöra vad som är kärnan i det nya systemet och 
därmed ska gälla överallt, men manualen bör också tydliggöra vad som kan 
anpassas lokalt, och ge ett stöd för hur detta kan ske. Manualen behöver 
vidareutvecklas och omarbetas för detta syfte. 
 
Utredningen visar att det i vissa avseenden finns en bristande överens-
stämmelse mellan den bärande tanken bakom Bästa Metod och den ökade 
flexibilitet som krävs av brevbärarna i praktiken. Det gäller bland annat hur 
snabbt nyanställda eller ovana brevbärare kommer upp i arbetstakt när man 
kammar upp post på en ny slinga, hur introduktion av nyanställda sker, vilka 
kvalifikationer brevbärare bör ha och vilka effekter detta har på yrkes-
stoltheten. Den höga medelåldern på brevbärarna i dag kommer att medföra 
många nyanställningar inom en 10-15-årsperiod. Dessa frågor är då viktiga att 
utreda inte minst ur produktivitets- och kvalitetshänseende.  
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås följande åtgärder som hänför sig 
till punkt II ovan: 
 
• Att identifiera kommunikationsglapp och delaktighetsbrister för att skapa 

förbättringsförslag och ledningsstrategier i syfte att förbättra verksamheten. 
 
• Utbildning i Människa-Teknik-Organisation (MTO) och Life Cycle Cost 

analyser (LCC), för ökad systemsyn och möjligheter att analysera och 
utvärdera teknikval och alternativa åtgärder, utifrån konsekvenser för 
systemprestanda, ekonomi och människorna i systemet. Det finns ett flertal 
möjliga åtgärder som kan få positiv effekt på inte bara belastnings-
situationen för brevbärarna utan också på produktivitet och kvalitet.  
 

• Att starta en tidsbegränsad kampanj som bygger på delaktighet genom 
brevbärarnas förslag till och utveckling av hjälpmedel och produkter med 
syfte att underlätta arbetet.  
 

• Utveckling av arbetsorganisationen med inriktning mot flexibla team med 
ansvar för sitt specifika område med syfte att: 

• öka delaktigheten hos personalen  

• förbättra informationsspridning och kommunikation, 

• skapa utrymme för lokala anpassningar, 

• öka arbetstillfredsställelsen, 

• skapa förutsättningar för ökad yrkesstolthet, 

• minska den fysiska belastningsproblematiken samt stressrelaterade 
faktorer, 

• förbättra den arbetsrelaterade hälsan, 

• förbättra kompetensen genom att utveckla en 
kompetensutvecklingstrappa,  

• optimera förutsättningarna för nyanställda, vikarier och brevbärare som 
arbetar på nya slingor, 

• utbilda instruktörer i varje team både ergonomiskt och för handledning 
av nybörjare. 

• minska känslighet för störningar i systemet, 

• öka produktiviteten och kvaliteten i verksamheten. 

 

 

 

 

 
 



 

 

FÖRORD 

 
Detta utredningsarbete har utförts på uppdrag av Servicenätet Posten vid Avdelningen för 
Industriell Arbetsvetenskap, inom forskningsområdet Kvalitet, Människa, Teknik vid 
Linköpings universitet. Uppdraget har haft det tvåfaldiga syftet att utvärdera den totala 
arbetssituationen för brevbärare med särskild uppmärksamhet på utdelningen i flerfamiljshus 
samt att utvärdera hur införandet av den så kallade ”Bästa Metod” har fungerat, främst vad 
gäller införandeprocess, acceptans, delaktighet och manual.  
 
Utredningsarbetet har i huvudsak utförts av doktorand Anette Erlandsson i samarbete med 
övriga medlemmar i forskargruppen: universitetslektor Håkan Alm, doktorand Cecilia 
Chressman, professor Jörgen Eklund, professor Gunnela Westlander samt universitetsadjunkt 
Roger Wibom. Ellen Whiteley, examensarbetare inom magisterutbildningen i ergonomi, har 
under handledning av Jörgen Eklund också medverkat i utredningen. 
 
Anette Erlandsson har under handledning av och i samarbete med Jörgen Eklund och Gunnela 
Westlander ansvarat för följande moment i utredningsarbetet: 

- Kartläggning av brevbärarnas arbetsinnehåll genom ett heldagsbesök med deltagande 
observation och samtal med brevbärare samt övrig personal under arbete vid ett 
postutdelningskontor.  

- Planering av intervjustudie och utformande av intervjuguider. 
- Genomförande och analys av fyra djupintervjuer à två timmar vid de femton 

utdelningskontor som ingått i studien (sammanlagt 60 intervjuer). 
- I samband med besöken på utdelningskontor observation av brevbärarnas arbete samt 

information om utredningen till samtlig personal vid utdelningskontoren. 
- Planering av enkätundersökning och utarbetande av en 34-sidig enkät med 207 frågor. 
- Utskick och insamlande av enkätmaterial till de femton utdelningskontoren. 
- Genomgång och kodning av enkätmaterialet (524) tillsammans med Cecilia 

Chressman. 
- Analys av datamaterialet utfört i samarbete med Cecilia Chressman, som genomfört 

den statistiska bearbetningen av data.  
- Författande av rapporten. 

 
Rapporten har i huvudsak utarbetats och författats av Anette Erlandsson med ett antal 
medförfattare till vissa avsnitt enligt följande: 
 
Cecilia Chressman har utfört en studie över förutsättningarna för nyanställda inom 
brevbäraryrket. Detta avsnitt som författats av Cecilia Chressman, presenteras i avsnitt 2.4. 
 
Bearbetning av den del av enkätmaterialet som relaterar till fysiska kroppsliga besvär har 
utförts av Jörgen Eklund, Anette Erlandsson och Cecilia Chressman och författats av Jörgen 
Eklund. Det presenteras i kapitel 2.1.4. 
 
En antal mätningar av fysisk arbetsbelastning har genomförts av Ellen Whiteley, Cecilia 
Chressman och Jörgen Eklund. Detta avsnitt har samförfattats av dessa tre personer och 
redovisas i kapitel 2.6. 
 
 
Anette Erlandsson 
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1  INLEDNING  

 
Servicenätet Posten har uppdragit åt Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings 
universitet att genomföra ett utredningsarbete (se avtal SNKL 2001:14283), med ett tvåfaldigt 
syfte: 
 
1. Att utvärdera den totala arbetssituationen för brevbärare med i huvudsak utdelning i 

flerfamiljshus.  
2. Att utvärdera hur införandet av den så kallade ”Bästa Metod” har fungerat, främst vad 

gäller införandeprocess, acceptans, delaktighet och manual.  
 
Till utredningen valde ledningen för Posten under sommarmånaderna ut femton utdelnings-
kontor spridda över Sverige. Fem av dessa var bedömda som framgångsrika med Bästa 
Metod-införande, medan fem valdes där införandet fungerat dåligt och ytterligare fem där 
införandet visat varken positivt eller negativt utfall. Urvalet utdelningskontor var alltså 
stratifierat i syfte att garantera en bredd på införandeprocessens framgång. Valet av 
utdelningskontoren styrdes också av behovet att få täckt postutdelning i flerfamiljshus.  
 
Utredningen har genomförts under perioden augusti 2001 till februari 2002, huvudsakligen 
genom deltagande observation, djupintervjuer, enkäter och en förstudie av fysisk belastning.  
I denna rapport presenteras enkätresultaten och andra delstudier, som bygger på de två 
målsättningarna ovan. Enkätens innehåll är baserat på vad som framkom vid ett antal 
förberedande arbetsplatsbesök med en påföljande serie djupintervjuer, som utförts på de 
femton utdelningskontor som ingått i studien.  
 
Rapporten är disponerad i linje med uppdragets syften ovan. Efter de inledande avsnitten om 
uppläggning av utredningsarbetet och enkätundersökningen, följer en resultatdel som 
inbegriper sex kapitel. Därefter följer en avslutande sammanfattning med konklusioner och 
åtgärdsförslag. Resultatdelen har följande innehåll:   
 
Avsnitt 2.1  presenterar resultaten vad gäller den totala arbetssituationen/arbetsmiljön 
  där brevbärare med utdelning i flerfamiljshus uppmärksammas speciellt. 
 
Avsnitt 2.2 redogör för införandet av Bästa Metod i olika avseenden. 
 
Avsnitt 2.3 tar upp bedömningar av vilka som bedöms vara vinnare respektive förlorare på  
                   Bästa Metod. 
 
Avsnitt 2.4 behandlar nyanställdas arbetssituation. 
 
Avsnitt 2.5 avhandlar enkätdeltagarnas syn på frågor relaterade till arbetsledning. 
 
Avsnitt 2.6 redogör för den fysiska arbetsbelastningen för brevbärarna. 
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1.1  Utredningsarbetet 
 
Utredningsarbetet har genomförts i följande steg: För att lära känna brevbärarnas arbete rent 
praktiskt, gjordes inledningsvis under vecka 32 ett heldagsbesök på ett postutdelningskontor 
som inte ingick i de femton inom studien inbegripna. Vi försökte då fånga arbetet ur olika 
aspekter genom samtal med såväl kontorschefen, SEKO-ombudet och brevbärarna vid sina 
respektive arbetsstationer. Dessutom följdes en av brevbärarna under turarbetet, där vi även 
fick delta i postutdelningen i flerfamiljshus med fyra våningar utan hiss. Besöket inföll under 
den vecka som IKEA-katalogen delades ut, varför vi fick en bra uppfattning av de volymer 
och tyngder en brevbärare måste kunna hantera under sitt arbete. 
 
Efter detta besök började processen med att utforma en intervjuguide med fokus på frågor 
kring brevbärarnas totala arbetssituation respektive Bästa Metod enligt det tvåfaldiga syftet 
med utredningen. Intervjuguiden utformades i tre olika varianter för att matcha de tre olika 
personalgrupper som skulle intervjuas. 
 
Under vecka 36-43 genomfördes fyra djupintervjuer à cirka två timmar på vart och ett av de 
av Posten femton utvalda utdelningskontoren. Alla intervjuerna spelades in på band. De 
personalkategorier som intervjuades var chefen för utdelningskontoret, SEKO-ombudet samt 
en slumpmässigt utvald manlig respektive kvinnlig brevbärare. Samtliga intervjuer 
genomfördes av Anette Erlandsson. På åtta av utdelningskontoren medverkade ytterligare en 
person i forskargruppen under intervjuerna, förde anteckningar och bidrog samtidigt till en 
solid utvärdering av intervjuresultaten. I samband med intervjuerna informerades också all 
personal på respektive utdelningskontor om syftet med studien och den kommande 
enkätundersökningen. Det gavs även tillfälle för personalen att ställa frågor vid dessa 
tillfällen. Under dessa besök studerades dessutom arbetet inne på respektive utdelningskontor 
och samtal fördes med brevbärare och personal med andra arbetsuppgifter än postutdelning, 
under de olika arbetsmomenten inne på utdelningskontoren. 
 
Därefter analyserades intervjumaterialet och mot bakgrund av resultaten började en enkät att 
utformas utifrån olika aspekter som framkommit under intervjuerna. Vid ett avstämningsmöte 
med Postens referensgrupp vecka 51 gavs en lägesbeskrivning, då resultaten av 
intervjustudien presenterades och diskuterades. Lägesrapporten (2000-12-19) distribuerades 
även skriftligen.  
 
Vecka 46 var så en 34-sidig enkät utarbetad. Den testades i början av vecka 47 på sju personer 
vid ett närliggande utdelningskontor, som heller inte ingick i de femton som utsetts för 
enkätstudien. Såväl brevbärare som SEKO-ombud och personer med andra arbetsuppgifter än 
postutdelning deltog i pilotstudien. Efter smärre justeringar trycktes enkäten och sändes ut till 
samtliga 15 utdelningskontor för besvarande enligt planeringen under vecka 48 samt 49. På 
grund av att postförsändelsen till ett av utdelningskontoren kom på villovägar och kunde 
lokaliseras på en av postterminalerna först efter 14 dagar, blev ifyllandet av enkäten försenad  
till och med vecka 4, 2002, det vill säga 7 veckor efter tidsplanen. Den slutliga rapporten som 
ursprungligen var planerad att vara klar vecka 3 har därför inte kunnat färdigställas förrän 
vecka 8, vilket med tanke på förseningarna med enkätsvaren ändå innebär två veckors 
tidigareläggande med tanke på tidsplanen för analysarbetet. 
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Samtliga 525 besvarade enkäter (utom en som inkom för sent), gicks igenom och granskades 
på Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap. Varje formulär gavs en kod för att säkerställa 
anonymiteten och vissa markeringar gjordes för att underlätta inkodning via datorprogram. 
Enkäterna sändes sedan vidare till ett externt företag för professionell inmatning i en databas. 
Detta arbete var klart vecka 4, 2002. 
 
Parallellt med enkätarbetet har en förundersökning inför ergonomiska studier och fysiska 
mätningar genomförts, med sammanlagt 24 brevbärare vid fyra utdelningskontor med hjälp av 
en mobil laboratorieutrustning. Syftet med denna undersökning har varit att komplettera 
intervju-, observations-, och enkätstudierna med fysiska mätdata. Detta för att identifiera 
belastningsergonomiska risker samt att prioritera mellan olika tänkbara förbättringsförslag. 
  
Vid ett möte med Postens referensgrupp den 25 januari vecka 4, 2002, gavs ytterligare en 
lägesbeskrivning både skriftligen och muntligen. Då presenterades svarsfrekvenserna på 
samtliga frågor i enkäten och vissa framträdande resultat lyftes upp till diskussion. Vidare 
presenterades och diskuterades resultaten av den fysiska undersökningen i fält. 
 
Arbetet att analysera hela enkätmaterialet och författa föreliggande rapport har utförts under 
vecka 4-8, 2002.  
 

1.2  Enkätundersökningen 

1.2.1   Enkätens innehåll 
 
Enkäten omfattar 207 frågor. Svaren ges, utom i den avslutande frågan på bundna 
svarsalternativ, varav de flesta är ömsesidigt uteslutande och alltså endast tillåter ett 
svarsalternativ, medan några ger utrymme för fler svarsalternativ. Enkäten är disponerad i sju 
olika avsnitt enligt följande rubriker: 
 
A. Några allmänna frågor   
B. Arbetserfarenhet inom Posten  
C. Frågor till brevbärare med postutdelning  
D. Frågor till SEKO-ombud eller/och skyddsombud 
E. Frågor om Bästa Metod 
F. Arbetsförhållanden och hälsa   
G. Avslutande fråga  

 
Samtliga enkätsvar är anonymitetsskyddade vad avser såväl utdelningskontor, yrkeskategori 
som person.     
 

1.2.2  Kallade, deltagare, bortfall 
 
Antalet anställda på flera av de femton utdelningskontoren i studien fluktuerar starkt beroende 
på att många timanställda och då framförallt studerande ungdomar, arbetar temporärt. I 
samförstånd med postcentercheferna har vi bedömt det rimligt att inte begära att temporärt 
arbetande personal skall delta i enkätundersökningen.  
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Följande kriterier för deltagande i enkätundersökningen fastställdes: 
 

• Samtlig personal som arbetar mer än 30% per vecka, det vill säga  både brevbärare 
som arbetar med postutdelning och personal som av olika skäl har andra 
arbetsuppgifter på utdelningskontoren. 

 
• Bland ovanstående även de som varit sjukskrivna eller lediga på grund av studier och 

andra orsaker, med begränsningen att de inte har varit borta från arbetet längre än tre 
månader.  

 
Totalt har 586 personer kallats att svara på enkäten. 525 besvarade enkäter inkom, varav en 
utgick från analysen på grund av för sen ankomst och räknas som bortfall. 
 
Fördelningen mellan brevbärare med postutdelning och övriga anställda med andra 
arbetsuppgifter1 såväl som bortfallet, det vill säga ej inkomna besvarade enkäter, kan avläsas i 
tabell 1 nedan. 
 

Tabell 1. Deltagare i föreliggande undersökning.  n = 524, bf = 62 

Kallade 
 

Deltagare 
 

Brevbärare med postutdelning Övriga Bortfall* 

N n % n n n % 
586 524 90 452 72 62 10 

 
   Varav 

utdelning i 
flerfamiljshus 

Varav annan 
utdelning  

   

   n n    
   361 91    

* förkortat bf i texten 
 
En kategori brevbärare som uppdragsgivaren framförallt velat ha belyst, är brevbärare med  
postutdelning i flerfamiljshus. Av de 452 brevbärare med postutdelning som besvarat enkäten 
utgör denna kategori 361 (80%) personer. Övriga 20% arbetar med andra typer av 
postutdelning och vissa arbetar med flera olika sorters brevbäring parallellt (se tabell 1).   
 
Svarsfrekvensen har generellt sett varit mycket hög. På tre av de femton utdelningskontoren 
hela 100%, medan det på de övriga utdelningskontoren varierat något ned till lägst 77%.  
Personalstyrkan varierar bland annat beroende på orternas storlek. Eftersom Bästa Metod 
införts vid olika tidpunkter på de olika utdelningskontoren varierar det hur länge personalen 
arbetat enligt den nya metoden (se tabell 2).  

 
 

                                                 
1 Brevbärare med postutdelning kommer fortsättningsvis att ibland benämnas enbart brevbärare. Personal på    
  utdelningskontoren som har andra arbetsuppgifter än postutdelning benämns som övriga. 
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Tabell 2. Deltagare fördelade på de 15 utdelningskontoren samt antal månader Bästa Metod  
               varit i bruk. 

Postkontor A B C D E F G H I J K L M N O 
 

Kallade 43 58 31 23 45 45 58 49 22 27 35 50 45 30 25 
 

Deltagare 41 55 26 23 43 37 46 42 18 27 27 44 43 30 22 
 

Procentuellt 
deltagande 
 

95 
 

95 84 100 96 82 79 86 82 100 77 88 96 100 88 

Antal  
månader 
med Bästa 
Metod  

20 20 36 18 19 20 19 19 14 17 17 19 13 13 8 
 

 
 

1.2.3  Anställningstidens längd 
 
Enkätsvaren visar att det är många som arbetat inom Posten under förhållandevis lång tid. Det 
gäller såväl brevbärare med postutdelning som övrig personal. Se figur 1.      
 

 
 

Figur 1. Anställningsår inom Posten. Brevbärare med postutdelning och övriga. 
              n = 518, bf = 6   
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1.2.4  Kön och ålder 
 
Könsfördelningen bland brevbärare med postutdelning är ojämnt fördelad (se figur 2). Fyra 
personer har ej angett könstillhörighet och en har ej angett ålder, varför vi här får ett bortfall 
på fem personer. Det stora flertalet av brevbärarna ligger inom åldersgrupperna födda 1946-
1955 (47-52 år) samt 1956-1965 (37-46 år). Närmare bestämt är 140 (31%) av brevbärarna i 
åldern 47-52 år och 142 (32%) i åldern 37-46 år. Såldes ligger 63% av de brevbärare som 
ingår i studien i åldersintervallet 37-50 år. 
 
 

 
 

Figur 2. Könsfördelning inom åldersgrupper. Brevbärare med postutdelning. 
                n = 447, bf = 5    

 
 
Enkäten tar också upp en fråga om huruvida man har hemmavarande barn i olika åldrar. När 
det gäller hemmavarande barn upp till 12 år, visar resultaten att det procentuellt sett är 
ungefär lika fördelat mellan män och kvinnor. 21% av männen och 20% av kvinnorna har 
hemmavarande barn i åldern 0-6 eller 7-12 år. 16% av männen och 11% av kvinnorna har 
hemmavarande barn i både åldrarna 0-6 och 7-12 år. 
 
 
 
 

- 1945
1946 - 1955

1956 - 1965

1966 - 1975

1976 - 1985

An
ta

l b
re

vb
är

ar
e 120

100

80

60

40

20

0

Män

n = 326

Kvinnor

n = 121
11

26

45

1920

41

114

97

31

43



 En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden 
 och införandet av Bästa Metod  

- 13 - 

2  RESULTAT 

 
Resultaten redovisas så att läsaren skall få svarsmönstren på de olika enkätfrågorna klart för 
sig. I de flesta avsnitt har deltagargruppen indelats i undergrupper. Indelningen i undergrupper 
har gjorts efter principen vad som varit mest intressant för att tolka resultaten på frågorna 
ingående i det bestämda avsnittet. 
 
Det bör också framhållas att enkätdeltagarna ej är ett slumpmässigt urval av anställda 
brevbärare i Sverige. Som uppgavs i inledningsavsnittet är urvalet med avsikt stratifierat. 
Detta kan ha som konsekvens att erhållna svarsfördelningar kan bli något mer lutade i båda 
extremriktningarna än om urvalet varit rent slumpmässigt draget. 
 

2.1  Arbetsmiljö 
 
I detta kapitel behandlas arbetsinnehåll, arbetsmässiga krav, arbetsrelaterad hälsa, arbetet 
relaterat till kroppsliga besvär, för såväl brevbärare med postutdelning som övrig personal, 
samt SEKO- och skyddsombudens uppfattningar om sitt arbetsmiljöarbete. Såväl positiva 
som negativa synpunkter har kommenterats. 
 

2.1.1  Arbetsinnehåll 
 
I tabell 3 framgår hur många brevbärare som arbetar med utdelning i flerfamiljshus. Som vi 
sett i tabell 1 är det 361 (80%) av de 452 brevbärare med postutdelning som besvarat enkäten 
som arbetar med utdelning i flerfamiljshus och 91(20%) som arbetar med annan typ av 
utdelning. Det innebär att en stor andel av brevbärarna som besvarat enkäten arbetar med 
utdelning i flerfamiljshus. Eftersom många brevbärare dock inte arbetar med uteslutande en 
typ av brevbäring, har vi analyserat materialet ytterligare för att få fram hur många som 
enbart arbetar med utdelning i flerfamiljshus, områden utan flerfamiljshus respektive både 
och (tabell 3). 
 
Tabell 3. Fördelning av utdelningsområden för brevbärare.  

Brevbärare Totalt 
n=452  bf=53 

 Heltid 
n=282 

 Mindre än heltid 
n=117 

 
 n %  n %  n % 
Utdelning i enbart 
flerfamiljshus  

 
46 

 
12% 

  
30 

 
8% 

  
16 

 
4% 

 
Utdelning i enbart  
områden utan 
flerfamiljshus  
 

 
18 
 

 
5% 

  
13 

 
3% 

  
5 

 
1% 

Utdelning i både 
flerfamiljshus och i 
andra områden 

 
335 

 
83% 

 

  
239 

 
60% 

  
96 

 
24% 
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2.1.2  Arbetsmässiga krav 
 
Några frågor berör personalstyrka och variation i arbetsmängd (tabell 4 och 5), samt 
övertidsarbete (tabell 6 och 7). 
 
Tabell 4. Uppfattningen om personalstyrkans anpassning till arbetsmängd och variationen i  
                arbetsmängd. Brevbärare.   

Brevbärare Personalstyrkans anpassning... 
 

Enligt 7-gradig 
svarsskala 

...till arbetsmängden 
n=446  bf=6 

...till variationen i arbetsmängden 
n=446  bf=6 

 n %  n % 
Mycket bra     (7,6)   75 17%   56 13% 
                      (5,4,3) 255 57%  263 58% 
Mycket dålig (2,1) 116 26%  127 29% 
 
 
Flertalet brevbärare anser personalstyrkans anpassning till arbetsmängden vara varken bra 
eller dålig, men drygt en fjärdedel anser att den är mycket dålig. När det gäller anpassningen 
till variationen i arbetsmängden, är det något fler som anser den är mycket dålig medan 
flertalet tycker den är varken bra eller dålig. Ett icke försumbart antal brevbärare anser den är 
mycket bra i båda fallen. Anställda som arbetar med andra uppgifter än postutdelning 
upplever personalstyrkans anpassning till arbetsmängden och variationen till arbetsmängden 
mer positivt än brevbärarna, vilket man kan se av tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5. Uppfattningen om personalstyrkans anpassning till arbetsmängd och variationen i  
               arbetsmängd. Övriga. 

Övriga Personalstyrkans anpassning... 
 

Enligt 7-gradig 
svarsskala 

...till arbetsmängden 
n=66  bf=6 

 ...till variationen i arbetsmängden 
n=66  bf=6 

 n %  n % 
Mycket bra     (7,6) 18 27%  12 18% 
                      (5,4,3) 41 62%  41 62% 
Mycket dålig (2,1)  7 11%  13 20% 
 
 
Enkätsvaren ger också en bild av hur många som arbetat övertid under det senaste året och 
hur frekvent. Man kan då konstatera att 32% av brevbärarna arbetar övertid åtminstone en 
gång i veckan eller mer. För personal som inte går med postutdelning är motsvarande siffra 
14% (tabell 6). Att övertid också är det vanligaste sättet att hantera variationen i 
arbetsmängden kan man se av tabell 7. Andra metoder som tas till framgår också av tabell 7. 
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Tabell 6. Har Du arbetat övertid under det senaste året? Brevbärare respektive övriga.  

Brevbärare respektive övriga Brevbärare 
n = 445  bf = 7 

 Övriga 
n = 65  bf = 7 

 n %  n % 
Nej    37   8%  27 41% 
Ja, åtminstone en gång i kvartalet 116 26%  13 20% 
Ja, åtminstone en gång i månaden 153 35%  16 25% 
Ja, åtminstone en gång i veckan   94 21%    8 12% 
Ja, mer än en gång i veckan   45 10%    1   2% 
 
 

Tabell 7. Hur hanterar Du själv variationerna i arbetsmängden? Brevbärare respektive  
              övriga. Fler svarsalternativ möjliga.                

Brevbärare respektive övriga Brevbärare 
n = 452  bf = 0 

 Övriga 
n = 72  b f= 0 

  
Arbetar övertid  
Ökar arbetstakten  
Hoppar över raster  
Låter arbetet vänta till nästa dag  
Ber om extra hjälp  
På annat sätt 

 
255 
238 
145 
  93 
  63 
  32  

 
22 
37 
18 
10 
15 
  7 

 
 
Hur man bedömer arbetsmässiga krav undersöktes genom att den svarande fick ta ställning till 
sjutton påståenden på en sjugradig skala (se tabell 8). Några resultat som visar majoritetens 
uppfattning är värda att lyfta fram:  
- En majoritet av brevbärarna upplever sitt arbete som fysiskt påfrestande och anser även att  

deras arbetsställningar är mycket påfrestande.  
- Majoriteten anser också att det föreligger en konstant tidspress i arbetet och många (dock 

inte majoriteten) anser även att arbetstempot är alldeles för högt. 
- Ytterligare en majoritetsuppfattning är att arbetet är alldeles för toppstyrt.  
 
Ett relativt stort antal anser att yrkesstoltheten är låg (36%) och att arbetsuppgifterna är för 
enkla (33%). 
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Tabell 8. Hur upplever Du Ditt arbete? Brevbärare. Antalet svarande varierar mellan     
                n = 439-445, bf = 7-13.  
 

  Enligt 7-gradig svarsskala 
 

  

  (1, 2) (3, 4, 5) (6, 7) 
 

  

1. Fysiskt påfrestande arbete 
 

228 
 

 

201 
 

16 
 

 Fysiskt lätt arbete 

2. Psykiskt påfrestande arbete 
 

86 286 71  Lugnt och behagligt arbete 

3. För svåra arbetsuppgifter 
 

   3 291  147  För enkla arbetsuppgifter 

4. Alldeles för högt 
arbetstempo 

 

145 285 14  Alldeles för lågt arbetstempo 
 

5. Konstant tidspress 211 208 23  Ingen tidspress 
 

6. Enformigt arbete 159 227 55  Omväxlande arbete 
 

7. Låg yrkesstolthet 158 217 67  Hög yrkesstolthet 
 

8. Alldeles för toppstyrt 233 185 22  Stora möjligheter att anpassa 
arbetet till lokala 
förutsättningar 
 

9. Mycket oviktigt arbete 
 

 33 259 150  Mycket viktigt arbete 

10. Mycket ointressant arbete 
 

 57 320  65  Mycket intressant 
arbete 

11. Inte alls meningsfullt 
arbete 

 

 45 302  95  Mycket meningsfullt arbete 

12. Dåliga 
utvecklingsmöjligheter 

 

187 219  34  Goda utvecklingsmöjligheter  
 

13. Alldeles för krävande 
arbete 

 

 84 310  47  Inte alls krävande arbete 

14. Alltför isolerad från andra 
 

 25 392  22  Alltför mycket kontakt med 
andra 

15. Påfrestande 
arbetsställningar 

 

249 181  12  Bekväma arbetsställningar 

16. Mycket dålig lön 
 

273 164   6  Mycket bra lön 

17. Jag är i det stora hela 
mycket missnöjd med mitt 

arbete 

 39 308  95  Jag är i det stora hela mycket 
nöjd med mitt arbete 
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Andra krav som de flesta brevbärare med postutdelning anser att yrket kräver är en mycket 
hög grad av noggrannhet (98%), snabbhet (76%), hög koncentration (86%), stresstålighet 
(93%), bra fysik (92%) samt servicekänsla (96%). 
 
Hur de olika arbetsmomenten upplevs har deltagarna fått skatta från mycket positivt till 
mycket negativt (se tabell 9). Brevbärarna visar sig uppleva kontakten med kunderna som ett 
mycket positivt inslag i arbetet. Dessa resultat förändras inte om hänsyn tas till  
ålder, arbetsuppgifter, typ av brevbäring eller hur länge man arbetat. 
 

Tabell 9. Hur upplever du följande sidor av arbetet? Brevbärare. 

Brevbärare 
 

Enligt 7-gradig svarsskala 
 

Mycket  
positivt 
(1, 2) 

 Varken 
Eller 

(3, 4, 5) 

 Mycket 
negativt 

(6, 7) 
 

 Totalt 
 

 %  %  %  % 
Kundkontakterna    1%  100% 
Turarbetet    4%  100% 
Arbetstiderna    11%  100% 
Arbetet inne på utdelningskontoret    9%  100% 
Kamningen    22%  100% 
Sorteringsarbetet   13%  100% 
Reklamen inne på utdelningskontoret   43%  100% 
Reklamen under turarbetet 

67% 
43% 
36% 
18% 
17% 
  9% 
  5% 
  3%  

32% 
53% 
53% 
73% 
61% 
78% 
52% 
39%  58%  100% 

 
 

2.1.3  Arbetsrelaterad hälsa  
 
Två övergripande frågor ställdes om arbetsrelaterad hälsa. Därutöver gavs specifika frågor om 
olika yttringar av bristande hälsa och välbefinnande. 
 
De båda övergripande frågorna är: 
- Hur bedömer Du Din egen arbetsrelaterad hälsa?  
- Tycker Du att Dina arbetsvillkor påverkar Din hälsa? 
 
Den subjektiva bedömningen av arbetsrelaterad hälsa tenderar åt det positivt hållet för  
såväl brevbärare med postutdelning som övrig personal. Svarsbilden för hur arbetsvillkoren 
anses påverka hälsan tenderar åt det negativa hållet, 66% av brevbärare med postutdelning 
och 63% av övrig personal med andra arbetsuppgifter anser att deras arbetsvillkor påverkar 
deras hälsa något eller mycket negativt. 
 
Praktiskt taget alla brevbärare med postutdelning som bedömer sig ha dålig arbetsrelaterad 
hälsa anser att arbetsvillkoren påverkar hälsan negativt och vice versa (se tabell 10). Detta 
samband föreligger dock inte statistiskt när det gäller övrig personal. 
 
Men även bland de brevbärare som bedömer sig ha en god arbetsrelaterad hälsa anser drygt 
hälften att arbetsvillkoren påverkar hälsan i negativ riktning. Andelen är ännu högre bland  
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dem som anser sig ha en dålig arbetsrelaterad hälsa. När hänsyn tas till kön, enskilt 
utdelningskontor respektive kategori av utdelningskontor blir svarsmönstret detsamma (tabell 
10). 
 
Tabell 10. Samband mellan bedömning av egen arbetsrelatera hälsa och hur arbetsvillkoren  
                 påverkar hälsan. Brevbärare.  

Brevbärare 
 

Tycker du att Dina arbetsvillkor påverkar din hälsa? 

Enligt 5-gradig svarsskala Ja, negativt 
(1,2) 

Nej 
(3) 

Ja, positivt 
(4, 5) 

Totalt 

Hur bedömer Du Din egen 
arbetsrelaterade hälsa? 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

 
n 

 
% 

God                               (1,2) 152 53% 86 30% 49 17% 287 100% 
Varken god eller dålig  (3) 88 89% 10 10% 1 1%  99 100% 
Dålig                            (4,5) 52 93% 4 7% - -  56 100% 
Enligt Spearman’s korrelation  -.379, p<.01 
 
 
Av de specifika frågorna om hälsa/välbefinnande (tabell 11-15) gäller de sex första frågorna 
allmänna tillstånd (tabell 11) och de tretton övriga arbetsrelaterad hälsa, varav sex 
kundkontakterna.  
 
Tabell 11. Specifika frågor om personrelaterad hälsa/välbefinnande. Brevbärare respektive  
                 övriga.  n = 446-448, bf = 4-6  

Brevbärare respektive 
övriga 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ 
nästan 
aldrig 

  % % % % % 
Brevbärare 10 42 40 6 2 1. Hur ofta känner Du Dig  

    trött? Övriga 7 43 41 9 - 
 

Brevbärare 3 23 48 21 5 2. Hur ofta känner Du Dig  
    fysiskt utmattad? Övriga 1 24 49 20 6 

 
Brevbärare 2 16 36 34 12 3. Hur ofta är Du känslo-   

    mässigt utmattad? Övriga 1 21 41 27 10 
 

Brevbärare 2 10 31 34 23 4. Hur ofta tänker Du ”Nu  
    orkar jag inte mer”? Övriga 3 7 35 34 23 

 
Brevbärare 2 19 43 25 11 5. Hur ofta känner Du Dig  

    slutkörd? Övriga 1 20 37 31 11 
 

Brevbärare 1 8 30 40 21 6. Hur ofta känner Du Dig  
    svag och mottaglig för  
    sjukdomar? 

Övriga 3 14 23 44 16 
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Tabell 12. Specifika frågor om arbetsrelaterad hälsa/välbefinnande. Brevbärare respektive  
                 övriga. n = 446-448, bf = 4-6  

Brevbärare respektive 
övriga 

 I 
mycket 

hög 
grad 

I hög
grad 

 
 

Delvis 
 
 
 

I låg 
grad 

 
 

I mycket 
låg grad 

 
 

  % % % % % 
Brevbärare 2 11 37 31 19 7. Blir du känslomässigt  

    uttröttad av Ditt arbete? Övriga 6 11 37 30 16 
 

Brevbärare 3 8 29 34 26 8. Känner Du Dig utbränd på  
    grund av Ditt arbete? Övriga 6 10 31 28 25 
 
 

Tabell 13. Specifika frågor om arbetsrelaterad hälsa/välbefinnande. Brevbärare respektive  
                 övriga. n = 446-448, bf = 4-6  

Brevbärare respektive 
övriga 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ 
nästan 
aldrig 

  % % % % % 
Brevbärare 2 16 42 29 11   9. Känner Du Dig         

      frustrerad 
      av Ditt arbete? 
 

Övriga 
 

1 12 42 26 19 

Brevbärare 6 29 43 17 5 10. Känner Du Dig slutkörd  
      när Din arbetsdag är  
      över? 
 

Övriga 6 14 47 23 10 

Brevbärare 3 11 30 37 19 11. Känner Du Dig utmattad 
      på morgonen vid tanken 
      på ännu en dag på  
      arbetet? 
 

Övriga 4 7 28 36 25 

Brevbärare 1 2 16 45 36 12. Känner Du att varje  
      timme på arbetet är en  
      påfrestning för Dig? 
 

Övriga - 3 16 49 32 

Brevbärare 12 41 31 13 3 13. Har Du tillräckligt med 
      energi för att umgås med 
      familj och vänner på 
      fritiden? 
 

Övriga 10 39 37 10 4 

Brevbärare 1 1 13 45 40 14. Känner Du att det är  
      påfrestande att arbeta  
      med kunder?        

Övriga - 5 8 37 50 
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Tabell 14. Specifika frågor om kundkontakterna i arbetet. Brevbärare respektive övriga.                  
n = 446-448, bf = 4-6  

Brevbärare respektive 
övriga 

 I 
mycket 

hög 
grad 

I hög
grad 

 
 

Delvis 
 
 
 

I låg 
grad 

 
 

I mycket 
låg grad 

 
 

  % % % % % 
Brevbärare <1 <1 11 42 46 15. Känner Du att det är 

      frustrerande att arbeta 
      med kunder? 
 

Övriga - 2 8 26 64 

Brevbärare <1 1 7 40 52 16. Tar arbetet med kunder 
      all Din energi? Övriga 

 
- - 20 24 56 

Brevbärare 4 6 26 35 29 17. Känner Du att Du ger 
      mer än Du får tillbaka 
      i arbetet med kunder? 

Övriga 5 8 24 21 42 

 

 
Tabell 15. Specifika frågor om kundkontakterna i arbetet. Brevbärare respektive övriga.  
                 n = 446-448, bf = 4-6 

Brevbärare respektive 
övriga 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/ 
nästan 
aldrig 

  % % % % % 
Brevbärare <1 2 11 43 44 18. Är Du trött på att  

      arbeta med  
      kunder? 
 

Övriga - - 17 26 57 

Brevbärare <1 1 7 37 55 19. Är Du tveksam  
      till att Du orkar  
      fortsätta att arbeta  
      med kunder? 

Övriga - - 8 24 68 

 
 
Frågorna i tabell 11 har gemensamt att de indikerar nedsättning i den allmänna psykiska 
konditionen eller välbefinnandet: trötthetskänslor, att på olika sätt vara utmattad eller känna 
av att vara ömtålig och sakna motståndskraft. Det sistnämna är naturligtvis allvarligast, 
särskilt om det inträffar ofta, något som gäller cirka 10% av deltagarna. Upprepade 
trötthetskänslor är vanligast, över hälften av de svarande (52% av brevbärarna respektive 50% 
av övriga) upplever detta ibland eller alltid och något färre (26% respektive 25%) känner sig 
på motsvarande sätt utmattade. 
 
Påtaglig uttröttning förbunden med arbetet upplever cirka 15% (se tabell 12-13) men betydligt 
fler uppger att de är slutkörda när arbetsdagen är slut. Kundkontakterna tycks dock för de allra 
flesta vara mycket stimulerande (tabell 13-15). Bilden härvidlag avviker som helhet positivt 
från den som framträder genom svaren på frågorna om arbetsrelaterad uttröttning. 
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De frågor som här kommenterats har använts i olika riksmaterial, vilket gör det möjligt att 
jämföra föreliggande resultat med andra yrkesgrupper. Det viktigaste är dock inte sådana 
jämförelser utan att ha i åtanke att frågorna ställs därför att svaren kan utgöra en larmsignal 
om alltför ansträngda arbets- och livsförhållanden. 
 

2.1.4  Arbetet relaterat till kroppsliga besvär  
 
Här behandlas resultaten från undersökningarna om fysisk arbetsbelastning. Bakgrundsdata 
för den undersökta gruppen finns redovisad i inledningen av denna rapport. Frågan om 
besvärsförekomst ställdes med hjälp av det standardiserade frågeformuläret från Nordiska 
Ministerrådet, vilket är det mest spridda besvärsformuläret. Härigenom finns det en 
omfattande referensdatabank för jämförelser. I tabell 16 redovisas besvärsförekomsten hos 
brevbärarna jämfört med fyra referensgrupper, varav en är det totala underlaget från 
Metodikum med över 20 000 personer i olika yrken. De andra tre referensgrupperna är 
rektorer, lokalvårdare och vårdbiträden. Dessa grupper har valts för att fånga 
ytterlighetsvärden mellan en grupp som har relativt lite besvär (rektorer) och två grupper som 
har förhållandevis hög besvärsfrekvens från rörelseorganen (lokalvårdare och vårdbiträden).  
Vidare har statistiken analyserats i separata grupper för kvinnor och män.  
 
Tabell 16. Besvär från rörelseorganen. Andel av samtliga brevbärare och övriga som angett  
                 besvär de senaste 12 månaderna.  

Kroppsdel 
 

Postanställda Jämförelsematerial; Metodikum 

 
 

Brevbärare 
n = 424-434 
bf = 15-25 

Övriga 
n = 63- 66 
bf = 6-9 

Totalmaterial 
n = 20 000 

Rektorer, lokalvår-
dare/vårdbiträden* 

n = 1708  
 

Nacke 62% 53% 
 

42% 24-53% 

Skuldror/axlar 66% 
 

58% 45% 23-56% 

Armbågar 24% 
 

17% 16% 5-27% 

Handleder/händer 36% 
 

40% 25% 7-41% 

Bröstrygg 37% 
 

31% 20% 3-26% 

Ländrygg 68% 
 

48% 47% 41-49% 

Höfter 21% 
 

35% 15% 7-23% 

Knän 49% 
 

30% 26% 17-26% 

Fotleder/fötter 26% 
 

28% 15% 10-19% 

* Rektorer representerar de lägre värdena och lokalvårdare respektive vårdbiträden de högre. 
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Det framgår av tabell 16 att besvärsförekomsten är högre för anställda i posten jämfört med 
den totala referensgruppen, och att brevbärare med postutdelning har högre besvärsfrekvens 
än övrig personal med andra arbetsuppgifter utom för handleder/händer, höfter och 
fotleder/fötter. Brevbärarna har högre besvärsfrekvens i många kroppsdelar jämfört med 
yrkesgrupperna lokalvårdare och vårdbiträden. Det framgår också från tabell 16 att 
besvärsfrekvensen för brevbärare i absoluta tal är högst för ländrygg, skuldror/axlar samt 
nacke. Vidare anger brevbärarna en relativt hög besvärsfrekvens för knän, bröstrygg, 
handleder och fotleder/fötter. Det kan noteras att den relativa förhöjningen i jämförelsen med 
referensmaterialet är störst för knän, även om besvärsfrekvensen inte är högst i absoluta mått. 
 
I jämförelsen mellan kvinnor och män framkom att besvärsfrekvensen generellt sett är högre 
för kvinnor, speciellt för skuldror/axlar och nacke. Eftersom referensmaterialet har en högre 
andel kvinnor och brevbärargruppen en högre andel män, så uppvisar referensgruppen högre 
besvärsfrekvens än en könskorrigerad grupp skulle gjort. Brevbärarnas riskförhöjning är 
således underskattad i tabell 16. 
 

Tabell 17. Besvär från rörelseorganen. Andel av samtliga brevbärare och övriga som angett  
                 besvär de senaste 12 månaderna. Män respektive kvinnor. 

Kroppsdel Brevbärare och övriga 
 

Jämförelsematerial; Metodikum 

 Män 
n=345-356 

Kvinnor 
n=143-146  

Män 
n=12 453 

Kvinnor 
n=20 080 

 
Nacke 57% 

 
71% 30% 44% 

Skuldror/axlar 58% 
 

77% 30% 47% 

Armbågar 22% 
 

24% 12% 14% 

Handleder/händer 33% 
 

42% 15% 24% 

Bröstrygg 32% 
 

45% 12% 20% 

Ländrygg 65% 
 

63% 42% 44% 

Höfter 19% 
 

28% 10% 16% 

Knän 45% 
 

47% 24% 22% 

Fotleder/fötter 27% 
 

19% 13% 15% 

 
 
En jämförelse har också gjort beträffande av besvärsfrekvensen för yngre och äldre 
brevbärare. Den enda kroppsdel som uppvisade signifikanta skillnader var knän, för vilka 
besvären ökade med åldern. Det framkom också att korta brevbärare (under 170 cm) hade 
signifikant mer besvär från skuldror/axlar än längre personer (Enligt Spearman’s korrelation 
  -.138, p<.01). 
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I nästa steg relaterades besvärsförekomst till arbetsuppgifter. I bilaga 1 återfinns svaren från 
fråga Ef 1-12 i enkäten. Det framgår av resultaten att brevbärarna upplevde att ögonen 
ansträngdes relativt sett mer i kamning och posthantering under utdelningen, men inte så 
mycket under övriga arbetsmoment. De personer som angav dålig belysning hade signifikant 
mer ögonbesvär. 36% av brevbärarna upplevde att märkningen av kamfacken var dålig, 
främst på grund av att det inte fanns tillräckligt med plats för informationen (78%), många 
ändringar för hand gör att det blir svårläst (40%), texten är för liten (35%), samt att det är 
svårt att skilja gatorna åt (24%). 
 
Rent generellt bedömdes kamning samt posthantering under utdelning som de mest 
ansträngande arbetsmomenten. Kamning framstod som det mest ansträngande momentet för 
skuldror och nacke, och posthantering under utdelning angavs vara det mest ansträngande 
momentet för underarm, handleder och knän. Transporter under utdelningen bedömdes 
generellt som det minst ansträngande arbetsmomentet. Sortering och bunthantering upplevdes 
som relativt ansträngande för rygg och skuldror (se bilaga 1).  
 
Ansträngningsgraden i olika arbetsmoment för gruppen brevbärare som endast arbetar med 
flerfamiljshus var generellt sett likartad eller lägre jämfört med hela gruppen brevbärare för 
alla arbetsmoment och kroppsdelar utom i ett fall. Hantering av post och reklam under 
utdelning upplevdes som mycket ansträngande för knän av 46% av brevbärarna i 
flerfamiljshus, medan 31% av samtliga brevbärare bedömde detta arbetsmoment som mycket 
ansträngande.  
 
Lyft av bördor som väger över 25 kg utgör risk för ryggbesvär, och 22% av brevbärarna 
uppger att de lyfter sådana bördor minst ett par dagar per vecka.  
 
Ungefär var tredje brevbärare angav att de arbetar halva tiden eller mer med händerna i minst 
axelhöjd. Detta hänförde sig främst till kamningen. 96% av brevbärarna ställer inte in 
fackhöjden då de kammar på någon annans slinga. Skälen till detta angavs i enkäten att det 
var för krångligt och tungt, att det inte fanns tid och att de inte ville ändra på någon annans 
arbetsplats.  
 
Resultaten visar att brevbärarna upplever ansträngning i handlederna främst i utdelningen, 
men också i kamningen. Övriga arbetsmoment upplevdes ha lägre ansträngningsgrad. 18% av 
brevbärarna angav att de delar ut reklam som överstiger den informella gränsen på 250 gram 
en gång i veckan eller mer. 
 
Sammanfattning 
 
Brevbärare uppvisar i denna studie en generellt sett väsentligen högre besvärsfrekvens jämfört 
med andra yrkesgrupper, och även en högre besvärsfrekvens än yrkesgrupper som är kända 
för att ha mycket belastningsbesvär, till exempel lokalvårdare och vårdbiträden. 
Arbetsmiljöverket publicerade tillsammans med SCB en rapport om hur stor andel av olika 
yrkesgrupper som upplevde att de hade besvär som var orsakade av arbetet (SCB, 2001). 
Denna undersökning använde sig av en annan indelning av kroppsdelar, och frågorna är 
formulerade på annat sätt än i Nordiska Ministerrådets enkät. En av de yrkesgrupper som 
ingick i denna rapport är ”brevbärare med flera”, och de har jämförts med samtliga 
yrkesarbetande i Sverige. Resultaten från denna jämförelse framgår av tabell 18. 
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Tabell 18. Arbetsorsakade besvär från rörelseorganen. Materialet är bearbetat från SCB  
               (2001). Brevbärare m fl i jämförelse med samtliga yrkesarbetande.   

Besvärens placering Relativ risk för gruppen brevbärare m fl  att 
           få besvär orsakade av arbetet 
 

 Relativ risk*  
Hals, nacke 1,35  
Axel, arm 1,63  
Fingrar, hand/handled 1,12  
Rygg utom nacke 1,37  
Höftled, ben, knä 2,31  
* En relativ risk på t ex 1,35 innebär 35% högre risk än jämförelsematerialet. 
 
 
Resultaten att brevbärarna har högre risk än andra yrkesarbetande att erhålla besvär från 
rörelseorganen (se tabell 16), kan jämföras med de resultat som erhölls av SCB (2001). Här 
framgår till exempel att risken är 35% högre för gruppen brevbärare m fl att få besvär i 
hals/nacke orsakade av arbetet, jämfört med samtliga yrkesarbetande (se tabell 18). Båda 
studierna pekar åt samma håll, även om uppdelningen i kroppsdelar inte är lika specifik i 
SCB’s material.  
 
Ögonbesvären som uppgavs för kamning är relaterade till kraven att läsa liten och otydlig text  
samt märkning på kamfack. Otillräcklig belysning är också en bidragande orsak i 
sammanhanget.  
 
Bland de riskfaktorer för ryggbesvär i arbetet som är relevanta för arbete på postutdelnings-
kontor finns tunga lyft och bärande av tunga bördor, arbete innebärande vridna och böjda 
ställningar (bl a arbete med händerna under knähöjd), långvarigt gående och stående arbete 
samt långvarigt sittande i fordon. Enkäten visar att dessa riskfaktorer finns representerade i 
större eller mindre utsträckning. Det framgick till exempel av studien att några personer böjer 
ryggen i samband med kamningsarbetet, på grund av att det nedersta kamfacket är för lågt 
placerat i förhållande till deras kroppslängd. 
 
Bland riskfaktorer för besvär från nacke och skuldror finns arbete som innebär statiska 
belastningar, att nacken böjs bakåt eller framåt frekvent eller under långa tidsperioder, arbete 
med höjda axlar och armar, kontinuerliga armrörelser, tunga lyft, samt arbete med händerna 
över axelnivå. Stress, höga koncentrationskrav och ett högt uppdrivet arbetstempo är också 
riskfaktorer för besvär från nacke och skuldror. Flera av dessa riskfaktorer finns i 
brevbärararbetet. Den ökande reklamvikten upplevs som ett av de större problemen för 
brevbärare med postutdelning. Det uppstår statiska belastningar av att bära postbuntar på 
underarmen, speciellt vid utdelning i flerfamiljshus. Detta är ansträngande för armar och 
handleder. 
 
Besvär i knän kan uppkomma genom knäbelastning i trappspring, under cykling med låg 
sadel och högt motstånd, men också i arbetsmoment som innebär knävridningar, till exempel i 
kamningsarbetet. Här beror de uppkomna vridmomenten på golvmaterial, skor och 
kamfackpelarnas placering. Stående och gående arbete utan möjligheter att växla med en 
sittande ställning kan ge trötthet i fötter och ben. Genom att posten numera kammas upp i en 
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stående arbetsställning, kan detta resultera i att vissa brevbärare enbart har stående och gående 
arbetsuppgifter utan några möjligheter att utföra sittande arbete. Resultaten från studien lyfter 
tydligt fram att brevbäring i flerfamiljshus upplevs som mycket ansträngande för knän.   
 
Den förhöjda besvärsfrekvensen för fotleder/fötter kan delvis bero på en ökad frekvens av 
fallolycksfall, fel- och snedtramp. Dessa olycksfall är upp emot dubbelt så vanliga hos 
gruppen brevbärare m fl, jämfört med samtliga yrkesverksamma, enligt Arbetsmiljöverkets 
arbetsskadestatistik (2000). 
 
Hjälpmedel påverkar belastningen på individerna såväl som effektiviteten i arbetet, ibland 
mycket starkt. Brevbärarnas åsikter om några sådana hjälpmedel och utrustningar kan variera 
påtagligt från person till person.  
 

2.1.5  SEKO- och skyddsombudens uppfattningar om sitt arbetsmiljöarbete 
 
På grund av sina nyckelpositioner har SEKO- och skyddsombuden tillägnats ett särskilt 
avsnitt i enkätformuläret (tabell 19-25). Hur länge de haft sina uppdrag framgår av tabell 19. 
 

Tabell 19. SEKO-ombud respektive skyddsombud. n = 31     

SEKO-ombud respektive skyddsombud  
n 

Är SEKO-ombud 19 
Är skyddsombud  7 
Är både SEKO-ombud och skyddsombud 5 
 

 
Tabell 20. Tid i funktion som SEKO-ombud.       

SEKO-ombud Hur länge har du arbetat som SEKO-ombud... 
 

 ...på detta utdelningskontor? 
n= 19 

n 

 ...totalt inom posten? 
n = 15 

n 
Upp till 12 månader 4  2 
1-5 år 9  7 
Mer än 5 år 6  6 
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Tabell 21. Tid i funktion som skyddsombud.              

Skyddsombud Hur länge har du arbetat som skyddsombud… 
 

 ...på detta utdelningskontor? 
n = 6 

n 

 ...totalt inom posten? 
n = 7 

n 
Upp till 12 månader 1  1 
1-5 år 5  4 
Mer än 5 år -  2 
 
 
SEKO- och skyddsombuden har blivit tillfrågade om vad de tycker om sitt arbete, 
förutsättningarna och möjligheterna att nå ut till personalen (se tabell 22). 
 
Tabell 22. SEKO- och skyddsombudens uppfattningar om sitt arbete.  

SEKO-ombud och skyddsombud Mycket 
positivt 

Ganska 
positivt 

Varken 
positivt 
eller 
negativt 
 

Ganska 
negativt 

Mycket 
negativt 

 n n n n n 
Hur upplever Du Ditt arbete som 
SEKO-ombud eller skyddsombud? 
n= 0  bf=1   
 

 
1 

 
17 

 
8 

 
3 

 
1 

Hur bedömer Du förutsättningarna 
som SEKO-ombud eller 
skyddsombud att påverka 
arbetsförhållandena och arbetsmiljön 
på utdelningskontoret?  
n=30  bf=1     
 

 
 

1 

 
 

16 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

3 

Hur tycker Du att förutsättningarna är 
att arbeta med lokala 
arbetsmiljöfrågor?   
n=28   bf=3      

 
- 

 
12 

 
9 

 
6 

 
1 

 
 
Hur SEKO- och skyddsombuden bedömer att centrala direktiv påverkar förutsättningarna att 
bedriva det lokala arbetsmiljöarbetet framgår av tabell 23.  
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Tabell 23. Påverkar centrala direktiv förutsättningarna att bedriva det lokala  
                 arbetsmiljöarbetet? SEKO- och skyddsombud.  n = 28,  bf = 3       

SEKO-ombud och skyddsombud 
 n   
Ja, något positivt   5   
Nej, inte alls   2   
Ja, något negativt 15   
Ja, mycket negativt   6   
 
  
Åsikterna varierar när det gäller hur man tycker arbetet med arbetsmiljöronden/enkäten med 
uppföljande åtgärder fungerar. 45% av SEKO- respektive skyddsombuden anser generellt sett 
att det fungerar bra och 54% tycker att det fungerar dåligt (tabell 24). På frågan huruvida 
personalen få den information de behöver i arbetsmiljöhänseende, anser, 61% att det är dåligt 
med arbetsmiljöinformationen medan 39% tycker att den är bra (tabell 25). 
 
 
Tabell 24. Hur tycker Du arbetet med arbetsmiljöronden/enkäten och genomförande av  
                 åtgärder enligt denna fungerar?   n = 29, bf = 2      

SEKO-ombud och skyddsombud 
 n   
Mycket bra   1   
Ganska bra 12   
Ganska dåligt 12   
Mycket dåligt   4   
 
 
Tabell 25. Tycker Du att personalen på utdelningskontoret får den information de behöver     
                 vad gäller arbetsmiljö?   n = 29, bf = 2         

SEKO-ombud och skyddsombud 
 n   
Definitivt   1   
I ganska stor utsträckning 12   
I ganska liten utsträckning 12   
Definitivt inte 4   
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2.2  Bästa Metod 
 
Resultaten i kapitel 2 avser endast brevbärare med postutdelning och inte övrig personal med 
andra arbetsuppgifter. 
 

2.2.1  Införandet av Bästa Metod 
 
Införandet av Bästa Metod har enligt Postens ledning som tidigare nämnts fungerat bättre på 
vissa utdelningskontor och sämre på andra. Posten valde i maj 2001 (några byttes ut i 
september) ut fem utdelningskontor från vardera kategorin där införandet av Bästa Metod har 
fungerat bra (kategori 1), varken bra eller dåligt (kategori 2) respektive dåligt (kategori 3), 
sammantaget de femton kontor som ingår i utredningen. Dessa kategoribenämningar kommer 
fortsättningsvis att användas i rapporten. 
 
Bästa Metod har varit i bruk under olika lång tid på de femton utdelningskontoren som 
undersökningen inbegriper. Variationsvidden i tid sedan man började införa Bästa Metod 
varierar mellan cirka 8 och 36 månader enligt tabell 2 tidigare i rapporten. Variationsvidden i 
tid inom de olika kontorskategorierna framgår av tabell 26.  
 

Tabell 26. Variationsvidd i tid sedan Bästa Metod började installeras på de olika  
                 utdelningskontoren. Indelning i kontorskategorier. 

 Kategori av utdelningskontor enligt 
 bedömning maj/september 2001 
 

Antal månader 
 

Kategori 1: Bästa Metod fungerar bra 18 - 36 
Kategori 2: Bästa Metod fungerar varken bra eller dåligt 14 - 20 
Kategori 3: Bästa Metod fungerar dåligt   8 - 19 
 
 
Vissa utdelningskontor installerade samtliga kamfack över ett veckoslut, medan andra har 
infört dem successivt under ett helt år. Bästa Metod är dock ett helt koncept som inbegriper 
mycket mer än kamfacken och ett nytt sätt att sortera posten, vilket vi kommer att gå in på 
längre fram i kapitel 2.  
 
Tabell 27 visar utifrån Postens kategorisering hur brevbärare med postutdelning  
bedömt den tid det tagit innan kamningsmomentet enligt deras uppfattning började fungera 
bra på de olika utdelningskontoren.
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Tabell 27. Hur lång tid tog det att lära sig att kamma upp posten enligt Bästa Metod innan  
                 det i Ditt tycke börjande fungera bra? Brevbärare per utdelningskontor. 

Brevbärare 1 vecka – 1 
månad 

1-3 
månader 

3-6 
månader 

6 månader 
– över 1 år 

Kategori av 
utdelningskontor 

Enskilt 
utdelningskontor 

 
% 

 
% 

 
% 

 
% 

1 A 84 13  3 - 
1 B 58 35  7 - 
1 C 79 17  - 4 
1 D 68 18  5 9 
1 E 77 13  5 5 
2 F 65 26  9 - 
2 G 60 20  9 11 
2 H 57 35  3  5 
2 I 72 17         11 - 
2 J 87  9  4 - 
3 K 57 33 10 - 
3 L 70 23  7 - 
3 M 39 23 15 23 
3 N 39 29 25  7 
3 O 63 32  5 - 

Enligt Spearman’s korrelation  .184, p<.01 
 
Man kan alltså se att brevbärarna gör bedömningen att det gått snabbare att komma in i 
kamningsarbetet på de utdelningskontor som tillhör kategori 1, där Bästa Metod fungerat bra, 
något sämre för kategori 2, där det varken fungerat bra eller dåligt och sämst i kategori 3, där 
det inte fungerat så bra.  
 
Även när det gäller hur det ordinarie arbetet förlöpt under installerandet av kamfacken på 
utdelningskontoren finns det vissa skillnader mellan utdelningskontoren och kategorier av 
utdelningskontor (se tabell 28).  
 
Tabell 28. Hur har det ordinarie arbetet förlöpt under installerandet av kamfacken på detta  
                 utdelningskontor? Brevbärare per kontorskategori.  n = 418, bf = 34 

Brevbärare 
 

Kategori 1 
Bästa Metod 
fungerar bra 

 
 

 Kategori 2 
Bästa Metod 

fungerar 
varken bra 
eller dåligt 

 

 Kategori 3 
Bästa Metod 

fungerar 
dåligt 

 

 n %  n %  n % 
Mycket bra   38 25%  11   8%  10   8% 
Ganska bra 102 66%  69 53%  88 66% 
Ganska dåligt   12   8%  42 32%  31 23% 
Mycket dåligt    2   1%    9   7%    4   3% 
Enligt Spearman’s korrelation  .238, p.<.01 
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2.2.2  Manualen för Bästa Metod 
 
När det gäller manualen som beskriver Bästa Metod och användningen av kamfacken, säger 
sig 44% av brevbärarna ha haft tillgång till manualen, 27% har läst den och 10% anser att den 
varit användbar. Även här finns skillnader mellan kontorskategorierna. I kategori 1, där Bästa 
Metod fungerar bra, har brevbärarna i högre grad haft tillgång till manualen samt tycker att 
den varit användbar än de i kategori 2 och 3. Däremot är det procentuellt sett fler som har fått 
ett eget exemplar av manualen respektive läst manualen på de kontor där Bästa Metod 
fungerar varken bra eller dåligt respektive dåligt (tabell 29).   
 

Tabell 29. Vad gäller för Dig i fråga om Bästa Metod-manualen för arbetet med kamfacken  
                 oavsett utdelningskontor? Brevbärare per kontorskategori. 

Brevbärare 
 
 

Ja 
 
 

 Nej 
 
 

 n %  n % 
a) Jag har haft tillgång till manualen 
 
1. Bästa Metod fungerar bra 

 
 

84 

 
 

52% 

  
 

77 

 
 

48% 
2. Bästa Metod fungerar varken bra eller dåligt 62 44%  80 56% 
3. Bästa Metod fungerar dåligt 52 35%  96 65% 
      
b) Jag har fått ett eget exemplar av manualen 
 
1. Bästa Metod fungerar bra 

 
 

32 

 
 

20% 

  
 

129 

 
 

80% 
2. Bästa Metod fungerar varken bra eller dåligt 41 29%  100 71% 
3. Bästa Metod fungerar dåligt 49 33%    99 67% 
      
c) Jag har läst manualen 
 
1. Bästa Metod fungerar bra 

 
 

45 

 
 

28% 

  
 

116 

 
 

72% 
2. Bästa Metod fungerar varken bra eller dåligt 44 31%   97 69% 
3. Bästa Metod fungerar dåligt 55 37%   93 63% 
      
d) Jag tycker manualen har varit användbar 
 
1. Bästa Metod fungerar bra 

 
 

23 

 
 

14% 

  
 

138 

 
 

86% 
2. Bästa Metod fungerar varken bra eller dåligt 10  7%  131 93% 
3. Bästa Metod fungerar dåligt 43  23%  138 77% 
a)  Enligt Spearman’s korrelation   .147, p< .01 

b)  Enligt Spearman’s korrelation  -.117, p< .05  
c)  Enligt Spearman’s korrelation     e.s.  
d)  Enligt Spearman’s korrelation   .116, p< .05 
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2.2.3  Hur anvisningarna för Bästa Metod följs 
 
En enkätfråga gäller i vilken utsträckning brevbärarna med postutdelning arbetar enligt 
anvisningarna för kamning av post enlig Bästa Metod. Där kan man se att det finns vissa 
avvikelser (tabell 30). Avvikelserna har dock inget samband med vare sig kategori av 
utdelningskontor eller de enskilda utdelningskontoren. 
 

Tabell 30. I vilken utsträckning arbetar Du enligt anvisningarna för kamning av post enligt  
                Bästa Metod? Brevbärare.  n = 449, bf = 3   

Brevbärare      
 n  
Jag följer helt 209  
Jag kammar upp reklam i facken   99  
Jag delsorterar fortfarande en del posten 205  
Jag följer inte med avseende på annat   24  
 
 

2.2.4  Det egna deltagandet i införandet av Bästa Metod 
 
Av brevbärarna med postutdelning har 40% deltagit i införandet av Bästa Metod på det 
aktuella utdelningskontoret. På frågan om det har funnits någon lokal projektgrupp under 
införandeprocessen på det aktuella utdelningskontoret har 59% svarat att det funnits det, 6% 
att det inte funnits någon sådan projektgrupp och 63% har svarat vet ej. 12% har själva 
deltagit i den lokala projektgruppen på det aktuella kontoret. Vidare är det 39% av 
brevbärarna med postutdelning som deltagit i installationen av kamfacken på 
utdelningskontoret medan 61% inte har gjort det.  

 
2.2.5  Delaktighet/acceptans  
 
Vissa frågor berör upplevd delaktighet i införandeprocessen av Bästa Metod. De frågor som 
relaterar till delaktighet grundar sig på tidigare studier (Eklund, 2000; Erlandsson, 2001) och 
framgår av tabell 31. 
 
En närmare analys av dessa frågor visar att det finns ett samband mellan delaktighets-
aspekterna och hur väl införandet av Bästa Metod fungerat på respektive utdelningskontor. Ju 
större delaktighet avseende samtliga frågeställningar desto bättre fungerar Bästa Metod och 
vice versa. En statistisk analys av samtliga delaktighetsfaktorer med kontorskategorier ger 
statistiskt säkerställda skillnader på samtliga delaktighetsfaktorer (se tabell 31).   
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Tabell 31. Upplevd delaktighet i införandeprocessen av Bästa Metod jämfört med  
                 kategori av utdelningskontor. Brevbärare. 

Delaktighet, brevbärare 
 

Kategori av utdelningskontor 
 

Enligt 7-gradig svarsskala 
 
1. Enligt Spearman’s korrelation  .222, p<.01 
2. Enligt Spearman’s korrelation  .235, p<.01 
3. Enligt Spearman’s korrelation  .248, p<.01 
4. Enligt Spearman’s korrelation  .243, p<.01 
5. Enligt Spearman’s korrelation  .240, p<.01 
6. Enligt Spearman’s korrelation  .188, p<.01 

Kategori 1 
Bästa Metod 
fungerar bra 

Kategori 2 
Bästa Metod 

fungerar 
varken bra 
eller dåligt 

 

Kategori 3 
Bästa Metod 

fungerar dåligt 

 n % n % n % 
 
1.Vad anser Du om de instruktioner Du har  
   fått för hur man bör arbeta med Bästa  
   Metod?   

      

                Mycket bra       (1, 2) 43 28% 15 11% 20 14% 
                                        (3, 4, 5) 96 63% 84 62% 84 60% 
                Mycket dåligt   (6, 7) 14  9% 37 27% 37 26% 
       
2. Hur tycker Du att möjligheterna har varit  
    att påverka hur Bästa Metod skulle  
    införas? 

      

                Mycket bra       (1, 2) 18 12%  8 6%  7   5% 
                                        (3, 4, 5) 72 46% 44 33% 39 28% 
                Mycket dåligt   (6, 7) 64 42% 83 61% 92 67% 
       
3. Hur tycker Du att informationen kring  
    införandet av Bästa Metod har fungerat på  
    detta utdelningskontor? 

      

                Mycket bra       (1, 2) 50 33% 24 18% 16 12% 
                                        (3, 4, 5) 88 58% 66 48% 83 62% 
                Mycket dåligt   (6, 7) 14 9% 46 34% 35 26% 
       
4. Hur tycker Du att kommunikationen kring 
    införandet av Bästa Metod har fungerat på  
    detta utdelningskontor? 

      

                Mycket bra       (1, 2) 47 31% 20 15% 15 11% 
                                        (3, 4, 5) 92 60% 68 50% 85 64% 
                Mycket dåligt   (6, 7) 13 9% 47 35% 33 25% 
       
5. Har Du känt Dig delaktig i införandet av  
    Bästa Metod? 

      

                Ja, i mycket hög grad  (1, 2) 26 16% 20 14% 13   9% 
                                                    (3, 4, 5) 78 50% 52 38% 39 27% 
                Nej, inte alls                (6, 7) 54 34% 66 48% 91 64% 
       
6. Tycker Du att det har funnits möjligheter  
    till lämpliga lokala anpassningar av Bästa  
    Metod? 

      

                Ja, i mycket hög grad  (1, 2) 28 18% 18 13% 12   9% 
                                                    (3, 4, 5) 85 56% 57 42% 69 49% 
                Nej, inte alls                (6, 7) 40 26% 61 45% 59 42% 
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En beräkning av det procentuella medelvärdet av svaren på frågorna om delaktighet mellan 
kontorskategorier i tabell 31 tydliggör resultaten ytterligare (se tabell 32). 
 
 
Tabell 32. Medelvärden av delaktighetsaspekter enligt tabell 31 i förhållande till  kategori  
                 av utdelningskontor. Brevbärare. 

 
 
Även frågan om hur motivationen till att införa Bästa Metod upplevts har säkerställt statistiskt 
samband med såväl de enskilda utdelningskontoren som kategori av utdelningskontor (tabell 
33). 
 

Tabell 33. Hur har Din motivation varit när det gäller införandet av Bästa Metod?        
                 Brevbärare per kontorskategori.  

Kategori av 
utdelningskontor 

 

Mycket hög 
(1,2) 

  
(3,4,5) 

 Mycket låg 
(6,7) 

 
 n %  n %  n % 

1. Bästa Metod fungerar bra 
 

48 31%  90 57%  18 12% 

2. Bästa Metod fungerar 
    varken bra eller dåligt 
 

33 24%  70 51%  34 25% 

3. Bästa Metod fungerar  
    dåligt 

23 17%  76 55%  39 28% 

 

 

2.2.6  Jämförelser med hur det var innan Bästa Metod  
 
Ett antal enkätfrågor i formuläret ber om jämförelser mellan Bästa Metod och tidigare 
arbetssätt. Hur brevbärarna upplever att Bästa Metod som helhet har påverkat arbetsmiljön/ 
arbetssituationen framgår av tabell 34. 
 

 
Delaktighetsaspekter, 
brevbärare 

Kategori 1: 
Bästa Metod har 

fungerat bra 
 

Kategori 2. 
Bästa Metod har 
fungerat varken 
bra eller dåligt 

 

Kategori 3. 
Bästa Metod har 
fungerat dåligt 

 

 Medelvärden i % Medelvärden i % Medelvärden i % 
 

Enligt 7-gradig svarsskala  
 

Mycket 
positivt 
(1, 2) 

Mycket 
negativt

(6, 7) 

Mycket 
positivt 
(1, 2) 

Mycket 
negativt

(6, 7) 

Mycket 
positivt 
(1, 2) 

Mycket 
negativt 

(6, 7) 
 

 45% 22% 28% 38% 27% 40% 
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Tabell 34. Hur tycker Du att Bästa Metod som helhet påverkat arbetsmiljö/arbetssituation för  
                 brevbärarna? Brevbärare.  n = 433, bf = 11    

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

I hög grad 
till det 
bättre 
(1, 2) 

 Oförändrat 
(3, 4, 5) 

 I hög grad 
till det 
sämre 
(6, 7) 

 n %  n %  n % 
 85 20%  234 54%  114 26% 

 
 
 
Arbetets uppläggning inne på utdelningskontoret har förändrats i flera avseenden som ett 
resultat av Bästa Metod. Sorteringsarbetet är helt förändrat genom att posten nu ”kammas 
upp” i vertikalställda fack i ett enda moment, i stället för som tidigare i horisontella 
sorteringsfack, först på gatuadress och därefter på adressat. Det innebär att brevbärarna nu står 
upp i sorteringsarbetet i stället för att som tidigare sitta ner. En annan skillnad är att 
brevsorteringen är uppdelad på för- och eftermiddagen jämfört med tidigare. Hur brevbärarna 
uppfattar dessa och andra förändringar framgår av tabell 35-39. 
 

Tabell 35. Bedömning av arbetet inne på utdelningskontoret i olika avseenden. 
                 Brevbärare. 

Brevbärare 
 
Enligt 5-gradig svarsskala  

Mycket 
bättre  
(1, 2) 

Oförändrat 
 

(3) 

Mycket 
sämre  
(4, 5) 

 
 n % n % n % 
Hur bedömer Du arbetsförhållandena inne på 
utdelningskontoret jämfört med hur de var innan 
Bästa Metod?  n=431,  bf=21   

 
167 

 
39% 

 
95 

 
22% 

 
169 

 
39% 

       
Hur tycker Du det är att arbeta med kamfack 
jämfört med tidigare arbetssätt? n=432, bf=20  

 
230 

 
53% 

 
50 

 
12% 

 
152 

 
35% 

       
Hur bedömer Du uppkamningen av posten i 
kombination med andra arbetsuppgifter inne på 
kontoret jämfört med tidigare arbetssätt?  
n=424,  bf=28  

 
179 

 
43% 

 
166 

 
39% 

 
 79 

 
18% 

       
Hur tycker Du att hanteringen av gruppreklam 
för egen del fungerar enligt Bästa Metod jämfört 
med tidigare arbetssätt?  n=427, bf 25   

 
76 

 
18% 

 
147 

 
34% 

 
204 

 
48% 

       
Innan Bästa Metod satt man under sorterings-
arbetet men nu står man. Hur tycker Du det 
fungerar i kombination med turarbetet? 
n=430, b =22  

62 14% 80 19% 288 67% 
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Att stå under kamningsarbetet i kombination med turarbetet upplevs av många brevbärare 
(67%) som en försämring i förhållande till tidigare arbetssätt liksom hanteringen av 
gruppreklamen (48%) upplevs som en försämring (tabell 35). Att arbeta med kamfacken 
upplevs däremot av mer än hälften av brevbärarna som mycket bättre än tidigare arbetssätt. 
Utrymmet i kamfacken anses också för det mesta vara tillräckligt (se tabell 36). Däremot har 
det blivit svårare att samarbeta när man arbetar med kamfacken än det var med de gamla 
sorteringsfacken (se tabell 37). Risken för felsortering är också något som anses ha ökat 
markant med det nya arbetssättet (se tabell 38). 
 

Tabell 36. Är utrymmet i kamfacken tillräckligt för postmängden? Brevbärare. 
                 n = 444, bf = 8    

Brevbärare 
 
Enligt 5-gradig svarsskala 
 

Ja 
oftast/nästan 

alltid 
(1, 2) 

 Det är 
mycket 

varierande 
(3) 

 Nej oftast 
inte/nästan 

aldrig 
(4, 5) 

 n %  n %  n % 
 230 52%  166 37%  48 11% 

 
 
 

Tabell 37. Hur är det att samarbeta vid uppkamning av posten jämfört med tidigare 
                  arbetssätt? Brevbärare.  n=430,  bf=22   

Brevbärare 
 
Enligt 5-gradig svarsskala 
 

Mycket lättare
 

(1, 2) 

 Varken 
lättare eller 

svårare 
(3) 

 Mycket 
svårare 

 
(4, 5) 

 n %  n %  n % 
 81 19%  175 41%  174 40% 

 
 
 

Tabell 38. Hur tycker Du att risken för felsortering är med Bästa Metod jämfört med tidigare  
                 arbetssätt? Brevbärare.  n=434,  bf= 18    

Brevbärare 
 
Enligt 5-gradig svarsskala 
 

Mycket 
större 
(1, 2) 

 Oförändrad 
 

(3) 

 Mycket 
mindre  
(4, 5) 

 
 n %  n %  n % 
 305 70%  82 19  47 11 

 
 
 
Förändringen att dela upp postsorteringen på både för- och eftermiddagen upplevs positivt av 
många brevbärare, vilket även kom fram under intervjustudien, eftersom det anses ge en 
jämnare arbetsfördelning över dagen. Turarbetet upplevs av de flesta ha påverkats 
förhållandevis lite av Bästa Metod (se tabell 39).  
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Tabell 39. Ytterligare jämförelser med arbetssättet före Bästa Metod. Endast brevbärare. 

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 
 

Mycket 
bättre  
(1, 2) 

Oförändrat 
 

(3, 4, 5) 

Mycket 
sämre  
(6, 7) 

 
 n % n % n % 
       
Hur tycker Du det är att dela upp brevsorteringen 
på för- och eftermiddagen jämfört med hur ni 
tidigare hade det? n = 430, bf = 22   

136 32% 211 49% 83 19% 
 

       
Hur bedömer Du Dina arbetsförhållanden under 
turarbetet jämfört med innan Bästa Metod?   
 n = 426, bf = 26    

39 9% 317 75% 70 16% 

       
Hur tycker Du det är att arbeta efter ett fast 
tidsschema enligt Bästa Metod jämfört med hur 
ni tidigare hade det?  n = 427, bf  = 25  

73 17% 238 56% 116 27% 

       
Hur fungerar de nya arbetstiderna med Din 
familjesituation?  n = 433, bf = 19  

55 13% 305 70% 73 17% 

 
 
Arbetsförhållandena socialt sett inne på utdelningskontoret bedöms utifrån ett antal 
frågeställningar om hur man upplever kontakterna med medarbetarna. 78% anser att de har 
alldeles lagom kontakt med sina arbetskamrater generellt sett respektive 80% under 
kamningsarbetet.  
 
Det råder mycket delade meningar om hur brevbärarna bedömer om Bästa Metod lämpar sig 
bättre eller sämre under vissa förhållanden än andra. Resultaten enligt tabell 40 visar dock att 
Bästa Metod anses fungera förhållandevis bättre på mindre orter och landsbyggd och sämst 
där det är hög omsättning av brevbärare.   
 

Tabell 40.  Anser Du att Bästa Metod lämpar sig bättre eller sämre under vissa förhållanden?  
                  Brevbärare.  n = 390-404, bf = 48-62  

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala  

Mycket 
bättre 

 Varken 
bättre eller 

sämre 
 

 Mycket 
sämre 

 

 n %  n %  n % 
På mindre orter och landsbygd 143 37%  226 58%  21  5% 
I storstäder 113 29%  231 59%  48 12% 
Där postmängden varierar mycket 80 20%  258 65%  59 15% 
Där det är mycket A-post 96 24%  252 64%  48 12% 
Där det är hög omsättning av brevbärare 79 20%  175 43%  150 37% 
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Brevbärarna har också fått svara på frågan om de anser att Bästa Metod som helhet betraktat 
har medfört någon tidsvinst och en majoritet anser att så är fallet medan vissa menar att det tar 
längre tid (tabell 41). 
 

Tabell 41. Kan Du konstatera någon tidsvinst som Bästa Metod som helhet har medfört?    
                 Brevbärare.  n = 432, bf = 20    

Brevbärare 
 
Enligt 5-gradig svarsskala 
 

Ja, det går 
snabbare 

(1, 2) 

 Det är 
oförändrat 

(3) 

 Nej, det tar 
längre tid 

(4, 5) 
 

 n %  n %  n % 
 222 52%  122 28%  88 20% 

 
 
 

2.2.7  Arbetsbetingelserna med Bästa Metod  
 
Hur brevbärarna bedömer arbetsbetingelserna med Bästa Metod framgår bland annat av tabell 
42. Det är dubbelt så många som anser att Bästa Metod är mycket bra att arbeta med jämfört 
med dem som inte gör det. 
 

Tabell 42. Hur tillfreds känner Du Dig med att arbeta med Bästa Metod? Brevbärare 
                 n = 441, bf = 11   

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 
 

Mycket 
tillfreds 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
tillfreds 

(6, 7) 
 

 n %  n %  n % 
 148 34%  216 49%  77 17% 

 
 
 
När samma fråga korreleras med kategori av utdelningkontor fördelar sig svaren enligt tabell 
43.   
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Tabell 43. Hur tillfreds känner Du Dig med att arbeta med Bästa Metod? I relation till  
                 kategori av utdelningskontor. Brevbärare. 

Kategori av utdelningskontor 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
tillfreds 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
tillfreds 

(6, 7) 
 

 n %  n %  n % 
1. Bästa Metod fungerar bra 
 

70 44%  77 49%  11   7% 

2. Bästa Metod fungerar varken bra eller  
    dåligt 
 

39 28%  62 44%  39 28% 

3. Bästa Metod fungerar dåligt 39 27%  77 54%  27 19% 
 

Enligt Spearman’s korrelation  .189, p<.01  
 

2.2.8  Betingelserna inne på utdelningskontoret 
 
Ett problem på vissa utdelningskontor har enligt intervjustudien varit att B-posten inte 
kommer i rätt tid, vilket är en förutsättning för att arbetsgången enligt Bästa Metod skall 
fungera. Två frågor i enkäten berör därför B-posten specifikt (tabell 44, 45).  
 

Tabell 44. Kommer B-posten i rätt tid från terminalen? Brevbärare.  n = 437, bf = 15  

Brevbärare  
 n % 
I stort sett alltid 167 38% 
Oftast 237 54% 
Oftast inte  25   6% 
I stort sett aldrig   8   2% 
 
 

Tabell 45. Medför ankomsttiden för B-posten problem för Ditt arbete med Bästa Metod på  
                 utdelningskontoret? Brevbärare.  n = 436, bf = 16  

Brevbärare          
 n % 
Ja, mycket stora problem  26   6% 
Ja, vissa problem 170 39% 
Nej, inga problem 240 55% 
 
 
Enligt intervjustudien har även märkningen av kamfacken, det vill säga etikettremsorna med 
adressater, medfört vissa problem. Frågorna enligt tabell 46 och 47 tar upp detta. 
 



 En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden 
 och införandet av Bästa Metod  

- 39 - 

Tabell 46. Hur upplever Du märkningen av facken enligt Bästa Metod? Brevbärare. 
                  n = 445, bf = 7  

Brevbärare  
 n % 
Mycket bra  44 10% 
Ganska bra 241 54% 
Ganska dåligt 116 26% 
Mycket dåligt  44 10% 
 
 

Tabell 47. Upplever Du några av följande problem med märkningen av facken?      
                 Brevbärare.  n = 432, bf = 20     

Brevbärare  
        n                    % 

Det får inte plats tillräckligt med information 335 78% 
Det är för liten text 151 35% 
Det är svårläst generellt 76 18% 
Det blir mycket ändringar för hand så att det blir svårläst 172 40% 
Det är svårt att skilja gatorna åt 102 24% 
Andra problem 48 11% 
 
 
Arbetsbetingelserna inne på utdelningskontoret har vidare undersökts med frågor avseende 
lokalernas utformning och utrustningen i relation till olika arbetsuppgifter. Några av 
uppgifterna kommenteras nedan. 
 
45% av brevbärarna upplever att lokalen de arbetar i är för liten medan 52% anser att den är 
lagom stor. Ventilationen anses vara ett problem på vissa utdelningskontor. 35% anser att den 
är bra medan 40% bedömer den dålig. 37% anser att luftkvaliteten är dålig och 35 % att det är 
dragigt.  
 
59% upplever golvytan vid kamningsfacken för hård att stå på. En del utdelningskontor har 
löst detta problem genom att införskaffa speciella skor och mjuka mattor vid kamningsfacken. 
42% har skor som de anser fungera bra och 27% har mjuka mattor att stå på. 37% anser att det 
behöver både speciella skor och mattor vid kamningsarbetet.  
 
Det varierar hur många pelare med kamfack respektive hur många våningar per pelare 
brevbärarna arbetar med (se tabell 48-50). Fyra pelare och fyra våningar med kamfack är vad 
som rekommenderas enligt föreskrifterna för Bästa Metod.  
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Tabell 48. Hur många pelare med kamfack arbetar Du vanligtvis med samtidigt?  
                 Brevbärare.  n = 446, bf = 6   

 Antal pelare med kamfack brevbärarna vanligtvis arbetar med samtidigt 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

n   20    1  48 176 135   40  16    5   4 -    1 
 

%   5% <1% 11%  38%  30%   9%   4%   1%  1% - <1% 
            
 
 
Tabell 49. Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du på varje ställ? 
                 Brevbärare.  n = 446, bf = 6    

 Antal våningar med fack brevbärarna kammar upp post i 
 

 Mindre än 3 3 4 5 Mer än 5 
 

n          5          37         369         45          2 
 

% 1%    8% 83%  10% <1% 
 

 
 

Tabell 50. Hur många våningar med fack har Du på varje ställ, om Du räknar in dem Du  
                  använder till annat än att kamma upp post i? Brevbärare.  n = 442, bf = 10   

 Antal våningar med fack totalt 
 

 Mindre än 3 3 4 5 6 Mer än 6 
 

n        29       11        75      304      20        3 
 

%   7%   2%   17%    68% 4% <1% 
 

 
 
Av de brevbärare som arbetar med 3 våningar kamfack är det 44% som har nackbesvär medan 
det är 62% av dem som arbetar med 4 våningar. Besvärsbilden i skuldror/axlar är 52% för 
dem med 3 våningar respektive 65% för dem med 4 våningar. 
 
Även placeringen av kamfacken varierar (se tabell 51). Rekommendationen enligt Bästa 
Metod-manualen är att de två yttre pelarna är vinklade in mot de två mittersta i 120 grader. 
Några av orsakerna till att man avviker från de rekommenderade anvisningarna framgår av 
tabell 52. 
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Tabell 51. Hur är Dina kamfackpelare placerade i förhållande till varandra? Brevbärare. 
                  n = 440,  bf = 12   

Brevbärare  
n 

Alla pelarna står bredvid varandra på en linje  59 
De två yttre pelarna är vinklade mot den/de mittersta i 120 grader 
enligt anvisningar 

189 

De två yttre pelarna är vinklade mot den/de mittersta i en annan 
vinkel 

101 

Annan uppställning  91 
 
 
Tabell 52. Om Dina kamfackpelare inte är uppställda enligt anvisningar vad beror det på?  
                 Brevbärare.  n = 316,  bf = 0   

Brevbärare  
n 

Utrymmesbrist 101 
Jag föredrar en annan uppställning 38 
Jag har fått andra anvisningar 12 
Samarbetet med andra brevbärare kräver en annan uppställning 85 
Andra orsaker 65 
 
 
Bästa Metod-facken är manuellt justerbara och tabell 53, 54 visar i vilken utsträckning 
brevbärarna ändrar höjden på facken om de kammar upp post på någon annan slinga än den 
ordinarie och vad orsakerna är till att facken inte justeras. 
 

Tabell 53. Om Du kammar på någon annan ”slinga” än Din egen, ändrar Du vanligtvis  
                 fackhöjden då?  n = 435, bf = 17   

Brevbärare          
 n %  
Ja 16 4%  
Nej 419 96%  
 
 

Tabell 54. Om Du svarat Nej på föregående fråga, vilka orsaker beror det på? Brevbärare. 
                 Fler svarsalternativ möjliga.  n = 419  

Brevbärare  
n 

 

Det finns inte tid 191  
Det är för tungt   91  
Det är för krångligt 214  
Jag vill inte ändra på någon annans arbetsplats 180  
Andra orsaker   69  
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Glasögon 
 
Tabell 55 visar i vilken utsträckning brevbärarna använder olika typer av glasögon vid 
kamningsarbetet. 
 

Tabell 55. Använder Du glasögon vid kamningsarbetet? Brevbärare.  
                 n = 439, bf = 13   

Brevbärare  
       n              % 

Ja, specialbeställda glasögon avsedda för kamningsavstånd 29 7% 
Ja, ordinarie enkelslipade glasögon 109 25% 
Ja, progressiva eller dubbelslipade glasögon 77 18% 
Nej 224 50% 
 
 
Avlastningsytor 
 
Införandet av kamfacken enligt Bästa Metod har inneburit att det inte finns några permanenta 
avlastningsytor i nära anslutning till kamfacken. Hur tillgången på avlastningsytor upplevs 
och hur väl de anses lämpade för uppgifterna framgår av tabell 56 och 57. 
 

Tabell 56. Hur upplever Du tillgången på avlastning ytor vid kamfacken? Brevbärare.  
                  n = 442, bf = 10    

Brevbärare          
 
Enligt 5-gradig svarsskala 

 
n 

 
% 

Tillräcklig                    (1,2) 91 21% 
Varken bra eller dålig  (3) 70 16% 
Otillräckligt                 (4,5) 281 63% 
 
 

Tabell 57. Är de avlastningsytor som finns lämpliga för Dina arbetsuppgifter? Brevbärare.     
                  n = 444, bf = 8     

Brevbärare           
 
Enligt 5-gradig svarsskala 

 
n 

 
% 

Ja, bra                            (1,2) 107 24% 
Varken bra eller dåligt  (3) 93 21% 
Nej, dåligt                     (4,5) 244 55% 
 
 
Ventilationen anses vara ett problem på vissa utdelningskontor. 35% anser att den är bra 
medan 40% bedömer den dålig kolla skalan. 37% anser att luftkvaliteten är dålig medan 29% 
anser att den är bra. Det är vidare 38% som tycker att det är dragigt på i arbetslokalen medan 
62% inte tycker det.  
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2.2.9  Betingelserna under turarbetet 
 
Tabell 58-65 tar upp ett antal frågor som berör arbetsbetingelserna under turarbetet. Det 
gäller transportmedel, redskap och hjälpmedel under turarbetet, reklamutdelning, hantering av 
posten under turarbetet, spring i trappor samt bedömning av brevlådor och brevinkast. 
 

Tabell 58. Åsikter om transportmedel, redskap och hjälpmedel under turarbetet.  
                 Brevbärare.   

Brevbärare  Transportmedel m.m. 
 

Enligt 7-gradig svarsskala  Mycket bra 
(1, 2) 

 Varken 
eller 

(3, 4, 5) 

 Mycket 
dåliga 
(6,7) 

  n %  n %  n % 
Cyklar  n=322 147 46%  145 45%  30   9% 
Cykelväskor  n=321 118 37%  148 46%  55 17% 
Handdragna postvagnar  n=109  30 28%    51 46%  28 26% 
Bensindrivna bilar  n=218   76 35%  106 48%  36 17% 
Elbilar  n= 98   35 36%    38 38%  25 26% 
Bärvästar  n= 98   25 26%    41 41%  32 33% 
 

Tabell 59. Styr Du själv över reklamutdelningen? Brevbärare.  n = 447, bf = 5  

Brevbärare  
 n %  
Ja, jag kan dela upp reklamen som det 
passar mig själv. 
 

 15  3%  

Ja, om reklamen väger mer än 250 gram 
kan jag dela upp den på flera dagar. 
 

112 25%  

Ja, om reklamen väger mer än 250 gram får 
jag hjälp att dela ut den. 
 

 10  2%  

Nej, jag kan inte alls styra hur jag fördelar 
reklamutdelningen. 

310 70%  

 

Tabell 60. Händer det att Du måste dela ut reklam som överstiger 250 gram? Brevbärare.  
                  n = 440, bf = 12    

Brevbärare  
 n %  
Ja, mer än en gång i veckan  23  5%  
Ja, en gång i veckan  55 13%  
Ja, mer än en gång i månaden 210 48%  
Nej, sällan 138  31%  
Nej, i princip aldrig  14   3%  
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Tabell 61. Tycker Du att det är för ofta? Brevbärare.  n = 437, bf = 15       

Brevbärare Ja Nej  
 

 n % n %  
 272 62% 165 38%  

 

 
 

 
 
Tabell 62. Hinner Du gå igenom och kontrollera posten under utdelning? Brevbärare.  
                  n = 448, bf = 4   

Brevbärare  
 n %  
Ja, alltid 198 44%  
Ja, ibland 179 40%  
Nej, sällan 67 15%  
Nej, aldrig 4 1%  
 
 

Tabell 63. Om Du måste springa mycket i trappor under turarbetet, hur upplever Du det?     
                 Brevbärare.  n = 400, bf = 52    

Brevbärare  
n 

 

Mycket ansträngande 57  
Ganska ansträngande 161  
Varken eller 98  
Lite ansträngande 60  
Mycket lite ansträngande 24  
 
 

Tabell 64. Hur bedömer Du utformningen av brevinkasten/postlådorna hos kunderna  
                 generellt? Brevbärare.     

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

 Mycket bra 
 

(1,2) 

 Varken 
eller 

(3,4,5) 

 Mycket 
dåliga 
(6,7) 

  n %  n %  n % 
”Råttfällor” n=352   5   1%   75 21%  272 78% 
”Drop-i-brevinkast” n=362 250 69%  101 28%   11   3% 
Brevinkast i flerfamiljshus n=342 107 31%  213 63%   22   6% 
Postlådor i villaområden n=339 151 45%  171 50%   17   5% 
Postlådor på lantdistrikt n=215  75 35%  134 62%    6   3% 
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Tabell 65. Hur bedömer Du placeringen av brevinkasten/postlådorna hos kunderna  
                generellt? Brevbärare.    

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

 Mycket bra 
 

(1,2) 

 Varken 
eller 

(3,4,5) 

 Mycket 
dåliga 
(6,7) 

  n %  n %  n % 
Brevinkast i flerfamiljshus n=387 145 38%  216 57%  26   7% 
Postlådor i villaområden n=335 106 32%  191 57%  38 11% 
Postlådor på lantdistrikt n=207  60 29%  141 68%   6   3% 
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2.3  Vinnare och förlorare på Bästa Metod 
 
I det här avsnittet har brevbärarna med postutdelning ombetts skatta vilka de anser är vinnare 
respektive förlorare på Bästa Metod, eller om de anser att det är oförändrat. Svaren framgår av 
tabell 66. 

Tabell 66. Vilka anser Du i dagsläget är vinnare respektive förlorare på Bästa Metod? 
                  Brevbärare.  n = 367-404, bf = 45-82    

Brevbärare 
 

Vinnare 
     

 Oförändrat 
 

 Förlorare 
 

 n %  n %  n % 
a) Brevbärare i flerfamiljshus med hiss 
 

115 28%  198 49%   91 23% 

b) Brevbärare i flerfamiljshus utan hiss 
 

 85 21%  207 51%  111 28% 

c) Brevbärare i gångbrevbäring 
 

 72 18%  246 63%   73 19% 

d) Brevbärare i bilburen stadsbrevbäring 
 

 88 23%  220 58%   70 19% 

e) Brevbärare i cykelburen brevbäring i 
 villaområden 

 

 94 24%  194 49%  105 27% 

f) Lantbrevbärare 
 

 90 24%  225 61%  56 15% 

g) Företagsbrevbärare 
 

 59 16%  248 68%   60 16% 

h) Äldre brevbärare 
 

 45 11%  133 33%  220 56% 

i) Kvinnliga brevbärare 
 

 56 15%  214 55%  115 30% 

j) Korttidsanställda brevbärare 
 

102 26%  131 33%  161 41% 

k) Nyanställda brevbärare 
 

122 31%  108 27%  164 42% 

l) Brevbärare med fast slinga 
 

158 40%  170 43%   66 17% 

m) Brevbärare som ”hoppar runt” mellan  
   slingorna 

 

 92 23%   88 22%  216 55% 

n) Privatkunder som är hemma på dagarna 
 

110 28%  239 61%   43 11% 

o) Privatkunder som arbetar på dagarna 
 

  28  7%  327 85%   31 8% 

p) Företagskunder 
 

102 26%  247 64%   38 10% 

q) Posten som organisation 
 

127 33%  152 39%  110 28% 



 En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden 
 och införandet av Bästa Metod  

- 47 - 

 
Olika grupper av brevbärare har bedömt vinnare respektive förlorare på olika sätt och det 
finns vissa statistiska samband mellan hur olika kategorier svarat på dessa frågor och vilka 
grupper man anser är vinnare respektive förlorare:  
 
Ju sämre Bästa Metod fungerar (kontorskategori 3), desto mer tycker brevbärarna att följande 
grupper är förlorare på Bästa Metod:  

- Brevbärare i flerfamiljshus med hiss. 
- Brevbärare i flerfamiljshus utan hiss. 
- Brevbärare i gångbrevbäring Cykel i villaområde. 
- Lantbrevbärare. 
- Äldre brevbärare. 
- Kvinnliga brevbärare. 
- Brevbärare med fast slinga. 
- Företagskunder. 
- Posten som organisation. 

 
Brevbärare med längre anställningstid anser att följande grupper är förlorare på Bästa Metod i 
högre utsträckning än vad brevbärare med kortare anställningstid anser: 

- Brevbärare i flerfamiljshus med hiss. 
- Kvinnliga brevbärare. 
- Brevbärare med fast slinga. 
- Posten som organisation. 

 
Män tenderar att tycka att följande grupper är mer förlorare än vad kvinnor tycker: 

- Kvinnliga brevbärare.  
- Brevbärare med fast slinga. 
- Privatkunder som är hemma på dagarna.  
- Posten som organisation. 
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2.4  Arbetskrav på nyanställda brevbärare  
 

2.4.1  Introduktion och utbildning av nyanställda - en preliminär inventering 
 
Utbildning och introduktion av nyanställda brevbärare ser olika ut beroende på 
utdelningskontor. På vissa utdelningskontor kan utbildningen bestå av en introduktionsdag för 
nyanställda, medan den på andra kan bestå av en 5-dagars teoretisk utbildning där de nya 
slussas in i brevbäraryrket med en handledare vid sin sida. Centrala direktiv som gäller alla 
utdelningskontor är att de ska följa en introduktionsplan för nyanställda, vilket ingår som en 
del i Postens kvalitetssäkringssystem. 
 
Ett exempel på hur en 5-dagarsutbildning kan se ut är det program som Securitymind AB 
följer. Företaget har tecknat avtal med Posten Sverige AB i Stockholm, för rekrytering och 
utbildning av brevbärare till områdena Östermalm, Norrmalm och Lidingö.  
Följande moment ingår i utbildningen: 
- Presentation av Posten som företag, visioner och mål. 
- Arbetsdagen, vad Bästa Metod är, kvalitetssystem. 
- Innearbete, försändelser, postöppning, försortering, förarbete. 
- Utdelningsformer, uniform, färdsätt, avlämning, gruppreklam, rapportering. 
- Turarbete - besök på utdelningskontor/postcenter. 
- Eftersändningar, adressinformation, obeställbara brev. 
- B-sortering, KIPP, prognosverktyget. 
- Kundservice, kunden i centrum, lyssna på kunden, överträffa förväntningarna, 

grupparbete. 
- Marknadskommunikation, helhet Posten, brevbärarens individuella roll, kommunicera 

tjänster och service, varumärket. 
- Personligt ledarskap, den egna utvecklingen - att se möjligheter/talanger/egenskaper -  

sina egna och andras. 
- Teambildning, att blanda talanger och egenskaper, att ge och ta i grupp. 
- Säkerhetsmedvetande, risker och åtgärder. 
- Utvärdering, återkoppling, diskussion, genomgång. 
 
I denna utbildning ingår inga praktiska moment. När den nyanställde sedan kommer ut på ett 
utdelningskontor får han eller hon en handledare att gå tillsammans med innan han eller hon 
får arbeta på egen hand.  
 
Vid intervju av en nyanställd brevbärare i Stockholm som gått igenom denna 5-
dagarsutbildning framkom, att hon upplevde att hon fick ett bra mottagande och 
omhändertagande av handledaren, som hade erfarenhet av att lära upp nyanställda. Hon 
trodde också att hon skulle kunna lära sig arbetsuppgifterna enbart genom att gå bredvid en 
handledare. Utbildningen gjorde dock att hon var väl förberedd på vad arbetet skulle innehålla 
och hur det skulle gå till. 
 
Ett annat exempel är ett postkontor i Linköping, som ordnar sin egen utbildning av brevbärare 
på följande sätt: Man har en teoretisk utbildning under fyra dagar, som sammanfattningsvis 
innehåller information om Posten som företag, säkerhet, tystnadsplikt, uniformsplikt och om 
hur brevbärararbetet praktiskt går till. Efter utbildningen får den nye brevbäraren en 
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handledare som han eller hon får följa med ett antal dagar. Under intervjuerna med två 
postcenterchefer och två teamledare i Linköping påtalade alla fyra att introduktionsplanen för 
nyanställda brevbärare är väl känd och den följs noggrant.  
 

2.4.2  Arbetsplatsstudie av produktionen i kamningsarbetet 
 
En central fråga som gäller nyanställda är hur snabbt man kan komma upp i arbetstempo.  
För att belysa den frågan gjordes en studie på två vana brevbärare i två olika situationer.  
 
Videofilmning av kamning 
 
För att få en uppfattning om hur stor skillnad det är mellan hur mycket post en brevbärare 
kammar upp på ”sin egen” respektive en ny slinga, filmades två brevbärare under 
kamningsarbetet. Ytterligare tio brevbärare fick sedan uppskatta hur mycket post en van 
respektive ny brevbärare kammar upp på en ny slinga. Detta för att få en första uppfattning 
om inlärningskurvan.  
 
En van kvinnlig brevbärare filmades när hon kammade upp post på sin egen slinga som hon 
hade haft i över ett år. Under en 5-minutersperiod räknades antal uppkammade brev, vilket 
sammanlagt blev 80 brev/5 minuter (C4 och C5 storlekar). Samma brevbärare filmades när 
hon för första gången kammade upp post på en ny slinga. Antal uppkammade brev uppgick då 
till sammanlagt 20 brev/5 minuter (C5 storlek). Samma procedur utfördes för en van manlig 
brevbärare som hade arbetat fyra månader på samma slinga. På den egna slingan kammade 
han upp 80 brev/5 minuter (C4 och C5 storlekar). När han ombads kamma upp post på en för 
honom ny slinga, blev antalet uppkammade brev (C5 storlek) 20 brev/5 minuter. 
 

2.4.3  Resultat av skattningarna 
 
Dessa mått presenterades sedan för tio andra brevbärare som utefter ovanstående resultat fick 
skatta vilken kamningstakt vana respektive ovana brevbärare uppnår efter en vecka, en 
månad, tre månader, sex månader respektive ett år. Resultatet sammanfattas i figur 3. 
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Figur 3. Skattning av brevbärare avseende antal försändelser som kammas upp av vana  
             respektive nya brevbärare. 
 
Resultatet visar att en van brevbärare uppskattas komma upp i arbetstempo vad gäller 
kamning på en ny slinga efter tre månader, medan en ny brevbärare uppskattas behöva sex 
månader för att komma upp i samma arbetstempo vid uppkamning av posten. 
 
Observera att dessa skattningar inte ska ses som ett slutgiltigt resultat, utan endast som en 
fingervisning om att detta är ett viktigt aspekt att beakta dels med tanke på brevbärarnas 
arbetssituation och dels i produktivitetshänseende. Det krävs dock vidare undersökningar 
under en längre tidsperiod för att få en mer tillförlitlig bild av hur inlärningskurvan ser ut för 
vana respektive nya/ovana brevbärare. 
 

2.4.4  Bedömningar av inlärningstid och arbetets svårighet enligt enkät 
 
I enkäten finns också en fråga där brevbärare får skatta hur lång tid det tar att lära sig 
brevbäraryrket (se tabell 67). 
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Tabell 67. Brevbärare uppskattar hur lång tid det tar för en ny brevbärare att lära sig    
                 brevbäraryrket.  n = 439-442, bf = 10-13  

Brevbärare Hur lång tid tror Du att det tar för någon utan 
brevbärarerfarenhet att lära sig det arbete Du nu utför? 
 

 Alla 
% 

Män 
% 

Kvinnor 
% 

1 vecka till en månad 52% 48% 64% 
1-3 månader 29% 30% 25% 
3 - 6 månader 11% 12% 10% 
6 månader till över 1 år   8% 10%    1% 
 
 
Det är ingen skillnad på hur brevbärarna skattar inlärningstid mellan, ålder, anställningstid 
eller kontorskategori. Däremot är det skillnad mellan hur män och kvinnor skattar 
inlärningstiden. Kvinnor anser att det går snabbare att lära sig kamma upp posten än vad män 
gör (enligt Spearman’s korrelation -.151 p<.01). 
 
En postcenterchef påpekade att kvinnor har lättare att lära sig kamma upp posten än vad män 
har. Han påpekade också att männen inte blir riktigt lika skickliga och snabba som kvinnorna 
på att kamma upp post. Om detta gäller generellt, skulle det kunna vara en möjlig orsak till att 
kvinnor och män skattar olika vad gäller tid att lära sig brevbäraryrket. 
 
Tabell 68 visar att brevbärare anser att kamning och eftersändningar är arbetsmoment som är 
problematiska för nya brevbärare. Detta stämmer överens med resultaten från intervjuer med 
två handledare åt nya brevbärare (se nedan). Handledarna påpekade att kamning och 
eftersändningsgöromål brukar ta längst tid för en nyanställd brevbärare att lära sig. 
 

Tabell 68. Är det några av följande arbetsuppgifter som Du bedömer svåra eller  
                 problematiska respektive oproblematiska för nyanställda brevbärare?    
                 n = 434-444, bf = 8-18  

Arbetsmoment Problematiska uppgifter 
för ovana brevbärare 

Oproblematiska uppgifter 
för ovana brevbärare 

 
 n % n % 
Eftersändningar 301 68% 143 32% 
Kamning 294 66% 149 34% 
Buntning 177 41% 257 59% 
Postutdelning 148 34% 289 66% 
Sortering på 
postnummer 

  50 11% 387 89% 
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2.4.5  Krav som ställs på brevbärare enligt en intervjuserie 
 
Intervjuer genomfördes med två handledande brevbärare, två teamledare och två postcenter-
chefer i Linköping. På frågan vad som krävs för att arbeta som brevbärare, var det få specifika 
egenskaper som påtalades. En postcenterchef gav följande svar: 
 

"Man ska ju vara noggrann det är det viktigaste, men man får inte heller vara för 
noggrann. Det låter motsägelsefullt .... Man ska ju inte chansa ska jag säga men dom 
här som är pedanter dom har det tufft nu. Det krävs ju lite mera översikt att ’det är nog 
rätt’ så får man köra på det." 

 
Enkätsvaren visade, vilket nämnts tidigare i rapporten, att brevbärarna anser att det är flera 
egenskaper som krävs för att arbeta som brevbärare: noggrannhet, snabbhet, hög 
koncentration, stresstålighet, bra fysik och servicekänsla. 
 
I intervjun med en annan postcenterchef påpekades att kraven på nyanställda brevbärare 
ibland är för tuffa och att de vore önskvärt med "lugnare" inskolning av nya brevbärare: 
 

"Vi har ju så bråttom att kräva en maximal insats av en nyanställd. Fjorton dagar, sen 
ska han vara som alla andra. Vi inom Posten har kort tålamod. Har du gått med en dag 
så får du gå själv nästa dag, så kan man ju inte tänka, men vi tänker så alltså. Dom får 
några dagar på sig sen ska dom vara fullfjädrade brevbärare. Det tar ju säkert ett 
halvår att lära upp sig på alla saker en brevbärare måste kunna." 
 

2.4.6  Anställningstidens betydelse 
 
I en tidigare rapport (Chressman, 2001) studerades anställningstidens fördelning mellan de 
femton olika postutdelningskontoren som ingår i denna studie. Frågan var om andelen 
nyanställda brevbärare (mindre än 3 år) av totala antalet brevbärare vid varje utdelningskontor 
kan ha påverkat hur väl Bästa Metod har fungerat inom respektive kategori av kontor enligt 
Postens indelning. Medeltalet nyanställda för varje kontorskategori i procent redovisas i tabell 
69. 
 

Tabell 69. Medeltal nyanställda brevbärare (mindre än tre år) per kontorskategori, i procent. 

Kategori 1 
 

Kategori 2 Kategori 3 
 

10% 13% 27% 
 

 
Det finns en tydlig skillnad mellan andelen nyanställda i kategori 1, där Bästa Metod har 
fungerat bra och i kategori 3, där Bästa Metod har fungerat dåligt. Skillnaden mellan andelen 
nyanställda i kategori 1 i förhållande till kategori 3 är även statistiskt säkerställt (p<.05), 
vilket visar att andelen nyanställda är en påverkansfaktor i fråga om hur väl Bästa Metod har 
fungerat på respektive kontorskategori. 
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Föreliggande enkätundersökningen styrker ovanstående resultat. Andelen nyanställda (mindre 
än 5 år) i enkätresultaten i relation till kontorskategori kan utläsas av tabell 70. Även här 
föreligger ett statistiskt säkerställt samband.  
 
Tabell 70. Medeltal nyanställda brevbärare (mindre än 5 år) per kontorskategori, i procent. 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
 

16% 22% 36% 
 

Spearman´s korrelation -.173 p<.01 
 
 
Figur 4 visar att fördelningen av antal anställningsår som brevbärare ser olika ut för de olika 
kontorskategorierna. Kategori 1 inbegriper som tidigare nämnts de fem utdelningskontor där 
Bästa Metod anses ha fungerat bra, kategori 2, de fem utdelningskontor där Bästa Metod 
bedöms varken ha fungerat varken bra eller dåligt och kategori 3 de fem utdelningskontor där 
Bästa Metod anses ha fungerat dåligt.  
 
 

 
Figur 4. Fördelningen av anställningsår som brevbärare per kontorskategori. 
 
Dessa resultat tyder på att anställningstidens längd och därmed erfarenheten som brevbärare, 
inverkar på hur väl Bästa Metod fungerar. 
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 2.5  Arbetsledning 
 
33 brevbärare och övrig personal har angivit att de har arbetsledningsansvar (cheferna på 
utdelningskontoren är inte medräknade). 84% anser att det är positivt att ha 
arbetsledningsansvar, 6% tycker det är negativt och 10% varken eller. Kombinationen 
arbetsledningsansvar och andra uppgifter upplevs positivt av (80%), 7% tycker det fungerar 
dåligt och övriga varken eller. Hur stor del av arbetsdagen som upptas av andra uppgifter än 
ledningsarbete varierar mycket, vilket man kan se av tabell 71. 
 
Tabell 71. Hur stor del av Din arbetsdag upptas av brevbäraruppgifter (eller andra uppgifter)  
                 än ledningsarbete?  n = 31, bf = 0       

Arbetsledare  
 n %  
Mindre än 1 timme per dag 6 19%  
1 - 2 timmar per dag 7 23%  
2 - 4 timmar per dag 9 29%  
4 - 6 timmar per dag 3 10%  
Mer än 6 timmar per dag 6 19%  
 

I detta kapitel behandlas fortsättningsvis hur gruppen brevbärare med postutdelning upplever  
arbetsledning, samordning av arbetet, arbetsgemenskap, arbetsfördelning, arbetsmiljö- och 
kvalitetsarbete samt även delaktighet generellt (se tabell 72 och 73). 
 

Tabell 72. Hur brevbärare upplever ledningen, arbetsgemenskapen och möjligheter att  
                 påverka sitt arbete.   n = 443-446, bf = 6-9 

Brevbärare 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
bra 

(1,2) 

Varken 
eller 

(3, 4, 5) 

Mycket 
dåligt 
(5, 6) 

 
 n % n % n % 

Hur upplever Du ledarskapet från Dina närmaste 
chefer på utdelningskontoret? 

194 44% 211 47%  41   9% 

       
Hur upplever Du ledarskapet från den centrala 
ledningen inom Posten? 

 20 5% 222 50% 201 45% 

       
Hur tycker Du att arbetsgemenskapen och 
kamratandan är bland personalen? 

256 58% 171 38% 18   4% 

       
Hur tycker Du att Dina möjligheter är till 
kontroll och inflytande över det egna arbetet? 

114 26% 243 54% 89 20% 

       
Hur tycker Du att Dina möjligheter är att påverka 
och förändra sådant som Du tycker är viktigt för 
Ditt arbete? 

74 17% 257 58% 113 25% 
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Tabell 73. Hur brevbärare upplever återkoppling från överordnade, samordning av arbetet,  
                 arbetsfördelning samt utrymme för kvalitets- och arbetsmiljöutveckling. 
                 n = 435-444, bf = 8-17 

Brevbärare 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Inte alls 
(1,2) 

 
(3, 4, 5) 

I hög grad 
(5, 6) 

 n % n % n % 
Får du erkänsla eller återkoppling för vad Du gör 
från Dina överordnade? 

139 32% 258 59% 42 9% 

       
Tycker Du att det finns samordning av arbetet 
mellan olika arbetstagare så att arbetet flyter bra?

72 16% 314 71% 58 13% 

       
Tycker du att arbetsfördelningen är jämn och 
rättvis mellan olika arbetstagare? 

165 37% 239 54% 38 9% 

       
Tycker Du att det finns utrymme för att utveckla 
verksamheten kvalitetsmässigt? 

68 15% 261 59% 113 26% 

       
Tycker Du att det finns utrymme för att utveckla 
verksamheten arbetsmiljömässigt? 

58 13% 250 58% 127 29% 

       
Tycker Du att arbetet med arbetsmiljöronden/ 
enkäten och genomförande av åtgärder enligt 
denna fungerar bra? 

96 22% 295 68% 44 10% 

 
 
Det finns statistiskt säkerställda samband mellan hur brevbärarna upplever ledarskapet 
och delaktighetsaspekterna enligt 72 och 73 i förhållande till hur väl införandet av Bästa 
Metod har fungerat och även i förhållande till yrkesstoltheten.  
 
Det innebär att ju sämre ledarskap från närmsta cheferna respektive den centrala post-
ledningen, desto sämre har man upplevt delaktigheten i samband med införandet av Bästa 
Metod och ju sämre har det fungerat med instruktioner, information, kommunikation samt 
möjligheter att påverka införandet av Bästa Metod. Med andra ord, ju sämre delaktighet desto 
sämre har införandet av Bästa Metod fungerat. Dessutom är det så att ju sämre ledarskapet 
upplevs desto lägre upplevs yrkesstoltheten. 
 
Vidare, ju sämre man upplever arbetsgemenskapen och kamratandan bland sina 
arbetskamrater, förutsättningarna för kontroll och inflytande över det egna arbetet samt 
möjligheter att påverka och förändra sådant man tycker är viktigt för arbetet, desto sämre är 
delaktigheten och desto sämre har införandet av Bästa Metod fungerat.  
 
Frågorna om brevbärarna får erkänsla eller återkoppling för vad de gör från sina överordnade, 
hur samordningen av arbetsuppgifter fungerar och hur arbetsfördelningen upplevs, uppvisar 
också ett statistiskt säkerställt samand med upplevd delaktighet. Det betyder att ju högre grad 
av erkänsla och återkoppling från överordnade, samordning mellan arbetstagare och rättvisa i 
arbetsfördelningen, desto högre delaktighet och desto bättre har införandet av Bästa Metod 
fungerat.   
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2.6  Fysisk arbetsbelastning 

 
Mätningar av fysisk arbetsbelastning har genomförts under vecka 3 och vecka 4 vid fyra 
utdelningskontor. Två av dessa är belägna i Linköping, ett i Motala och ett i Mjölby. Vid 
mätningarna användes universitetets mobila laboratorium/buss som kördes ut till vart och ett 
av utdelningskontoren. Syftena med denna studie var att utföra ett begränsat antal mätningar 
inför en mer omfattande andra fas av projektet samt att prova ut och värdera tillvägagångs-
sättet. Resultaten utgör en komplettering av intervju-, observations- och enkätdata som 
samlats in och en demonstration av den typ av uppgifter som kan erhållas. 
 

2.6.1  Metoder 
 
Utifrån syftet har fyra metoder valts, som fokuserar olika kroppsdelar och olika aspekter av 
arbetsbelastning. Dessa metoder har också valts utifrån att de skall vara lämpliga för 
brevbärares arbetssituation. Mätmetoderna är: 
 

1. Fysiologisk arbetsbelastning 
2. Biomekaniska beräkningar 
3. Handledsrörelser 
4. Aktivitetsanalys och ansträngningsskattning 

 

2.6.2  Fysiologisk arbetsbelastning 
 
Den fysiologiska arbetsbelastningen mättes genom pulsmätning, där pulsen registrerades och 
sattes i relation till de olika arbetsmomenten under brevbärarnas arbetsdag (Åstrand och 
Rodahl, 1986). För pulsmätningen användes Polar hjärtfrekvensmätare, en vanlig klocka 
med ett tillhörande sändarbälte, som placerades under bröstet. Polarklockan mätte 
hjärtfrekvensen kontinuerligt och sparade pulsvärden i förprogrammerade intervaller. 
Informationen sparades i klockan och överfördes med programvara (Polar Precision 
Performance version 3.0) och en Polar IR Interface till en mätdator, där den analyserades och 
visuellt presenterades i grafer. Analysen bestod i att brevbärarnas energiåtgång kalkylerades, 
och de totala prestationskraven beräknades i relation till var och ens egen kapacitet.  
 
Med cykelergometertest mättes maximal syreupptagning hos samma person som pulsmättes. 
Detta gjordes med en submaximal test, som utfördes efter återkomst till kontoret efter 
utdelningen. Ergometercykling pågick till dess att ”steady-state” uppnåddes. Belastningen vid 
ergometercyklingen och pulsfrekvensen registrerades och utgjorde indata för beräkningen av 
syreupptagningsförmågan. 
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2.6.3  Biomekaniska beräkningar och mätning av muskelstyrka 
 
Biomekaniska beräkningar och mätning av muskelstyrka genomfördes, och dessa resultat 
relaterades till arbetets krav. Maximal muskelstyrka mättes i följande situationer: 
- armbågsflexion (armbågsböjning) i sittande med armbågen i 90 grader, 
- axelledsextension, det vill säga lyft med höger arm i stående och rakt framsträckt arm, 
- knäledsextension (knäledssträckning), sittande med knäet i 90 grader, 
- greppstyrka i handen. 

 
I de två första situationerna mättes den maximala kraft som brevbärarna kunde utveckla i en 
handhållen slynga, och i det tredje fallet vilade slyngan mot ankeln. I samband med detta togs 
kroppsmått, bland annat längd och vikt. Dessa uppgifter låg till grund för biomekaniska 
beräkningar via datorprogrammet ALBA. Denna programvara togs fram av Avdelningen för 
Industriell Ergonomi vid Linköpings Universitet (Andersson et al, 1993), där biomekaniska 
beräkningar görs på sex leder utifrån individdata, och lyftrekommendationer beräknas utifrån 
arbetssituationen. Alternativt kan risken i olika situationer beräknas. Programvaran användes 
även för att åskådliggöra huruvida de brevbärare som mättes och testades representerar 
normalbefolkningen i fråga om styrka och storlek. Styrketesterna gjordes med mekaniska 
dynamometrar. 
 

2.6.4  Handledsrörelser 
 
Handledsrörelser mättes i ytterligare en mätserie under sorteringsarbete med hjälp av en 
goniometer (Hansson et al, 1996). En Flexigoniometer består av två plattor och en givare som 
tejpas fast över handleden. Mätsignalerna registrerades på en TEAC mätbandspelare, och 
analyserades och skrevs ut i efterhand.  
 

2.6.5  Aktivitetsanalys och ansträngningsskattning 
  
Aktivitetsanalys och ansträngningsskattning genomfördes med Vidar som är en participativ 
videometod för identifiering av risker, där bland annat subjektiva skattningsskalor används 
(Kadefors och Forsman, 2000). Metoden är utarbetad av Arbetslivsinstitutet i Göteborg. Den 
användes så att varje brevbärare videofilmades under cirka 20 minuter i arbetsmoment, 
kamning av A-post, buntning och postutdelning. De filmade sekvenserna analyserades av 
brevbäraren och försöksledaren med programvaran Vidar. Under denna återuppspelning av 
filmen på en dator kommenterade brevbäraren moment där han/hon upplevde obehag eller 
besvär. Graden av obehag/smärta skattades på en standardiserad skattningsskala (Borg, 1982). 
Dessa moment och skattningar samt eventuella kommentarer sparades i datorn för senare 
användning och sammanfattande analys.  
 
Vid kontoren valdes totalt 24 brevbärare ut, 17 män och 7 kvinnor. Målsättningen var att 
urvalet skulle ske slumpmässigt, men med en god representativ spridning av män, kvinnor, 
små och stora personer. De valdes ut av postcenterchefen på vart och ett av 
utdelningskontoren efter våra rekommendationer. Ett viktigt urvalskriterium var att 
postutdelning i flerfamiljshus skulle ingå i relativt stor utsträckning  
 



 En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden 
 och införandet av Bästa Metod  

- 58 - 

På samtliga fyra kontor ombads en person bära pulsmätaren under en dag. På morgonen innan 
arbetsdagen påbörjades, beräknades vilopuls under några minuter och personliga data matades 
in i klockan. Efter turarbetet, det vill säga postutdelningen, genomfördes konditionstestet på 
ergonometercykeln. En person per kontor valdes ut för mätning av arbetstyngd under hela 
arbetsdagen.  
 
Totalt 11 brevbärare styrketestades och mättes på de fyra postkontoren. Antalet män och 
kvinnor representerade fördelningen som finns inom yrket, det vill säga ungefär 2/3 män och 
1/3 kvinnor. Försökspersonernas längd, vikt, armslängd, underarmslängd och underbenslängd 
mättes. Vidare mättes deras greppstyrka i höger hand, armbågsstyrka, axelledsstyrka och 
knäledsstyrka. Resultaten analyserades i efterhand. 
 
Fyra brevbärare, en på vart och ett av utdelningskontoren deltog i mätningarna av 
handledsrörelser. Mätningarna genomfördes på förmiddagen, det vill säga under kamning av 
A-posten, och 10-20 minuters arbete registrerades för varje arbetsmoment.  
 
Fem brevbärare, två kvinnor och tre män, ingick i Vidar-studien. Dessa personer filmades 
först i de arbetsmoment som ingick i studien, med andra ord kamning, buntning och 
postutdelning i flerfamiljshus, och de deltog under en senare del av dagen i analysen som 
bestod av återuppspelning och skattning. 
 

2.6.6  Resultat 
 
Fysiologisk arbetsbelastning 
 
De högsta belastningarna förekommer uteslutande under turarbetet, det vill säga 
postutdelningen, där pulsen periodvis låg på mellan 120 - 130 slag /minut för brevbärarna i 
denna delstudie (se exempel på pulsregistrering i figur 5). Brevbärarna använde 27-34% av 
sin maximala syreupptagningsförmåga som ett genomsnittsvärde under hela arbetsdagen. En 
hel dags arbete medförde en förbrukning av upp till 2500 kcal för de deltagande brevbärarna. 
Under sorteringsarbetet låg pulsfrekvensen klart under 100 slag/minut. Cyklingen ut till 
utdelningen gav pulsnivåer på över 130 slag per minut. Utdelning av post i flerfamiljshus gav 
också nivåer på över 130 slag per minut. De arbetsfysiologiskt sett tyngsta arbetsmomenten i 
brevbäring är cykling och utdelning av post i flerfamiljshus.  
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Figur 5. Exempel på registrering av pulsfrekvens hos brevbärare över en arbetsdag.  
 
 
Biomekaniska beräkningar och muskelstyrkemätningar 
 
De tio brevbärare som deltog i styrketesten och som uppmättes vad gäller de antropometriska 
måtten, längd och vikt, var cirka fem cm längre och drygt 5 kg tyngre än genomsnitts-
svenskarna. Längden var 178 cm i genomsnitt, med en variation mellan 158 och 195 cm, och 
vikten var 75 kg i genomsnitt med en variation mellan 55 och 90 kg.  
 

Tabell 74. Resultat från muskelstyrketesterna för de 10 brevbärarna, för höger sida.  
                 Resultaten redovisas som medelvärde och variationsvidd. 

Kroppsdel Uppmätt maximal muskelstyrka 
 

Handens greppstyrka 381  (186-490) N 
Armbågsled 216  (105-304) N 
Axelled 100  (  45-137) N 
Knäled 327  (206-490) N 
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Resultaten analyserades i ALBA-programmet och beräknades som maximalt moment i de tre 
lederna. Stora variationer i muskulär kapacitet kunde konstateras, ej bara mellan kvinnor och 
män utan också mellan individer. Bland de tio brevbärarna i tabellen ovan var den starkaste 
brevbäraren tre gånger starkare än den svagaste. I jämförelsen med muskelstyrkan med en 
industriarbetande population enligt ALBA-programmet visade det sig att brevbärarnas styrka 
varierade, men att de var i genomsnitt cirka 10% starkare (se figur 6). 
 
 

 
 
 
 
Vänstra bilden 
 

 
Högra bilden 

Svensk kvinna ( 8%) 
155 cm, 50 kg 
Yttre kraftens storlek = 210.0 N 
Lyftvikt = 21.4 kg 

Svensk man (98%) 
188 cm, 98,5 kg 
Yttre kraftens storlek = 275.0 N 
Lyftvikt = 28.0 kg 
 

 Vinkel 
(grader) 

Moment 
(Nm) 

 Vinkel 
(grader) 

Moment 
(Nm) 
 

Armbåge    0 33.0 Armbåge   0         53.7 
Skuldra -90 33.0 Skuldra   0 114.3 
L5S1  - 66.1 L5S1  - 228.6 
Höft  90 33.0 Höft 90 114.3 
Knä 180     -79.7 Knä 90 114.3 
Vrist   90     -79.7 Vrist  90 114.3 
Yttre kraft -90 - Yttre kraft     -90   53.7 
 
Ländryggskompression = 1692 N 

 
Ländryggskompression = 4649 N 

 

Figur 6. Ett exempel på resultat från den biomekaniska analysen i ALBA. 
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Handledsrörelser 
 
Handledsrörelser mättes enbart under kamning. Resultaten från Flexigoniometern visade stora 
skillnader mellan olika individer i samma arbetsuppgift. I figur 7 och 8 ges ett exempel på en 
person som har en ryckig och spänd arbetsteknik (figur 7) och en person med en lugn och mer 
avslappnad arbetsteknik (figur 8). Arbetstekniken under kamning ger markanta skillnader 
mellan olika individer. Underlaget av mätningar var för litet för att kunna identifiera 
skillnader mellan Bästa Metod-fack och horisontella fack.  
 
 

 
Figur 7. Exempel på registrering av handledsrörelser under kamning för en brevbärare med  
              spänd arbetsteknik. 
 
 
 

 
Figur 8. Exempel på registrering av handledsrörelser under kamning för en brevbärare med  
              avslappnad arbetsteknik. 
 
 
Aktivitetsanalys och ansträngningsskattning 
 
Analyserna med Vidar visade att besvär från olika kroppsdelar uppkom beroende på 
arbetsmoment. Vid kamning upplevdes besvär i nacke, vänster skuldra och vänster hand 
(dessa besvär påtalades då brevbärarna höll i posten under kamningen). Besvär i båda fötterna 
och knän upplevdes också under kamningsmomentet. Besvär i nacke och höger skuldra 
upplevdes under kamning i övre kammen. Besvär i nedre delen av ryggen upplevdes under 
kamning i nedre kammen. Under nedkamning av posten upplevdes besvär i vänster hand, 
armbåge och skuldra (se figur 9). Vid postutdelning i flerfamiljshus upplevdes besvär i båda 
knäna och höfterna i samband med trappspring. Besvär i vänster hand och armbåge upplevdes 
i samband med hantering av reklamen ute på turen. Besvär i båda händerna upplevdes när 
posten skulle stoppas ner i postlådorna och brevbäraren var tvungen att använda båda 
händerna för att utföra detta moment. 
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Vänstra bilden 
 

  
Högra bilden 

Arbetsmoment Smärtställe Grad av 
obehag 
(0 - 10) 

 Arbetsmoment Smärtställe Grad av 
obehag  
(0 - 10) 

 
Lägger upp 
klump på 
översta 

kammen 
 

 
Nacken 

 
4 

  
Nedkamning 
av post från 

andra 
kamvåningen 

 
Nedre delen 
av ryggen 

 
5 

Arbetsmoment Höger skuldra 4   Övre delen 
av ryggen 

 

4 

   Båda 
skuldrorna 

3 

 
Kommentar: 
Frekvens ca 30 ggr/dag 
Besvär känns i båda skuldrorna men mest i höger 
skuldra 
 

  
Kommentar: 
Frekvens ca 30 ggr/dag 
 

Figur 9. Exempel från skattningar i samband med Vidar-registreringen. 
 
Sammanfattning 
 
I tidigare studier har vi uppmätt genomsnittliga pulsfrekvenser på 110 slag/minut i 
cykelbrevbäring, i främst villadistrikt. Dessa värden synes överensstämma med de värden 
som erhölls i denna studie. Brevbäring är således ett arbete som i genomsnitt klassas som 
medeltungt arbete, jämförbart med städning och byggnadsarbete så som spikning, montering 
och murning. Forskningen inom området visar att personer i yrkesarbete justerar sin arbetstakt 
så att man i genomsnitt inte överskrider en puls på cirka 110-120 slag/minut, eller cirka 
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30-40 % av den maximala syreupptagningskapaciteten. Detta innebär att den arbetsbelastning 
som är vanlig i dag ligger på en nivå som också ger produktivitetsförluster. Rekommenda-
tionerna kring arbetstyngd innebär att pulsen ej bör överstiga dessa nivåer under en arbetsdag 
(Åstrand och Rodahl, 1986).  
 
Energiförbrukning på 2500 kcal förekom som tidigare nämnts under en arbetsdag, vilket 
mycket ungefärligt motsvarar 0,3 kg fett. Generellt sett visar dessa och tidigare mätningar att 
utdelning av post i flerfamiljshus är för tung. Den motion som erhålls i brevbäring är 
emellertid en av de positiva aspekterna av yrket enligt flera brevbärare. Speciellt yngre 
brevbärare uppfattade cyklingen som en positiv träning. Det är inte önskvärt att generellt 
reducera eller eliminera arbetsbelastningen, eftersom träningseffekten är positiv för 
konditionen och välbefinnandet. Vidare är kombinationen av de två tyngsta arbetsmomenten, 
cykling ut till utdelningen samt utdelning i flerfamiljshus olämplig. En varierande 
arbetsbelastning är det som man bör sträva efter. 
 
Pulsmätning som metod var användbar och gav tillämpbara resultat som kan relateras till 
olika kriterier. En av de fyra mätningarna registrerades ofullständigt i pulsmätaren på grund 
av glapp i klockan, något som åtgärdats. Åtgärdsinriktade mätningar kan ge välgrundade och 
mer detaljerade rekommendationer för förändring av den fysiologiska arbetsbelastningen.  
 
Mätningarna visade att brevbärarnas muskulära förutsättningar varierar påtagligt, men också 
att de i genomsnitt var något starkare än en industriarbetande population från ALBA- 
programmet. Trots att den uppvisade variationen var stor, var den inte högre än man förväntar 
sig från en yrkesgrupp. Några fall av att bära post och reklam på underarmen analyserades. 
Vikten av post och reklam tillsammans i ett flerfamiljshus antogs vara 9 kg, vilket bärs på 
vänster underarm. I detta fall visade ALBA-analyserna att de förekommande postvikterna, 
speciellt för mindre kvinnor, kunde ge högre belastning på underarmen jämfört med de 
rekommendationer som föreslagits av Jonsson (1988). Det kunde även konstateras att det 
förekommer lyft och arbetsmoment som är tyngre än existerande lyftrekommendationer, 
speciellt för mindre kvinnor.  
 
Metoderna för mätning av arbetsbelastning, muskelbelastning och biomekaniska analyser var 
användbara och gav resultat som kan relateras till kvantitativa kriterier om vilka situationer 
som innebär ökad risk för belastningsbesvär. Biomekaniska beräkningar på knäbelastning 
under utdelning i trappor var svårt att genomföra på grund av för små utrymmen för 
fotografering.  
 
Det finns ej vetenskapligt framtagna kvantitativa rekommendationer på vilka typer av 
handledsrörelser som skapar högre risk för besvär. Mätningar med mer avancerad utrustning 
möjliggör emellertid jämförelser av resultat från vinkelhastigheter och tid i olika grader av 
ytterlägen med andra yrkesgrupper, där besvärsförekomsten är känd. Huruvida skillnaderna i 
arbetsteknik är en påtaglig riskfaktor är inte känt, men eftersom arbetet kan utföras i bättre 
arbetsställningar är det troligt att förbättrad arbetsteknik kan bidraga till att minska 
belastningsproblemen.   
 
Mätningarna av handledsrörelser kunde genomföras väl i kamningsarbete. För mätningar 
under utdelning krävs kroppsburen datalogger för insamling av mätdata, något som också 
möjliggör analyser av vinkelhastighet och tid i olika grader av ytterlägen. 
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Vidarmetoden var mycket effektiv i att skapa medverkan från brevbärarna i att analysera 
förekommande arbetsmoment och ge möjliga åtgärdsförslag. Den ger också systematisk 
identifiering av besvärsuppkomst i delmoment. Återkopplingen genom uppspelning av 
videofilmen ger viktiga lärdomar för brevbärarna om sin egen arbetsteknik. 

 
Slutsatser 
 
Brevbäring är idag ett fysiskt mycket krävande arbete. Den fysiologiska arbetsbelastningen är 
för hög i vissa situationer, främst utdelning i flerfamiljshus och vissa situationer med cykling. 
En effekt av detta är att brevbärarna minskar sin arbetstakt/prestation för att hålla 
ansträngningsgraden på en acceptabel nivå. En efter individen anpassad nivå av fysiologisk 
belastning bör eftersträvas. Åtgärder inom detta område ökar både produktivitet och 
välbefinnande samt minskar hälsorisker. 
 
De mest ansträngda kroppsdelarna är rygg, skuldror/axlar, nacke och knän. Belastningen på 
rygg är för hög i vissa lyftsituationer, vilket medför ökad risk för ryggbesvär. Vidare är 
långvarigt arbete i stående och gående utan möjligheter till variation med sittande en 
riskfaktor för ryggbesvär. Kamningsfacken tenderar att vara för låga för långa personer, vilket 
orsakar framåtböjda arbetsställningar och förhöjda ryggbelastningar. Kamningsfacken blir 
också för höga för kortare personer, vilket orsakar arbete över axelhöjd och därmed förhöjda 
belastningar på skuldror/axlar och nacke. Bärande av post och reklam på vänster underarm 
under utdelningen kan bli för tungt för speciellt små kvinnor och i flerfamiljshus. Knä-
belastningen bedöms som för hög vid utdelning i flerfamiljshus. Handledsbelastningen 
påverkas av arbetstekniken,   
 
Det finns ett flertal möjliga åtgärder som kan få positiv effekt på inte bara belastnings-
situationen för brevbärarna utan också på produktivitet och kvalitet. Förbättringar kan i stor 
utsträckning göras genom fördelning av arbetsmoment, organisatoriska rutiner, slingors 
sammansättning, justering/användning av hjälpmedel, arbetsteknik, användning av cyklar och 
motordrivna fordon. 
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3  SAMMANFATTNING, KONKLUSIONER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG  

 
Det har varit ett mycket stort intresse för detta utredningsarbete från såväl brevbärare, som 
övrig personal på utdelningskontoren, vilket inte minst kan avläsas i den ovanligt höga 
svarsfrekvensen av enkäten (90%).  
 
När det gäller brevbärarpersonalen kan man konstatera att många brevbärare med 
postutdelning och även övrig personal med andra uppgifter än postutdelning, har en lång 
anställningstid inom Posten bakom sig. Medelåldern bland brevbärarna är därför hög och 63% 
ligger inom åldersintervallet 37-50 år. Detta förhållande innebär att det kommer att bli stora 
pensionsavgångar om 10-15 år, samtidigt som Sveriges demografiska struktur gör att en 
arbetskraftsbrist kommer att uppstå med svårigheter att rekrytera personal. De regerings-
utredningar som nyligen presenterats beträffande den ökande ohälsan i arbetslivet ger en 
tydlig signal från dessa utredningar om att företag och organisationer kommer att i 
väsentligen högre grad få vara med och finansiera de kostnader som nu drabbar samhället. Av 
den anledningen finns även ett starkt ekonomiskt skäl att förbättra brevbärarnas arbetsmiljö.  
 

3.1  Arbetsmiljö  

3.1.1  Arbetsinnehåll och arbetsmässiga krav 
 
Av de 452 brevbärare med postutdelning som besvarat enkäten är det som vi sett (tabell 1) 
361 som arbetar med utdelning i flerfamiljshus, vilket utgör 80% av brevbärarna. De flesta 
(91%) av dessa, arbetar dock inte uteslutande med utdelning i flerfamiljshus utan kombinerar 
det med annan utdelning. De som uteslutande går brevbäring i flerfamiljshus uppgår endast 
till 46 brevbärare, varav 30 arbetar heltid och resterande 16 arbetar deltid i någon form. 
Turarbetet i kombination med kamningsarbetet och andra uppgifter inne på utdelnings-
kontoret, har visat sig vara speciellt påfrestande för brevbärare med utdelning i flerfamiljshus, 
vilket diskuteras ytterligare nedan. 
 
Frågor i enkäten som berör arbetsförhållanden hos brevbärarpersonalen visar att det finns 
flera positiva såväl som flera negativa aspekter på dessa. De arbetsmässiga kraven visar bland 
annat att personalstyrkans anpassning till arbetsmängden och framförallt variationen i 
arbetsmängd, upplevs relativt bra av flertalet. Det finns ändå ett ganska stort antal av 
brevbärarna med postutdelning som anser att förhållandena är mycket dåliga i båda dessa 
avseenden. 26% anser att personalstyrkans anpassning till arbetsmängden är mycket dålig och 
29% tycker att anpassningen till variationen i arbetsmängd är mycket dålig. De vanligaste 
sätten att hantera situationen är genom övertidsarbete (56%) och att man ökar arbetstakten 
(53%). Detta kan jämföras med att det är 33% av brevbärarna som anser att de har ett alldeles 
för högt arbetstempo och 48% som tycker att de arbetar under konstant tidspress.  
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3.1.2  Yrkesstolthet 
 
Det är relativt många som anser att brevbärarens yrke är mycket viktigt (34%), men däremot 
upplevs yrkesstoltheten låg av 36%. Detta kan ha flera tänkbara orsaker. Ett möjligt samband 
är att arbetsuppgifterna är för enkla eller understimulerande, vilket 33% menar och att 
brevbärarna upplever sig alltför toppstyrda vilket 53% anser. Intervjustudien visar också att 
brevbärarna upplever att deras yrkeskunnande inte värderas tillräckligt högt av ledningen. 
Ledningsfilosofin uppfattas vara att ”vilken person som helst från gatan” skall kunna hoppa in 
och arbeta som brevbärare. Det synsättet har medfört att yrkesstoltheten påverkats negativt. 
Det finns också bland vana brevbärare en mycket stor så kallad ”tyst kunskap”, det vill säga 
en kunskap som man tillägnat sig under lång tid, som lett till färdigheter som automatiserats i 
hög grad och som inte låter sig överföras till en nyanställda genom någon utbildning (Senge, 
1990). Denna typ av kunskap är också förknippad med känslan av att vara skicklig i sitt arbete 
och utföra ett arbete med god kvalitet. När den kunskapen inte värderas längre, får det 
konsekvenser i form av lägre yrkesstolthet. Men det får också konsekvenser för kvaliteten 
inom hela verksamheten.  
 
Det finns i enkätmaterialet också ett statistiskt säkerställt samband mellan yrkesstolthet och 
hur man upplever ledarskapet från såväl den lokala ledningen på utdelningskontoret som den 
centrala ledning inom Posten. Ju bättre ledningen fungerar i olika avseenden, som kommer att 
diskuteras ytterligare nedan, desto högre upplevs yrkesstoltheten.  
 
En jämförelse härvidlag kan göras med bilindustrin, där man har arbetat intensivt för att höja 
statusen och yrkesstoltheten i bilmonteringsarbete. Ett flertal åtgärder har genomförts för 
detta, bland annat utbildningsprogram, system för systematisk kompetensutveckling, 
organisationsförändringar, symboler, kulturförändring och belöningssystem. Exempelvis 
kunde kompetenstrappor utformas där det fanns tio olika steg. Översatt till brevbärare skulle 
detta kunna innebära biträdande uppgifter, självständig sortering och utdelning på ett distrikt / 
en slinga, samma för två distrikt, samma för tre distrikt, kringarbeten med adressregister, 
märkning, eftersändningar, kvalitetsarbete, instruktör och så vidare. 
 

3.1.3  Arbetsrelaterad hälsa 
 
Den subjektiva bedömningen av den egna arbetsrelaterade hälsan bedöms förhållandevis god 
av flertalet brevbärare och övrig personal. Av dessa är det dock hela 53% som anser att deras 
arbetsvillkor påverkar deras hälsa negativt. Bland dem som bedömer sin hälsa som varken 
god eller dålig är det 89% som tycker att arbetsförhållandena påverkar deras hälsa negativt 
och av dem som har dålig hälsa 93%. Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan dessa 
uppgifter. Ju sämre man bedömer sin egen arbetsrelaterade hälsa, desto mer negativt anses 
arbetsvillkoren påverka hälsan. Resultaten är således mycket alarmerande, eftersom även 
brevbärare med god hälsa enligt bedömningarna riskerar att ta skada av sina 
arbetsförhållanden. 
 
De specifika frågorna om hälsa/välbefinnande enligt (tabell 11-15) visar att 52% av 
brevbärarna och 50% av övrig personal ofta eller alltid känner sig trötta och 26% respektive 
25% på motsvarande sätt känner sig utmattade. Cirka 15% av brevbärarna respektive övrig 
personal känner en påtaglig uttröttning förbunden med arbetet men betydligt fler uppger sig 
vara slutkörda när arbetsdagen är slut. Kundkontakterna upplevs däremot av de allra flesta 
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som mycket stimulerande i förhållande till frågorna om arbetsrelaterad uttröttning. Dessa 
resultat ger en signal om alltför ansträngda arbets- och livsförhållanden. 
 

3.1.4  Arbetet relaterat till kroppsliga besvär 
 
Brevbäring är i dag ett fysiskt mycket krävande arbete, vilket man kan utläsa av resultaten på 
ett antal olika frågor i enkäten och även konstatera utifrån de fysiska mätningar som gjorts. 
51% av brevbärarna uppger att arbetet generellt sett är fysiskt påfrestande och 56% anser även 
att arbetsställningarna är påfrestande. Den fysiologiska arbetsbelastningen är för hög i några 
arbetsmoment, främst vid utdelning i flerfamiljshus och i vissa situationer med cykling. En 
effekt av detta är att brevbärarna minskar sin arbetstakt/prestation för att hålla sin egen 
ansträngningsnivå acceptabel. En efter individen anpassad nivå av fysiologisk belastning bör 
eftersträvas. Åtgärder inom detta område ökar både produktivitet och välbefinnande samt 
minskar hälsorisker. 
 
De mest ansträngda kroppsdelarna är rygg, skuldror/axlar, nacke och knän. Belastningen på 
rygg är för hög i vissa lyftsituationer, vilket medför ökad risk för ryggbesvär. Vidare är 
långvarigt arbete i stående och gående utan möjligheter till variation med sittande, en 
riskfaktor för ryggbesvär. Bärande av post och reklam på vänster underarm under utdelningen 
kan bli för tung, speciellt för små kvinnor och i flerfamiljshus. Belastningen på nacke och 
skuldror/axlar ökar vid kamning på höga nivåer. 
 
Brevbäring i flerfamiljshus framstår som ett speciellt ansträngande arbetsmoment. Den 
fysiologiska arbetsbelastningen är för hög, knäbelastningen är för hög, och dessa brevbärare 
har ofta enbart gående och stående arbetsuppgifter. 
 

3.1.5  SEKO- och skyddsombudens uppfattningar om arbetsmiljöarbetet 
 
Flertalet av SEKO- och skyddsombuden upplever sitt arbete i dessa funktioner som ganska 
positivt men det finns även de som har negativa erfarenheter av sitt arbete. Förutsättningarna 
att arbeta med lokala arbetsmiljöfrågor bedöms som ganska goda av merparten. Däremot 
anser flertalet (75%) av SEKO- och skyddsombuden att centrala direktiv påverkar 
förutsättningarna att bedriva det lokala arbetsmiljöarbetet negativt. Huruvida personalen på 
utdelningskontoret får den information de behöver vad gäller arbetsmiljö eller inte, så är det 
ungefär 45% som anser att de får det medan 55% inte gör det. Det är också något fler som 
menar att arbetet med arbetsmiljöronden och uppföljning av åtgärder  fungerar dåligt (55%) 
än de som tycker det fungerar bra (45%). Här finns således en del faktorer som påverkar 
förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet i negativ riktning. 
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3.2  Bästa Metod 
 
Enkätstudien visar att Bästa Metod i princip upplevs positivt av de flesta brevbärare. Från 
intervjustudien framgick det också att flertalet av de intervjuade brevbärarna inte skulle kunna 
tänka sig att byta tillbaks till den arbetsmetod som tillämpades innan Bästa Metod, men att 
man också upplever vissa brister med Bästa Metod som det fungerat hittills. Låt oss betrakta 
några nyckelfrågor för att belysa detta. Det är 34% av brevbärarna som känner sig mycket 
tillfreds med att arbeta med Bästa Metod, 49% har angivit svar i de tre mittersta alternativen 
på den 7-gradiga skalan och 17% känner sig inte tillfreds med Bästa Metod. Att det ännu 
finns vissa brister med Bästa Metod kan man se genom att betrakta frågan Hur tycker Du att 
Bästa Metod som helhet har påverkat arbetsmiljön och den totala arbetssituationen för 
brevbärarna? Där är det 20% som tycker att Bästa Metod i olika hög grad inverkat till det 
bättre, 54% av svaren ligger i de tre mittersta alternativen på den 7-gradiga skalan, medan 
26% anser att det i olika hög grad påverkat arbetsmiljön och den totala arbetssituationen till 
det sämre. 
 

3.2.1  Införandeprocess 
 
Införandet av Bästa Metod har som vi kunnat konstatera haft varierande framgång på de olika 
utdelningskontoren i utredningen. Vilka faktorer är det då som påverkat hur framgångsrik 
implementeringen har varit? Det är en fråga som kan kopplas till många olika variabler i det 
omfattande enkätmaterialet. Vi har försökt lokalisera några av de mer framträdande 
faktorerna. 
 
Det finns en tidsfaktor som skiljer de olika kontorskategorierna åt som relaterar till hur väl 
införandet av Bästa Metod fungerat. Medeltalet månader sedan Bästa Metod infördes på 
respektive kontorskategori är högre ju bättre införandet av Bästa Metod fungerat.  
Variationsvidden i tid sedan man införde Bästa Metod varierad dock kraftigt inom respektive 
kategori (se tabell 26). Av intervjustudierna framgick att inkörningstiden varit betydligt längre 
än vad som förespeglats personalen och att det första halvåret på flera håll varit ganska 
kaotiskt. Tidsfaktorn är dock inte avgörande. Det finns exempel på utdelningskontor i 
kategori 2 och 3 där införandet av Bästa Metod enligt Postens kategorisering fungerat varken 
bra eller dåligt respektive dåligt, men där införandet i själva verket har fungerat bra trots att 
man arbetat en relativt kort tid med Bästa Metod. Detta visar att tidsfaktorn inte är den 
huvudsakliga förklaringen till framgång eller inte. 
 
Bedömningen av hur snabbt det gått att komma in i kamningsarbetet skiljer sig mellan de 
olika kontorskategorierna och här finns ett statistiskt samband. Ju bättre införandet fungerat 
desto snabbare har det gått och vice versa (tabell 27). 
 

3.2.2  Delaktighet/acceptans 
 
De frågor i enkäten som relaterar till hur personalen upplevt sin delaktighet i 
införandeprocessen av Bästa Metod grundar sig som redan nämnts på tidigare studier 
(Eklund, 2000; Erlandsson 2001). En närmare analys av dessa frågor visar att det finns ett 
säkerställt statistiskt samband mellan delaktighetsaspekterna och hur väl införandet av Bästa 
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Metod fungerat på respektive utdelningskontor och även när det gäller kategori av 
utdelningskontor (tabell 32). Ju större delaktighet avseende samtliga frågeställningar (tabell 
31) desto bättre fungerar Bästa Metod och vice versa. Det gäller således frågorna hur bra 
instruktioner man fått för hur man skall arbeta med Bästa Metod, möjligheterna att påverka 
hur Bästa Metod skulle införas, hur information och kommunikation kring införandet 
fungerat, en explicit fråga om hur delaktig man känt sig i införandet av Bästa Metod samt 
möjligheterna till lokala anpassningar av Bästa Metod. Dessa faktorer är också starkt 
relaterade till ledningens agerande, vilket är en nyckelfaktor för att en förändringsprocess 
skall bli framgångsrik, vilket ovan nämnda studier visar och som vi återkommer till. 
 

3.2.3. Manual 
 
Även när det gäller användningen av manualen såg vi tidigare att det finns statistiskt 
säkerställda skillnader mellan de tre kontorskategorierna. Det är här intressant att se lite 
närmare på vari skillnaderna består. I kontorskategori 1 där Bästa Metod fungerat bra, har 
man i högst utsträckning haft tillgång till manualen (52%), medan det inte är lika många som 
läst den (28%) och endast 14 % som tyckt den varit användbar. I kategori 2 har bara 44% haft 
tillgång till manualen, 31 % har läst den men endast 7% har tyckte den varit användbar. I 
kategori 3 har ännu färre haft tillgång till den (35%) och märkligt nog har 37% angivit att de 
läst den samt hela 23% har tyckt den varit användbar.  
 
Vissa av dessa siffror synes motsägelsefulla, men en möjlig förklaring skulle kunna vara 
synen på hur man inför den standardisering som ju manualen innebär. Om standarden/ 
manualen på vissa utdelningskontor har betraktats som ett absolut regelverk som skall följas 
exakt, medan den på andra utdelningskontor setts som en referensram från vilken man lokalt 
ville utveckla ett så bra fungerande system som möjligt, kan detta förklara vissa av de 
ovanstående resultaten. Detta senare synsätt skapar högre delaktighet och acceptans för det 
nya systemet (Eklund et al, 1998). Vi menar att en manual bör tydliggöra vad som är kärnan i 
det nya systemet och därmed ska gälla överallt, men manualen bör också tydliggöra vad som 
måste anpassas lokalt, och ge ett stöd för hur detta kan ske. Manualen är en viktig del i 
implementeringsprocessen inte minst som symbol, men det räcker inte att förlita sig på den. 
Manualens fortsatta status är också en viktig fråga. Ska den uppdateras, ska den läggas ner 
eller ska relevanta delar läggas in i andra system?   
 

3.2.4  Brevbärarnas jämförelser med hur det var innan Bästa Metod  
 
Det stora flertalet av brevbärarna (54%) anser som tidigare nämnts att arbetsförhållandena 
inte förändrats vare sig till det sämre eller till det bättre på grund av Bästa Metod. 20% anser 
dock att det i hög grad har påverkat arbetsförhållandena till det bättre och 26% till det sämre. 
Förhållandena inne på utdelningskontoret bedöms bättre än innan Bästa metod av 39% av 
brevbärarna, sämre av 40% och oförändrat av 22%. När det gäller turarbetet som i sig inte 
påverkats lika mycket av Bästa Metod, så anser 9% att det blivit bättre, 16% att det blivit 
sämre och 74% att det är oförändrat jämfört med tidigare arbetssätt. Det är alltså ungefär lika 
stor andel av de svarande som upplever försämringar med Bästa Metod som helhet respektive 
inne på utdelningskontoret, medan något fler anser att det fått mer negativa konsekvenser för 
turarbetet än positiva. Främst är det arbetet med reklamen under turarbetet och kontrollen av 
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att breven är rätt sorterade som man upplever besvärligare under turen i de olika 
väderleksförhållanden som kan råda. 
 
Det stora flertalet (53%) tycker att det är bättre att arbeta med kamfack än med tidigare 
sorteringssätt och att det går bättre att kombinera med andra arbetsuppgifter inne på 
utdelningskontoret. Däremot är det svårare att samarbeta vid kamningsarbetet, eftersom man 
antingen springer på varandra eller måste delsortera posten för att det skall fungera. Det var 
lättare att samarbeta med tidigare sorteringssätt. Här finns en paradox i Bästa Metod eftersom 
den bygger på större flexibilitet och mer samarbete under kamningsarbetet men samtidigt 
försvårar samarbetet. Att dela upp brevsorteringen på för- och eftermiddag är en förändring 
som också upplevs positivt. 
 
Hanteringen av gruppreklamen upplevs mycket sämre än tidigare av 48% av brevbärarna. Det 
är också många som tycker att mycket stående vid kamningsarbetet i kombination med 
turarbetet är mycket sämre nu än tidigare (67%). 
 

3.2.5  B-posten 
 
En förutsättning för att Bästa Metod skall fungera väl är att B-posten kommer i tid 
utdelningskontoret. Det gör den också oftast enligt 54% men 8% anger att den oftast inte eller 
nästan aldrig gör det. På vissa utdelningskontor medför det mycket stora problem (6%) och på 
andra vissa problem (39%). Även under intervjuerna har detta problem påpekats och det har 
uppfattats vara en brist att inte postterminalerna har involverats i Bästa Metod-
implementeringen i större utsträckning. Här kan vi se ett förbättringsområde som skulle kunna 
medföra bättre arbetsbetingelser för personalen och även produktivitetsvinster. 
 

3.2.6  Kamningsarbetet 
 
Bästa Metod-facken kräver större utrymme än tidigare sorteringsfack, vilket gör att lokalerna 
upplevs trånga på flera av utdelningskontoren. Det blir då också svårt att placera kamfacken 
på ett optimalt sätt, vilket i sin tur kan skapa problem för att arbeta på rätt sätt ergonomiskt. 
 
Vi har sett tidigare i rapporten att de arbetsmoment som upplevs mest påfrestande för kroppen 
är kamningsarbetet och hantering av post och reklam under utdelningen (se även bilaga 1). 
 
Enligt anvisningarna för Bästa Metod-facken anses det optimalt att arbeta med fyra pelare 
med kamfack med vardera 4 våningar som man kammar upp post i. De två mittersta pelarna 
skall då placeras parallellt vid sidan om varandra medan de två övriga vinklas i 120 grader på 
var sin sida om dessa in mot brevbäraren. Då varje kamningsfack rymmer post för cirka 40 
hushåll innebär det att det finns plats för ungefär 640 hushåll med en sådan uppställning. 
Brevbärarna får posten sorterad efter de två sista siffrorna i postnumret. Många 
postnummerområden inbegriper dock mer är 640 hushåll, vilket innebär att man i praktiken 
ofta måste kamma upp post andra fackkonstellationer alternativt delsortera posten och dela 
upp den mellan flera brevbärare. 
 
Kamningsfacken tenderar att vara för låga för långa personer, vilket orsakar framåtböjda 
arbetsställningar och förhöjda ryggbelastningar. Kamningsfacken blir också för höga för 
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kortare personer, vilket orsakar arbete över axelhöjd och därmed förhöjda belastningar på 
skuldror/axlar och nacke. En korrelation mellan besvär i nacke samt antal våningar med fack 
brevbärarna kammar upp post i visar, att 44% av dem som kammar upp post i fack med tre 
våningar har nackbesvär medan det är 62% av dem som kammar upp post i fyra våningar som 
har nackbesvär. Besvärsbilden för skuldror är 52% för dem som arbetar med tre våningar 
respektive 65% om man kammar på fyra våningar. Även dessa resultat är statistiskt 
säkerställda. Detta visar att kamning i 3-våningsfack inte bara ger bättre arbetsställningar för 
nacke, skuldror och axlar jämfört med 4-våningsfack, utan också bidrar till att minska 
besvärsfrekvensen.  
 
Kamfacken är manuellt justerbara, men det kräver att man har utrymme att gå bakom facken 
för att häkta loss varje enskilt fack och placera om det på en höjd som passar de individuella 
förutsättningarna. Detta utrymme finns ofta inte eftersom det är för trångt i lokalerna. 
Eftersom Bästa Metod delvis bygger på att man skall kunna kamma upp och delat ut post på 
olika slingor, innebär det att brevbärarna kan få kamma upp post där höjden på facken inte 
alls lämpar sig för den egna längden. 96% av brevbärarna svarade i enkäten att de inte ändrar 
inställning på facken om de kammar upp post på någon annan slinga än den ordinarie. Vid 
besöken på utdelningskontoren kunde vi se exempel på en kort person som hoppade omkring 
på uppochnedvända postbackar för att nå upp till de övre kamfacken där hon tillfälligt 
kammade upp post. Skälen till att man inte ändrar fackhöjden är framförallt att det är för 
krångligt och att det inte finns tid för det men även att det är för tungt, eftersom B-posten då 
redan är uppsorterad i facken. Man tycker heller inte att man vill ändra på ”någon annans 
arbetsplats”. Detta kan på sikt få allvarliga konsekvenser för den fysiska besvärsbilden. 
Om hela kamfackkomplexen kunde justeras i höjdled med en enkel knapptryckning upp eller 
ner skulle dessa problem kunna undvikas. 
 
Specialbeställda skor och mjuka mattor vid kamningsfacken anses av många vara en 
förutsättning för en bra arbetssituation vid kamningen, vilket också har införts på en del 
kontor men inte alla. Det är emellertid fortfarande 59% av brevbärarna som tycker att 
golvytan vid kamningsfacken är för hård att stå på. 
 
Det finns även en förbättringspotential när det gäller synergonomiska och kognitiva aspekter 
på märkningen av facken som upplevs ganska dålig i olika avseenden av 36% av brevbärarna. 
Många anser att det inte får plats tillräckligt med information på etiketterna, att det är för liten 
text, att de är svårlästa generellt och blir ännu mer svårlästa eftersom det blir mycket 
ändringar för hand samt att det är svårt att skilja gatorna åt (se tabell 46, 47). Det finns ett 
antal faktorer som påverkar vår förmåga att ta in visuell information, varav några av de 
viktigaste kan sammanfattas i faktorerna belysningsnivå, kontrast, exponeringstid, rörelse hos 
betraktaren samt ålder. Det finns även ett antal designkriterier för hur text bör utformas för att 
uppfylla så kallade Human Factors kriterier. (Sanders och McCormick, 1993). En närmare 
analys av dessa faktorer och kriterier i relation till kamningsarbetet och uppmärkningen av 
facken är här att rekommendera i en andra fas, för att kunna göra förbättringar på detta 
område som ju är synnerligen viktigt både ur arbetsmiljösynpunkt, produktivitets- och 
kvalitetshänseende.  
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3.2.7  Hantering av post och reklam under utdelningen 
 
Hanteringen av framförallt reklamen utgör ett stort bekymmer för brevbärarna. Arbetet 
upplevs mycket tungt de dagar reklamen delas ut. Gruppreklam får enligt en informell gräns 
inte väga mer än 250 gram per bunt, men 48% av brevbärarna uppger att de delar ut reklam 
över 250 gram mer än en gång i månaden, 13% en gång i veckan och 5% mer än en gång i 
veckan. På vissa utdelningskontor tar man in extrapersonal i samband med viss reklam-
utdelning eller försöker planera verksamheten på annat sätt inför dessa tillfällen. Av 
intervjustudierna har det dock framkommit att reklamen inte alltid anländer till utdelnings-
kontoret vid den inplanerade tiden, vilket skapar problem. Det verkar också finnas en 
bristande kommunikation och samordning mellan dem som säljer ut reklamuppdrag från 
Posten och dem som skall dela ut reklamen. Här skulle troligen en del förbättringsåtgärder 
kunna ske med vinster både för brevbärare, kunder och Posten som företag.  
 

3.2.8  Vinster med Bästa Metod 
 
Flertalet av brevbärarna (52%) anser att Bästa Metod som helhet betraktad har medfört en 
tidsvinst jämfört med tidigare arbetssätt. Endast 20% anser att det tar längre tid och 28% 
menar att det inte är någon större skillnad. I konceptet för Bästa Metod finns också en 
kalkylerad  tidsvinst genom att ett moment i sorteringsarbetet har eliminerats med den nya 
sorteringsmetoden. Det kan vara intressant att betrakta tidsvinsten i relation till 
kvalitetsaspekter. 70% av brevbärarna bedömer att risken för felsortering har ökat med Bästa 
Metod. Denna risk bedöms dock enligt konceptet att kunna kompenseras genom att 
brevbärarna går igenom och kontrollerar posten ytterligare en gång under turarbetet, vilket 
sker i varierande utsträckning. 44% säger sig alltid göra en sådan kontroll, 40% ibland, 15% 
sällan och mindre än 1% säger sig aldrig göra det. Här finns således en risk för sämre kvalitet 
med påföljande konsekvenser för såväl brevbärarna, kunderna som Posten som företag, som 
man borde titta närmare på. 
 
Det råder mycket delade meningar om hur brevbärarna bedömer huruvida Bästa Metod 
lämpar sig bättre eller sämre under vissa förhållanden. Resultaten enligt tabell 40 visar att 
Bästa Metod anses fungerar förhållandevis bättre på mindre orter och landsbygd och sämre 
där det är hög om sättning av brevbärare.   
 
Brevbärarna har också fått skatta vilken eller vilka grupper de anser vinna respektive förlora 
på Bästa Metod alternativt att det är oförändrat. Några grupper som utmärker sig i svaren som 
vinnare respektive förlorare är följande:  
 
Vinnare 
• Brevbärare med fast slinga (40%) 
• Posten som organisation (33%) 
• Nyanställda brevbärare (31%) 
 

Förlorare 
• Brevbärare som ”hoppar runt” mellan 

slingorna (55%) 
• Äldre brevbärare (55%) 
• Nyanställda brevbärare (42%) 
• Korttidsanställda brevbärare (41%) 
• Posten som organisation (28%) 
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Det varierar dock lite hur olika grupper av brevbärare bedömt vilka som är vinnare respektive 
förlorare som vi såg tidigare i rapporten. 
 
Frågan är hur detta stämmer mer de ursprungliga intentionerna bakom Bästa Metod. Om 
avsikten är att ha större omsättning på brevbärare och mer flexibelt arbete genom att samma 
brevbärare ”hoppar runt” på flera slingor, måste man kanske börja fundera över vad som är 
optimalt i förhållande till systemets förtjänster och brister och se var man kan göra 
förbättringar.  
 
I princip verkar det ändå vara så att Bästa Metod upplevs vara en bra arbetsmetod men man 
kan se att det ännu finns en stor förbättringspotential för att optimera arbetet med Bästa 
Metod. 
 

3.2.9  Nyanställda 
 
Studien av hur nyanställda inom brevbäraryrket introduceras i sitt arbete visar att det varierar 
avsevärt när det gäller vilken utbildning och hjälp de får. Vi såg också att en brevbärare som 
kammar upp post på en slinga där han eller hon är ovan att kamma, initialt behöver fyra 
gånger så lång tid på sig för att kamma upp posten jämfört med den tid som behövs på en 
slinga som han eller hon är van vid. Resultaten visar också att en van brevbärare uppskattas 
komma upp i arbetstempo vad gäller kamning på en ny slinga efter tre månader, medan en ny 
brevbärare uppskattas behöva sex månader för att komma upp i samma arbetstempo.  
 
Även om resultaten på detta stadium inte är tillräcklig underbyggda för att man ska kunna dra 
några generella slutsatser, ger de ändå en fingervisning om att det är viktiga aspekter att 
beakta både med tanke på brevbärarnas arbetssituation och med tanke på de effekter det får 
för produktiviteten enligt Bästa Metod. Därför är det att rekommendera en fortsättning av 
studien av nyanställda brevbärare respektive de som ”hoppar runt” mellan slingorna för att 
närmare utreda inlärningsprocessen och vilka faktorer som påverkar hur man kommer upp i 
arbetstempo. Detta är viktigt inte minst med tanke på att brevbärarna i större utsträckning än 
tidigare arbetar på fler slingor där man är ovan att kamma upp post. 
 
Kraven för att arbeta som brevbärare är i dag inte uttalade. Brevbärarna anser dock att det är 
många egenskaper som krävs för att kunna utföra ett bra arbete, till exempel, en hög grad av 
noggrannhet, snabbhet, koncentration, stresstålighet, bra fysik, samt servicekänsla. Genom att 
lyfta fram egenskaper och kvalifikationer som har betydelse för att bli framgångsrik som 
brevbärare redan i anställningsfasen, skulle såväl yrkets status som brevbärarnas yrkesstolthet 
och produktiviteten i arbetet kunna höjas.  
 
Andelen nyanställda är något som visar sig ha samband med hur väl Bästa Metod fungerat 
inom de olika kontorskategorierna. I kontorskategori 1, där Bästa Metod fungerat bra, är det 
enligt enkätresultaten 10% som har en anställningstid under 5 år, medan det i kontorskategori 
3, där Bästa Metod fungerat dåligt är 27%. Detta stämmer till eftertanke när det gäller 
filosofin bakom Bästa Metod i förhållande till produktiviteten. 
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3.2.10 Arbetsledning 
 
Resultaten visar att arbetsledningens agerande såväl på lokal som central nivå varit en 
avgörande faktor för delaktighet i införandeprocessen av Bästa Metod och därmed också en 
mycket viktig förutsättning för en framgångsrikt arbete med Bästa Metod. Besöken på de 
olika utdelningskontoren i samband med intervjustudien bekräftar detta. Där cheferna varit 
engagerade och skapat förutsättningar för delaktighet enligt de kriterier som visat sig vara  
avgörande enligt ovan, har införandet av Bästa Metod fungerat betydligt bättre än där så inte 
varit fallet. Det är dock viktig att påpeka att ledningens agerande inte bara lokalt utan även 
centralt, har ett direkt samband med hur framgångsrikt införandet av Bästa Metod varit, vilket 
också är statistiskt säkerställt. Ju sämre ledningen fungerat, desto sämre delaktighet och desto 
sämre har införandet av Bästa Metod fungerat.  
 

3.3  Konklusioner och övergripande åtgärdsförslag 
 
Bästa Metod framstår som en principiellt uppskattad och god arbetsmetod med stor 
utvecklingspotential. De flesta brevbärare bedömer metoden som arbetsbesparande och 
produktivitetsförbättrande, men de har farhågor för den fysiska arbetsbelastningen och 
framtida besvärsrisker samt kvaliteten av det utförda arbetet. Detta faktum samt de problem 
som identifierats i denna rapport gör det vikigt att arbeta vidare för att optimera 
arbetsmetoden. Förutom ovan angivna förslag till förbättringar, har vi nedan sammanfattat 
ytterligare ett antal övergripande åtgärdsförslag baserade på resultaten i denna utredning. 
 
När det gäller förutsättningar att utveckla verksamheten kvalitetsmässigt kan man se att det 
finns utrymme för förbättringar. Endast 26% av dem som besvarat enkäten tycker att det i hög 
grad finns sådana förutsättningar, 15% inte alls och 59% har placerat sina svar i mitten på 
skalan. Litteraturen inom kvalitetsrörelsen poängterar vikten av en offensiv kvalitets-
utveckling för att aktivt förändra, förebygga och förbättra en verksamhet. Det är en ständigt 
pågående process, med ständiga förbättringar som ledstjärna, som går ut på att utveckla både 
människor och produkter (Bergman och Klefsjö, 1995; Imai, 1986).  
 

3.3.1  Fysiska arbetsförhållanden 
 
Brevbäring är i dag ett mycket krävande arbete framförallt fysiskt. Den fysiologiska 
arbetsbelastningen är för hög i vissa situationer, främst vid utdelning i flerfamiljshus och i 
vissa situationer med cykling. En effekt av detta är att brevbärarna minskar sin 
arbetstakt/prestation för att hålla ansträngningsgraden på en acceptabel nivå. En efter 
individen anpassad nivå av fysiologisk belastning bör eftersträvas. Åtgärder inom detta 
område ökar både produktivitet och välbefinnande samt minskar hälsorisker. 
 
De mest ansträngda kroppsdelarna är rygg, skuldror/axlar, nacke och knän. Eftersom 
orsakerna till belastningsbesvär är multifaktoriella, finns inga enkla åtgärder som kan avhjälpa 
problemen. Det behövs flera olika åtgärder som samverkar och dessa kan få positiv effekt på 
inte bara belastningssituationen för brevbärarna utan också på produktivitet och kvalitet. 
Förbättringar kan i stor utsträckning göras genom fördelning av arbetsmoment, 
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organisatoriska rutiner, slingors sammansättning, justering/användning av hjälpmedel samt 
utrustningar, arbetsteknik, användning av cyklar och motordrivna fordon. 
 
Här finns ett flertal olika möjligheter beträffande hjälpmedel och utrustningar. Exempelvis 
kan nämnas att kamning upplevdes som förhållandevis belastande för ögon, skuldror/axlar, 
nacke, rygg samt fotleder. Åtgärder avseende belysning och läsbarhet hos kamfacks-
märkningen minskar ansträngningen av ögonen. Åtgärder för att placera kamfacken under 
axelhöjd minskar belastningen i skuldror och nacke. Speciellt för arbetsuppgifterna utformade 
och individuellt anpassade skor minskar risken för besvär från ben/fötter och rygg i 
kamningsarbete såväl som under utdelning av post. Valet av bra skor minskar med stor 
sannolikhet också risken för olycksfall på grund av halkning och feltramp, både vid 
utomhusarbete som vid arbete i trappuppgångar och hala entréhallar. 
 
Flerfamiljshus 
 
Utdelning av post i flerfamiljshus visade sig vara speciellt problematisk vad gäller belastning 
på knän, underarmar, fysiologisk arbetsbelastning, samt att arbetet innebär stående och 
gående under hela arbetsdagar. Åtgärder i form av centralpostfack i trappuppgångarna samt 
nyutvecklade hjälpmedel skulle förbättra situationen avsevärt. 
 

3.3.2  Ledning för delaktighet  
 
Införandet av Bästa Metod på utdelningskontoren är ett förändringsarbete som har krävt 
omfattande insatser av både ledning och anställda i övrigt. Som vi sett ovan har 
arbetsledningens handlande i införandet av Bästa Metod varit en kritisk framgångsfaktor. 
Arbetsledningens uppgift kan inte nog poängteras när det gäller förändrings- och 
utvecklingsarbete, där delaktighet eller participation som det också benämns är en av de 
grundläggande förutsättningarna för att lyckas väl enligt litteraturen på området (Bergman & 
Klefsjö, 1995; Champy, 1995; Egnell, 1994). Det gäller att skapa förutsättningar för 
delaktighet. Viktigt är då att etablera en infrastruktur som befrämjar god informations-
spridning och kommunikation eller dialog, både horisontellt och vertikalt i organisationen, så 
att det växer fram en så samstämmig syn som möjligt på hur verksamheten ser ut. Detta gäller 
såväl mellan olika funktioner i verksamheten som genom de olika hierarkiska nivåerna i 
organisationen (Dixon, 1999; Argyris och Schön, 1996; Senge, 1990). Detta är inte en alldeles 
lätt uppgift.  
 
Man kan konstatera av såväl intervjuerna som enkätmaterialet att det bland annat finns en 
bristande kommunikation mellan de olika hierarkiska nivåerna inom Postens organisation, 
något som negativt påverkar samsynen på och förståelsen av verksamheten. Detta i sin tur 
befrämjar inte effektiviteten i verksamheten som vi kunnat konstatera i hittillsvarande 
utredningsarbete. Det är då viktigt att först utröna vari skillnaderna i synsätt består. Ett sätt att 
ta reda på detta är att i en andra fas av utredningsarbetet göra en intervjustudie på olika 
hierarkiska nivåer inom Postens organisation mot bakgrund av det gedigna dataunderlag som 
nu finns som ett resultat från intervju- och enkätstudien från utdelningskontoren. 
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3.3.3  Lokal anpassning 
 
I studien har vi identifierat stora skillnader mellan postutdelningskontoren avseende de 
förutsättningar som finns för att tillämpa Bästa Metod, till exempel andelen erfaren personal, 
distriktens eller slingornas karaktär, lokalytornas storlek och disponering. Här finns behov av 
att grunderna för Bästa Metod anpassas efter de lokala förutsättningarna, vilket i sig utgör en 
möjlighet att utforma en förbättringsprocess med delaktighet från brevbärarna. Vi menar till 
exempel att en manual bör tydliggöra vad som är kärnan i det nya systemet och därmed ska 
gälla överallt, men manualen bör också tydliggöra vad som måste anpassas lokalt, och ge ett 
stöd för hur detta kan ske. På detta sätt skapar man flera vinster, dels delaktighet, mindre 
otydlighet i budskapet, och effektivare processer för verksamheten. 
 

3.3.4  Utveckling av tekniska hjälpmedel 
 
Ett förslag är att Posten startar en kampanj för att ta fram exempelvis tio nya eller förbättrade 
produkter som underlättar brevbäring. Initialt inventeras förslag till förbättringar i en 
landsomfattande informationsinsats. Denna kampanj bygger på participation från brevbärarna, 
och syftar till att synliggöra ledningens engagemang för dessa frågor samtidigt som 
brevbärarna ges möjlighet att delta och påverka utvecklingen. De nya produkterna bygger på 
problem- och lösningsidéer från brevbärare och härigenom kan tio brevbärare bli upphovsmän 
till de tio produkterna och blir då samtidigt en symbol för denna participativa process. 
Professionellt stöd för produktutveckling, tillverkning och introduktion är viktigt. 
 

3.3.5  Utbildning av ledningen i Människa Teknik Organisation – frågor (MTO)  
 
Ett annat förslag är att ledningen utbildas kring interaktionen mellan människa, teknik och 
organisation (MTO). Detta skulle ge bättre förutsättningar att förbättra systemet och dess 
prestanda. Det finns ett flertal möjliga åtgärder som kan få positiv effekt på inte bara 
belastningssituationen för brevbärarna utan också på produktivitet och kvalitet. Förbättringar 
kan i stor utsträckning göras genom fördelning av arbetsmoment, organisatoriska rutiner, 
slingors sammansättning, utveckling/användning av hjälpmedel, arbetsteknik, användning av 
cyklar och motordrivna fordon. 
 

3.3.6  Utbildning i arbetsteknik genom instruktörer 
 
Det finns behov av att systematiskt träna arbetsteknik för brevbärarna, något som kan påverka 
både ansträngningsgrad och effektivitet. Detta skulle kunna bli ett steg i en kompetens-
utvecklingstrappa, genom att ett par erfarna brevbärare från varje kontor utbildas i 
belastningsergonomi, arbetsteknik, produktkunskap och pedagogik. Deras roll skulle sedan bli 
introduktion och upplärning av nyanställda samt ett övergripande ansvar för arbetsteknik-
frågor och instruktion av medarbetarna vid sitt kontor.  
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3.3.7  Life Cycle Cost (LCC) 
 
I alla sammanhang där det finns människor som arbetar med teknik, beror det totala systemets 
prestanda och påverkan på människorna på vilken teknik som används och hur denna 
interagerar med människorna. För att optimera helheten krävs en systemsyn. LCC-analyser är 
en sådan användbar metod för att analysera och utvärdera teknikval och alternativa åtgärder, 
utifrån konsekvenser för systemprestanda, ekonomi och människorna i systemet. Exempelvis 
kan utrustning som elfordon och centralpostfack utvärderas på detta sätt. Resultaten ger en 
bred grund som beslutsunderlag inför olika åtgärdsalternativ i syfte att optimera ett system 
eller en arbetsmetod som i det här fallet Bästa Metod och därmed också brevbärarnas 
arbetssituation. 
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BILAGA 1 

 
 
Enkätfrågor Ef1-12: Hur besvärande tycker du följande arbetsmoment är för de olika 
kroppsdelarna? Endast brevbärare. n = 449, bf = 6-16 
 
 
Ef1 Ögon 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 146 33%  206 47%  90 20% 
Sortering 53 12%  254 57%  135 31% 
Bunthantering 23 5%  168 39%  243 56% 
Transport under utdelning 22 5%  160 37%  255 58% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

93 21%  211 48%  135 31% 

 
 
 
Ef2 Nacke 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 163 37%  192 44%  86 20% 
Sortering 101 23%  232 52%  109 25% 
Bunthantering 65 15%  213 49%  157 36% 
Transport under utdelning 46 11%  181 41%  211 48% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

142 32%  204 46%  94 21% 

 
 
 
Ef3 Skuldror 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 220 50%  165 37%  56 13% 
Sortering 148 33%  219 50%  75 17% 
Bunthantering 97 22%  242 55%  97 22% 
Transport under utdelning 60 14%  227 52%  149 34% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

204 46%  189 43%  47 11% 
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Ef4 Överarm 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 102 23%  214 49%  125 28% 
Sortering 69 16%  232 52%  142 32% 
Bunthantering 58 13%  246 56%  135 31% 
Transport under utdelning 34 8%  218 49%  189 43% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

107 24%  239 54%  96 22% 

 
 
 
Ef5 Armbågar 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 73 17%  179 41%  187 43% 
Sortering 57 13%  196 44%  188 43% 
Bunthantering 42 10%  199 46%  195 45% 
Transport under utdelning 24 5%  181 41%  234 53% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

81 18%  185 42%  176 40% 

 
 
 
Ef6 Underarm 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 64 15%  210 48%  167 38% 
Sortering 48 11%  214 48%  181 41% 
Bunthantering 49 11%  211 48%  177 41% 
Transport under utdelning 31 7%  191 43%  220 50% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

95 21%  216 49%  134 30% 
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Ef7 Handleder 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 110 25%  179 41%  151 34% 
Sortering 79 18%  209 47%  155 35% 
Bunthantering 82 19%  200 46%  154 35% 
Transport under utdelning 40 9%  188 43%  214 48% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

172 39%  179 40%  94 21% 

 
 
 
Ef8 Bröstryggen 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 133 30%  206 47%  99 23% 
Sortering 105 24%  225 51%  110 25% 
Bunthantering 85 20%  230 53%  119 27% 
Transport under utdelning 46 11%  217 50%  175 40% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

134 31%  211 48%  93 21% 

 
 
 
Ef9 Ländryggen 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 174 40%  184 42%  82 19% 
Sortering 119 27%  216 49%  108 24% 
Bunthantering 120 27%  219 50%  98 22% 
Transport under utdelning 65 15%  215 49%  161 37% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

177 40%  197 44%  70 16% 
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Ef10 Höfter 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 70 16%  177 41%  190 43% 
Sortering 43 10%  192 44%  204 46% 
Bunthantering 27 6%  197 45%  211 49% 
Transport under utdelning 23 5%  180 41%  236 54% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

52 12%  196 45%  192 44% 

 
 
 
Ef11 Knän 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 105 24%  181 41%  154 35% 
Sortering 73 17%  200 45%  169 38% 
Bunthantering 47 11%  202 46%  187 43% 
Transport under utdelning 54 12%  206 47%  181 41% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

135 31%  182 41%  124 28% 

 
 
 
Ef12 Fotleder 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 

Mycket 
ansträngande 

(1, 2) 
 

  
 

(3, 4, 5) 

 Inte alls 
ansträngande 

(6, 7) 

 n %  n %  n % 
Kamning 123 28%  165 37%  153 35% 
Sortering 81 18%  186 42%  175 40% 
Bunthantering 30 7%  183 42%  222 51% 
Transport under utdelning 38 9%  176 40%  226 51% 
Hantering av post och reklam 
under utdelningen 

79 18%  191 43%  174 39% 
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