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Lidingörapporten  I 
– en utvärdering i närtid av Brevbärarnas Arbetssituation 

SAMMANFATTNING 
 
 
Denna utvärdering har utförts av en forskargrupp vid Avdelningen för Industriell 
arbetsvetenskap vid Linköpings universitet. Det övergripande syftet var att 
medverka till att förbättra brevbärarnas arbetssituation (BAS). Utvärderingen 
genomfördes på uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB. 
 
Syftet var närmare bestämt att ge en samlad bild av de olika BAS-åtgärderna i tre 
avseenden, nämligen 

1) att utvärdera effekten av förbättringsåtgärder för främjande av brevbärarnas 
arbetssituation,  

2) att utvärdera hur själva införandeprocessen fungerat samt 
3) att dra lärdomar inför implementering av förbättringsåtgärderna vid övriga 

postutdelningskontor i landet. 
 
Arbetet med att ta fram konkreta lösningar påbörjades i fyra delprojekt inom BAS 
II våren 2003 och avrapporterades under tidig höst 2003. Samtidigt startade 
förberedelser för att utvärdera helhetseffekten från samtliga åtgärdsförslag enligt 
BAS II på ett ”pilotkontor”, där valet föll på ett utdelningskontor på Lidingö.  
 
En projektgrupp med representanter för personalen på pilotkontoret, medlemmar 
från BAS-projekten samt forskargruppen planerade tillsammans hur de olika 
förbättringsåtgärderna skulle införas och utvärderas. 
 
De övergripande förbättringsåtgärderna gällde huvudsakligen 

- införande av manual för organisering av inomhusarbetet, 
- införande av ny märkning av kamfacken, 
- införande av ny arbetsbelysning vid kamfacken samt 
- utbildning i arbetsteknik. 

 
Dessutom testades och utvärderades en motordriven konstruktion för höj- och 
sänkbarhet av kamfacken.  
 
Implementeringen och datainsamlingen genomfördes på Lidingökontoret under 
perioden oktober 2003 till och med maj 2004. Inledningsvis genomförde 
forskargruppen deltagande observation av arbetssättet på utdelningskontoret. 
Därefter deltog 35 brevbärare genom att dels besvara fem delenkäter och dels 
medverka i fyra gruppintervjuer. Intervjuer genomfördes även med de två 
teamledarna, dirigenten samt postcenterchefen. Utvärderingen av 
förändringsarbetet handlar om hur resultaten upplevts, hur själva förändringsarbetet 
eller införandeprocessen fungerat och vilka lärdomar som kan dras av detta. 
 
Resultaten visar att förbättringsåtgärderna i sin helhet upplevdes mycket positivt av 
såväl brevbärare som kontorsledningen. Förbättringen av belysning och märkning 
var de åtgärder som lättast lät sig utvärderas på kort sikt eftersom de upplevdes ge 
en omedelbar och påtaglig förbättring. Arbetet med Manualen fordrade däremot 
organisatoriska förändringar av arbetsprocesserna på utdelningskontoret. Denna typ 
av förändringar kräver mer tid för att nå rättvisande resultat än vad projektplanen 
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medgav. Detsamma gäller utbildningen i arbetsteknik som kräver en förändring i 
arbetssätt, vilket tar längre tid att lära sig. 
  
Brevbärarnas åsikter varierade beträffande själva införandeprocessen men generellt 
upplevdes vissa brister. Dessa minskade deras positiva upplevelser av förbättrings-
åtgärderna.  
 
I ett pilotprojekts natur ligger att man vill dra lärdomar inför framtiden, i det här 
fallet lärdomar som andra postutdelningskontor kan dra nytta av vid införandet av 
BAS-åtgärderna men också lärdomar för personer som har ledningsansvar i 
projekt- och förändringsarbete. Som grund för de råd som ges i det avslutande 
avsnittet ligger de erfarenheter som medarbetarna på Lidingökontoret har 
delat med sig av. 
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FÖRORD 
 
 
Denna rapport avser ett uppdrag med det trefaldiga syftet att utvärdera effekten av 
förbättringsåtgärder för främjande av brevbärarnas arbetssituation, att utvärdera hur 
själva införandeprocessen fungerat samt att dra lärdomar inför implementering av 
förbättringsåtgärderna vid övriga postutdelningskontor i landet. Arbetet har 
genomförts på uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB.  
 
Utvärderingen har i huvudsak utförts av undertecknad i samarbete med professor 
Jörgen Eklund och professor Gunnela Westlander, samtliga verksamma vid 
Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet. I själva 
implementeringsarbetet med förbättringsåtgärderna har universitetsadjunkt Roger 
Wibom, ergonom Marianne Gerner-Björkstén, och företagssjukgymnast Annette 
Stjernstedt, PREVIA gjort en stor insats inom olika områden. 
 
Såväl implementeringen som utvärderingen har skett i nära samarbete med 
Implementeringsgruppens representanter från Servicenätet Leverans, nämligen 
Fredrik Nilsson, projektledare och processtöd, Sune Blomqvist Seko-ombud, Leif 
Fransson, processledare, Anders Hagbo, områdeschef och Ann-Cathrine Hagbo, 
postcenterchef, Lidingökontoret. 
 
Undertecknad vill också rikta ett stort tack till personalen på pilotkontoret på 
Lidingö som har varit mycket tillmötesgående. De har gjort en fantastisk insats och 
arbetat hårt under en period som kännetecknats av flera förändringar parallellt med 
BAS-projektet. Här inbegrips kontorschef Ann-Cathrine Hagbo som haft det 
övergripande ansvaret för projektet lokalt, de båda teamledarna Björn Öhman och 
Fredrik Thörnblom samt den lokala projektgruppen. I den ingick även Peter 
Karlsson, brevbärare och ”dirigent”, Hans Sjölin, brevbärare och Seko-
representant, Hans Rosdahl, brevbärare, Olof Törn, brevbärare, Jan Eriksson, 
brevbärare, Kalle Kvint, brevbärare samt Lena Samuelsson administratör. Men 
utan samtliga 35 brevbärare som medverkat i förändringsarbetet och tålmodigt 
besvarat enkäter och deltagit i intervjuer hade denna utvärdering inte varit möjlig. 
Ett stort tack till er alla! 
 
 
Anette Erlandsson-Karltun 
Doktorand 
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1 INLEDNING 
 
 
Servicenätet Leverans, Posten införde med början av kalenderåret 2000 en ny 
arbetsmetod benämnd ”Bästa Metod” för att rationalisera brevbärarverksamheten. 
Framgången med den nya arbetsmetoden varierade avsevärt mellan olika 
postutdelningskontor i landet och det fanns en oro från brevbärarnas sida för 
negativa hälsokonsekvenser. Därför tog Servicenätet ett beslut om att genomföra en 
utredning av utomstående part för att belysa hela arbetssituationen för 
brevbärarpersonalen.  
 
Man vände sig till Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap (IAV), Tekniska 
högskolan vid Linköpings universitet, som genomförde en utredningen under 
hösten 2001. Syftet med utredningen var både att utvärdera den totala 
arbetssituationen för brevbärare och att utvärdera erfarenheterna från införandet av 
”Bästa Metod”. I en rapport (Erlandsson, 2002a) föreslogs ett antal åtgärder för att 
komma tillrätta med brister i den nya arbetsmetoden och förbättra brevbärarnas 
arbetssituation. Servicenätet beslutade att arbeta vidare med de föreslagna 
förbättringsåtgärderna. 
 
Som en följd av detta startade Servicenätet under våren 2002 sju delprojekt inom 
ramen för det så kallade BAS I- projektet (brevbärarnas arbetssituation) för att 
arbeta fram underlag till olika konkreta lösningar.  
 
En viktig lärdom från införandet av ”Bästa Metod” var nödvändigheten av att 
skapa delaktighet i förändringsarbetet på de lokala utdelningskontoren  
(Erlandsson, 2002b). Av det skälet valdes lokala chefer som projektledare för 
respektive delprojekt inom BAS I. Brevbärare och fackliga representanter utgjorde 
medlemmar inom de olika projektgrupperna.  
 
I januari 2003 redovisades resultaten från de sju delprojekten. För att utveckla och 
utvärdera helhetseffekten av de lösningsförslag som framkommit inleddes en ny fas 
där de sju delprojekten slogs samman till fyra. Dessutom startades, ett 
”implementeringsprojekt”, för att planera och leda implementeringen och 
utvärderingen av samtliga lösningsförslag enligt BAS II (Tabell 1).  
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Tabell 1. Delprojekt inom BAS-projekt I respektive II. 

 
BAS I, sju delprojekt     BAS II, fyra delprojekt* 
avrapporterade 2003-01    avrapporterade 2003-09 
 

1. Belysning vid kamfacken 
      1.  Lösningar att implementera  

2. Märkning av kamfack 
 

3. Avlastningsytor, sittmöjligheter 
       2.  Lösningar att implementera 

4. Justering, optimering av kamfack  
        

5. Arbetsteknik      3.  Utbildning att utvärdera 
 

6. Manual för arbetsorganisation   4.  Använda och utvärdera 
 
7. Hjälpmedel/idéer (har införlivats i   

ordinarie verksamhet) 
           

       

* Förutom dessa fyra delprojekt inom BAS II  tillkom ett femte  ”implementeringsprojekt”, för att 
planera och leda införandet och utvärderingen av samtliga lösningsförslag enlig BAS II. 
 
 
Under sommaren och den tidiga hösten 2003 testades och utvärderades detaljerade 
förbättringsförslag från vart och ett av de fyra delprojekten i BAS etapp II på ett 
antal utdelningskontor. Resultaten presenterades i fyra slutrapporter i slutet av 
september 2003. 
 
Forskargruppen vid Linköpings universitet (Jörgen Eklund, Gunnela Westlander, 
Anette Erlandsson-Karltun, Roger Wibom, Marianne Gerner-Björkstén, Annette 
Stjernstedt, Liisa Kiviloog) har under arbetet med delprojekten i BAS I och BAS II 
aktivt medverkat på olika sätt i de olika projektgrupperna genom att delta i 
diskussioner, bistå med expertkunskaper och genomföra utbildning för medlemmar 
i projektgrupperna.  
 
Att BAS-projekten varit mycket angelägna ur arbetsmiljösynpunkt bekräftas av 
Arbetsmiljöverkets rapport nr 2003:4 i serien Information om utbildning och 
arbetsmarknad, Ensidigt upprepat arbete - Arbetsmiljöförhållanden, besvär, 
sjukfrånvaro, sjuknärvaro. 
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2 LIDINGÖPILOTEN  
 
 
Under våren 2003 påbörjades förberedelser för att på ett pilotkontor utvärdera 
helhetseffekten av samtliga delprojekt från BAS II. Valet föll på ett 
utdelningskontor på Lidingö. En projektgrupp med representanter för personalen på 
Lidingö samt medlemmar från BAS-projektet och forskargruppen fick till uppgift 
att planera hur de olika förbättringsåtgärderna skulle införas och utvärderas, samt 
förankra detta hos den övriga personalen.  
 
Representanter för Lidingökontoret var kontorschef Ann-Catherine Hagbo, de två 
teamledarna, Björn Öhman och Fredrik Thörnblom, Peter Karlsson, brevbärare och 
”dirigent”, Hans Sjölin, brevbärare och Seko-representant, Hans Rosdahl, 
brevbärare, Olof Törn, brevbärare, Jan Eriksson, brevbärare, Kalle Kvint, 
brevbärare samt Lena Samuelsson administratör.  
 
Från BAS-projektet och forskargruppen medverkade Fredrik Nilsson, projektledare 
och processtöd, Sune Blomqvist Seko-ombud, Leif Fransson processledare, Anders 
Hagbo områdeschef, Ann-Cathrine Hagbo postcenterchef, Lidingökontoret, Anette 
Erlandsson-Karltun doktorand Linköpings universitet, samt Marianne Gerner-
Björkstén, ergonom och Annette Stjernstedt, företagssjukgymnast PREVIA. 
Fortsättningsvis benämns denna projektgrupp för ”Implementeringsgruppen” för att 
skilja den från andra nämnda projektgrupper. 
 
 
2.1 Lidingökontorets personal  
 
Vid tidpunkten för pilotförsökets start oktober 2003 hade Lidingökontoret totalt 44 
anställda, varav 37 män och 7 kvinnor. Under perioden för BAS-åtgärdernas 
införande var fyra brevbärare (två män och två kvinnor) inte i tjänst. Ytterligare 9 
personer har inte deltagit i utvärderingen på grund av att de haft andra 
arbetsuppgifter än ordinarie brevbäring, tillfälligt uppdrag på annat 
postutdelningskontor eller varit sjukskrivna alternativt tjänstlediga (Tabell 2, Tabell 
3). Antal brevbärare som deltagit i utvärderingen är 35.  
 
Tabell 2. Personal på Lidingökontoret vid pilotförsökets start. 

Personalkategori Antal 

Postcenterchef   1 
Teamledare   2 
Dirigent   1 
Brevbärare med postutdelning   35 
Antal anställda totalt vid pilotförsökets start    44 
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Tabell 3. Personalfördelning under pilotförsökets genomförande. 

Personalfördelning Antal 

Antal brevbärare med fasta block   26 
Antal ”reserver”    9 
Chaufförer    4 
Tjänstlediga, sjukskrivna, slutat, andra uppdrag  
under hela perioden 

   4 

Anställda i tjänst under BAS-projektet totalt   44 
 
 
 
2.2 Beskrivning av Lidingökontoret i övrigt  
 
Lidingökontoret ansvarar för postutdelning på totalt 27 utdelningsområden från och 
med 1 mars 2004. Dessa fördelar sig i olika kategorier enligt Tabell 4 nedan. 
 

Tabell 4. Olika kategorier av utdelningsområden för Lidingökontoret. 

Typ av utdelningsområde Procentuell fördelning 

Flerfamiljshus med hiss 30 % 
Flerfamiljshus utan hiss     20 % 
Gångbrevbäring           0 % 
Bilburen stadsbrevbäring 35 % 
Cykelburen brevbäring i villaområden 10 % 
Lantbrevbäring      0 % 
Företagsbrevbäring     5 % 
 
 
 
2.3 Implementering 
 
Implementeringen och utvärderingen syftade till att få en samlad bild av de fyra 
BAS-åtgärderna.  
 
Ett detaljerat implementerings- och utvärderingsschema som var anpassat till 
gällande uppläggning i två team uppdelade på fyra arbetslag utarbetades. Det var 
viktigt att skapa ett bra arbetsupplägg för personalen och för att göra det möjligt att 
utvärdera förbättringsåtgärderna och införandeprocessen så smidigt som möjligt 
och minimera störningarna i det löpande arbetet. Manualen infördes parallellt för 
respektive team under början av oktober till början av december 2003. De övriga 
förändringarna infördes stegvis per arbetslag enligt tågordningen Torsvik, 
Larsberg, Gångsätra och Brevik med en till två veckors mellanrum från början av 
januari till början av maj 2004. Se Tabell 5 för detaljerat implementeringsschema. 
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Tabell 5. Stegvis implementeringsschema, utdelningskontoret Lidingö   

 
Ht 2003 v 42 v 43 v 44 v 45 v 46 v 47 v 48 v 49 v 50 
Team 1, 2 Delenkät I Introduktion 

Manual 
Genomgång av Manualen - olika avsnitt steg för steg avseende organisationen för inomhusarbetet på postutdelningskontoret.  Delenkät II 

 
Vt  2004 v 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v 15  v 16 
 Märkning 

förbereds 
            Belysning Arb.teknik- 

Anländer utb. startar 
Lag 
Torsvik 

 Märk-
ning 
testas 

Märk-
ning 
testas 

Delenkät 
III 

Belysning 
upp 

Arbets-
teknikutb 

Arbets-
teknikutb 

Delenkät  
IV 

       Delenkät
V 
Intervju 
Torsvik 

Lag 
Torsvik 
 

Test tre 
kamfacks- 
motorer 

 
-------- 

 
-------- 

 
-----------
  

 
----------- 

 
----------- 

 
----------- 

 
--------- 

 
----------- 

 
---------- 

Delenkät 
V 

    

Lag 
Larsberg 

          Märk- Märkning 
ning 
testas 

testas 
Delenkät 
III 
Belysning 
upp 
Arbets-
teknikutb 

Arbets-
teknikutb 

Delenkät  
IV 

Delenkät
V 
Intervju 
Larsberg 

Lag 
Larsberg 

Test en 
kamfacks-
motor 

 
-------- 

 
-------- 

 
-----------
  

 
----------- 

 
----------- 

 
----------- 

 
--------- 

 
----------- 

 
---------- 

Delenkät 
V 

    

Lag  
Gång-sätra 

         Märkning Märkning 
testas testas 

Delenkät 
III 
Belysning 
upp 

Arbets-
teknikutb 

Arbets-
teknikutb 

Del- 
enkät  
IV 

Delenkät
V 
Intervju 
Gångsätra 

Lag  
Brevik 

        Märkning Märk-
ning testas 
testas 

Delenkät 
III 
Belysning 
upp 

Arbets-
teknikutb 

Arbets-
teknikutb 

Del- 
enkät 
IV 

 Delenkät
V 
Intervju 
Brevik 

 
Datum för första 
enkätutskick 

Delenkäter   Antal frågor Enkätinnehåll

2003-10-15      (v 42) Delenkät I 15 Bakgrundsuppgifter, Manual före 
2003-12-06      (v 49) Delenkät II 30 Manual efter Belysning och Märkning före 
2004-02-03      (v   6) Delenkät III 17 Märkning efter, Arbetsteknik före 
2004-02-27      (v   9) Delenkät IV 28 Belysning och Arbetsteknik  efter 
3004-03-24      (v 13) Delenkät V 17 Avslutande enkät med sammanfattande utvärderingsfrågor av samtliga delprojekt 
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Införandet av förbättringsåtgärderna har skett stegvis i följande turordning:  
1. Genomgång av Manualen för inomhusarbetet. 
2. Införande av ny märkning av kamfacken. 
3. Införande av ny arbetsbelysning vid kamfacken och belysning. 
4. Utbildning i arbetsteknik. 

 
Parallellt med steg 2-4 har ett begränsat antal brevbärare fått testa en motordriven 
lösning för att höja och sänka kamfacken. Att inte alla har fått pröva anordningen 
beror på att endast fyra pelare med motorlösningen har varit tillgängliga. 
 
Implementeringsgruppen har haft möten cirka var fjortonde dag då arbetet på 
Lidingökontoret har följts upp och schemat har finjusteras allteftersom 
omständigheterna så har krävt. Tidplanen har i stort sett kunnat hållas. I maj var 
implementeringen genomförd. På Lidingökontoret har man haft arbetsplatsträffar 
med personalen en gång per månad och den lokala projektgruppen har träffats var 
fjortonde dag. 
 
  
2.4 Utvärdering 
 
För att få en god helhetsuppfattning av införandet av förbättringsåtgärderna enligt 
ovan och fånga resultaten från olika synvinklar, har flera olika metoder använts. 
Dessa är deltagande observation från forskargruppen, fem delenkäter som 
besvarades av 35 brevbärare på postutdelningskontoret, fyra gruppintervjuer av 
brevbärarna, en intervju med de två teamledarna och dirigenten, samt en intervju 
med kontorschefen. Utvärdering av förändringsarbetet handlar såväl om de 
upplevda resultaten som hur själva förändringsarbetet eller processen har fungerat.  
 
 
2.4.1 Fem delenkäter med komplettering av arbetslagsintervjuer  
 
Lidingökontoret valde att införa de olika momenten för ett av de fyra arbetslagen i 
taget utom i fallet med Manualen, där man arbetade teamvis (ett team består av två 
arbetslag). Brevbärarna har fått besvara totalt fem delenkäter. Enkäterna har varit 
uppbyggda så att varje arbetsområde som berörts av en förändring bedömts före 
införandet samt efter att man arbetat enligt de nya förhållandena – för Manualen i 
två månader och för de övriga förbättringsåtgärderna i cirka 14 dagar (se bilaga 1 
respektive Tabell 5). 
 
Brevbärarnas upplevelse/bedömning av förbättringsinsatserna skall betraktas i 
relation till förhållandena innan förändringarna infördes. Enkäter och intervjufrågor 
är utformade på ett sätt som fångar brevbärarnas bedömning före och efter samt hur 
själva arbetsprocessen eventuellt inverkat på förändringarna. 
 
Enkätresultaten har sammanställts och analyserats statistiskt med Marginal 
Homogeneity Test som används när man vill jämföra uppfattningar före och efter 
en förändringsinsats markerade i en kategoriserade svarsskalor. De flesta frågorna i 
enkäterna har haft fasta svarsalternativ men det har också funnits stort utrymme för 
fria kommentarer som kastar ytterligare ljus över resultaten.  
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I samband med besvarandet av den sista sammanfattande delenkäten (V), har en 
öppen arbetslagsintervju utförts med varje arbetslag. Det innebär att alla 
medarbetare har fått känna sig fria att ta upp de synpunkter som de ansett vara 
viktiga att förmedla kring förändringsarbetet i sin helhet. Intervjuerna har varit 
upplagda kring tre olika huvudfrågor: 

- de olika förbättringsåtgärderna enligt BAS, 
- själva införandeprocessen, 
- BAS som helhetskoncept. 

Diskussionerna har spelats in på band och synpunkterna därifrån redovisas även.  
 
Varje enkät numrerades med ett anonymt löpnummer som användes genomgående 
för respektive delenkät och brevbärare. För att uppnå så stor delaktighet som 
möjligt i införandet och utvärderingen av de olika förbättringsåtgärderna, fick 
teamledarna till uppgift att dela ut och samla in samtliga enkäter i rätt tid, försluta 
varje enskild enkät i ett A4-kuvert och återsända dem till forskargruppen för 
analys. Teamledarna gavs noggranna instruktioner om vikten av att samtliga 
delenkäter besvarades av samtliga brevbärare enligt de tidpunkter som angetts i 
implementeringsschemat.  
 
Enkät- och intervjustudien omfattade som nämnts 35 brevbärare på 
Lidingökontoret verksamma med postutdelning. 26 av dessa kammar upp post på 
fasta block och 9 är ”reserver” som får hoppa in på olika block. Fördelningen 
män/kvinnor var 31 män och 4 kvinnor. Postcenterchefen samt de båda 
teamledarna och dirigenten har inte besvarat enkätfrågorna utan i stället deltagit i 
de muntliga intervjuerna. Deltagandet i enkätundersökningen framgår av Tabell 6. 
 
Tabell 6. Deltagandet i enkätstudien.  

 
Lidingökontoret

 
Delenkäter 

 
 I 

 
II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

Antal deltagare/ 

bortfall 

n = 30 

bf = 5 

n = 35 

bf = 0 

n = 33 

bf = 2 

n = 32 

bf = 3 

n = 35 

bf = 0 

Procentuellt 
deltagande 

86 % 100 % 94 %  91 % 100 % 

 
Bortfallet vid varje delenkät har varierat något. Bortfallsorsakerna har varit fackligt 
uppdrag, tillfälligt uppdrag på annat postutdelningskontor, utbildning, 
sjukskrivning och tjänstledighet. 
 
Därutöver finns ett visst internt bortfall, d v s några personer har inte svarat på 
samtliga frågor i en delenkät. En efterkontroll visade att det i första hand berott på 
att man har missat något moment av implementeringen och därför inte haft 
underlag för att besvara utvärderingsfrågan.  
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3 RESULTAT 
 
 
Efter den korta tid som gått mellan åtgärd och utvärdering kan man inte vänta sig 
en hundraprocentigt positiv effekt. Resultaten skall därför betraktas ur synvinkeln 
om man är på ”rätt väg”. De redovisas i separata avsnitt i den ordning som 
införandet skett på pilotkontoret, d v s: 
 
Avsnitt 3.1  Manualen 

Avsnitt 3.2 Märkning av kamfacken 

Avsnitt 3.3  Belysning vid kamfacken 

Avsnitt 3.4 Arbetsteknikutbildning 

Avsnitt 3.5  Justeringsmöjligheter av kamfacken 

 

De fem inledande avsnitten är upplagda så att resultaten beskrivs i ordningen,  
enkätresultat före/efter och därefter intervjuresultat från arbetslagsintervjuerna.  
Därefter kommer tre avsnitt beroende på vad som framkom i intervjuerna med 
arbetslag och ledning: 
 
Avsnitt 3.6 BAS som helhet samt införandeprocessen – intervjuer med de fyra 

arbetslagen 

Avsnitt 3.7  Erfarenheter från teamledare och dirigent 

Avsnitt 3.8  Synpunkter från kontorschefen 

Avsnitt 3.9   Delaktighet 

 

 
Övriga läsanvisningar för resultatavsnitten 
 

De avsnitt som är kursiverade i den löpande texten är ordagranna citat från 
rapporter, enkäter respektive intervjuer. Beteckningarna n (numerär) och bf 
(bortfall) som förekommer i tabellerna, betecknar antal svarande på varje fråga 
respektive bortfall, d v s de som av någon anledning inte besvarat den aktuella 
frågan. 
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3.1 Manualen 
 
 
Den första av BAS-åtgärderna som infördes på Lidingökontoret (perioden oktober - 
december 2003) var arbetet med Manualen för innearbetet (se implementerings-
schemat Tabell 5). Uppdraget bakom utveckling av en ny Manual var enligt 
projektkontraktet uppdatering och fastställande av manual för arbetsorganisation 
av inomhusarbetet. Syftet var enligt projektledaren Per Bjurnemark, områdeschef: 
Att använda oss av manual anpassad till vårt ledningssystem och ange vilka 
arbetsmoment som ska utföras på gemensamt sätt i hela landet och vilka som kan 
anpassas efter lokala förhållanden.  Arbetet skall begränsas till att ta fram en 
manual för ett effektivt förarbete med kamfack (Westlander (red), 2003, s 4). 
 
En övergripande enkätfråga före respektive efter införandet av Manualen 
presenteras i Tabell 7. 
 

Tabell 7. Brevbärarnas uppfattning om Manualen före respektive två månader efter 
införandet av Manualen. 

Före: Tycker Du organisationen av innearbetet fungerar tillfredsställande i 
dag? (Mf1) 

Efter: Hur tycker Du organisationen av innearbetet fungerar enligt det ni 
hittills kunnat åtgärda efter genomgången av Manualen? (Me2) 

Enligt 5-gradig svarsskala Före 
n=30  bf=5 

Efter  
n=33  bf=2 

 n %  n % 
Mycket tillfredsställande         (1, 2) 12 40 %  14 42 % 
                                                    (3)    11 37 %  17 52 % 
Mycket otillfredsställande       (4, 5)  7 23 %    2   6 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test ej signifikant skillnad. 
 
Resultaten visar en viss tendens till att innearbetet har börjat fungera bättre efter 
införandet av Manualen. En kommentar till före-frågan är: Vem som gör vad är 
ibland oklart, var teamledarna är och när de kommer tillbaka är också oklart. 
Återkommande kommentarer till efter-frågan är: Ingen skillnad ännu. Hela 
projektet måste vara genomfört för att resultat ska kunna märkas ordentligt. 
 
Ett huvudsyfte med Manualen var som vi såg ovan att ange vilka arbetsmoment 
som ska utföras på gemensamt sätt i hela landet och vilka som kan anpassas efter 
lokala förhållanden. Tabellerna 8 och 9 visar brevbärarnas uppfattning om hur 
tydlig skillnaden mellan dessa typer av arbetsmoment är före respektive efter 
arbetet med Manualen. 
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Tabell 8. Brevbärarnas uppfattning om centralt styrande moment för innearbete 
före respektive två månader efter införandet av Manualen. 

Före: Tycker Du det är tydligt vad som är centralt styrande arbetsmoment 
för innearbetet? (Mf5) 

Efter: Tycker Du Manualen gör det tydligt vad som är centralt styrande 
arbetsmoment i innearbetet? (Me9) 

Enligt 4-gradig svarsskala Före  
n=30  bf=5 

Efter 
n=33  bf=2 

 n %  n % 
Ja, i mycket stor utsträckning     (1)   8 27 %    7 22 % 
Ja, i ganska stor utsträckning     (2)  14 47 %  19 59 % 
Nej, i ganska liten utsträckning  (3)    7    23 %    6 19 % 
Nej, i mycket liten utsträckning  (4)  1   3 %    0   0 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test ej signifikant skillnad. 
 
Av Tabell 8 ser vi en viss tendens till att det enligt brevbärarnas uppfattning blivit 
tydligare vad som är centralt styrande arbetsmoment efter arbetet med Manualen. 
Tendensen är däremot alldeles tydlig när det gäller vilka arbetsmoment som kan 
beslutas lokalt enligt Tabell 9 nedan. 
  

Tabell 9. Brevbärarnas uppfattning om arbetsmoment som kan beslutas lokalt i 
innearbete före respektive två månader efter införandet av Manualen. 

Före: Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i 
innearbetet? (Mf7) 

Efter: Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i 
innearbetet efter genomgång av Manualen? (Me10) 

Enligt 4-gradig svarsskala Före  
n=28 bf=7 

Efter  
n=30  bf=4 

 n %  n % 
Ja, i mycket stor utsträckning     (1)  2   7 %  13 43 % 
Ja, i ganska stor utsträckning     (2)  21 75 %  13 43 % 
Nej, i ganska liten utsträckning  (3)    4 14 %  4 14 % 
Nej, i mycket liten utsträckning  (4)  1   4 %  0   0 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test:  .007, p<.01. 

 
Brevbärarna tycker att Manualen spelar mycket stor roll för att organisera 
innearbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta framgår av Tabell 10 nedan. Två 
kommentarer från enkäterna belyser Manualens roll ytterligare: Det ser bara ut att 
bli bättre och bättre. Beror på hur flexibel Manualen blir. 
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Tabell 10. Brevbärarnas uppfattning om Manualens betydelse två månader efter 
införandet av Manualen. 

Efter: Anser Du att Manualen spelar någon roll för att organisera innearbetet   
på ett tillfredsställande sätt? (Me3)  

Enligt 5-gradig svarsskala n=34  bf=1   
 n %   
Mycket stor roll                       (1, 2) 23 67 %    
                                                    (3)     8 24 %   
Mycket liten roll                      (4, 5)   3   9 %   
 
Brevbärarna är också mycket nöjda med upplägget av Manualen – samtliga av de 
30 svarande har angett att upplägget av Manualen är Mycket bra eller Ganska bra. 
Ingen har angett något av de två negativa svarsalternativen på den 4-gradiga 
svarsskalan. 
 
Delaktighet är något som förutsätter att möjligheter skapas för att delta som i detta 
fall i förändringsarbetet med Manualen, men också att man ställer sig till 
förfogande för detta. 14 av brevbärarna (41 %) svarade Ja på frågan om de hade 
blivit ombedda att delta. 13 (38 %) svarade Ja på frågan om de ställt sig till 
förfogande för att delta. 
 
Arbetet med Manualen har hursomhelst medfört att 20 brevbärare (59 %) känner 
sig mer delaktiga än förut i planeringen av inomhusarbetet (Tabell 11). 
 

Tabell 11. Brevbärarnas uppfattning om hur delaktig man känner sig i planeringen 
av innearbetet två månader efter införandet av Manualen. 

Efter: Har arbetet med Manualen påverkat hur delaktig Du känner Dig i 
planeringen av innearbetet? (Me6) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=34  bf=1   
 n %   
Ja, jag känner mig mycket mer delaktig nu      (1) 6 18 %    
Ja, jag känner mig något mer delaktig nu        (2)   14 41 %   
Nej                                                                    (3) 14  41 %   
 
Två av punkterna i Manualen gäller brevbärarnas uppfattning om a) ändrade 
inställelsetider respektive b) delsortering (Tabell 12). Beträffande det förra ser vi 
att uppfattningen varierar kraftigt när det gäller om detta är bra eller inte. 
Delsortering tycker flertalet är bra/mycket bra.  
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Tabell 12. Brevbärarnas uppfattning om ändrade inställelsetider respektive 
delsortering två månader efter införandet av Manualen. 

Efter: Vad tycker du om följande två punkter i Manualen: (ME8) 
  a) Ändrade inställelsetider 
  b) Delsortering  

Enligt 5-gradig svarsskala a) Inställelsetider  
n=30  bf=5 

b) Delsortering 
n=33  bf=2 

 n %  n % 
Mycket bra                               (1, 2) 14 43 %  20 61 % 
                                                    (3)      8  24 %  10  30 % 
Inte alls bra                             (4, 5) 11  33 %    3    9 % 
 
 
Vad anser man då om själva införandet av och hur arbetet med Manualen har 
fungerat på utdelningskontoret? (Me13). Enligt de fria kommentarer som ges får 
man fram att femton personer anser att det fungerat ganska bra, bra eller mycket 
bra respektive att man är på gång, tre har svarat att man vet inte, har ingen 
kommentar eller ”sådär”. Fyra har tyckt att man inte riktigt kommit igång med 
förändringarna ännu och de övriga fyra har varit något negativa, tyckt att det gått 
för snabbt, att det varit en sluten grupp som gjort allt arbete med Manualen och att 
man behövt bättre information och planering. 
 
Hur har då det ordinarie arbetet på utdelningskontoret fungerat ihop med att 
arbeta med Manualen? (Me14). Nitton personer har upplevt att det har fungerat 
lika bra, ok, ganska bra, bra eller mycket bra, tre har angett att arbetet med 
Manualen har inte riktigt börjat ännu, två skriver att de vet inte och resterande tre 
har tyckt att det fungerat någotsånär, att det har krockat lite med rutinarbetet. 
 
Under mars/april 2004 då samtliga BAS-åtgärder var införda gavs en 
sammanfattande delenkät (nr V). Den första frågan om Manualen gällde dess 
inverkan på organisationen av inomhusarbetet. Bedömningarna har blivit lite olika 
(se Tabell 13). 
 
Tabell 13. Brevbärarnas uppfattning om Manualens betydelse för organisationen 

av innearbetet efter införandet av samtliga BAS-åtgärder. 

Efter: Hur bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats av 
arbetet med Manualen? (IE1) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=33  bf=2   
 n %   
I hög grad till det bättre         (1, 2) 11 34 %    
                                                    (3)   14 42 %   
I hög grad till det sämre         (4, 5)     8 24 %   
 
 
En annan fråga gällde på vilket sätt organisationen av innearbetet påverkats av 
arbetet med Manualen (IE2). Av de nitton personer som svarat på denna fråga har 
tio angett positiva kommentarer som ok, bra, ganska bra, mycket bra. Några har 
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specificerat med kommentarer som exempelvis: Alla arbetar lika och det är lättare 
att hoppa in och jobba på andra distrikt. Enklare, klarare direktiv vad man ska och 
inte ska göra om man hoppar som jag har gjort … enklare att komma igång på ett 
distrikt. Tre har angivit värdeneutrala synpunkter som Vet inte. Fem tycker sig inte 
se någon större skillnad och den återstående som står för det enda negativa svaret 
skriver Det saknas väldigt mycket uppgifter. 
 
Fjorton brevbärare (40 %) har svarat Ja på frågan om det fortfarande finns 
brister i organisationen av innearbetet som behöver åtgärdas (IE3). Av dessa 
har elva personer specificerat vilka brister de avser i olika avseenden. De  
kommentarer som tar upp brister relaterade till  BAS-åtgärderna avser framförallt 
eftersändningsrutiner, möblering och märkremsorna på kamfacken: Omständliga 
eftersändningsrutiner, ännu ingen förändring av möbleringen vid 
kamningsplatserna enligt ergonomiutbildningen. Fel färg på [märk]remsorna, 
svårare att se bra. Bakgrundsfärgerna [på märkremsorna] ska sitta fast på 
baksidan. För fet stil på textremsorna.  Några kommenterar också bristen på 
hjälpmedel och opraktisk förvaring av diverse arbetsmaterial. 
 
 
Arbetslagens gemensamma reflektioner kring Manualen  
 
I intervjuerna med arbetslagen stod det klart att Manualen generellt sett har 
mottagits väl och den tycks inte ha inte ha skapat några negativa upplevelser hos 
brevbärarna. Den placerades på fjärde plats i rangordningen av BAS-åtgärderna 
och omnämns ganska lågmält i termer av: Jag tycker det verkar som vi hade infört 
det mesta som fanns i Manualen. Ja, jag tycker inte det är så stora förändringar, 
det som vi skulle göra enligt Manualen det hade vi ju i praktiken redan gjort och 
sen va det väl en del vi skulle skriva ner vad vi gjorde, men jag tycker inte att 
organisationen har förändrats på något sätt i och med Manualen. Det är ju bra att 
det finns nerskrivet hur vi ska göra. 
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3.2 Märkning av kamfacken 
 
 
Efter årsskiftet 2003/2004 började man förberedelserna för införandet av den nya 
märkningen av kamfacken enligt implementeringsschemat (Tabell 5). Syftet med 
förbättring av märkningen på kamfacken var enligt projektkontraktet att finna bästa 
sätt att märka kamfacken för att erhålla bästa läsbarhet. Projektledare var Anders 
Hagbo, områdeschef (Westlander (red), 2003, s 4). 
 
Skillnaden mellan den nya och den gamla märkningen illustreras av de två 
fotografierna nedan som togs av personalen vid Lidingökontoret före respektive 
efter införandet. 
 
Bild 1 
 
Bild 2 
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En övergripande enkätfråga före respektive efter införandet av den nya märkningen 
presenteras i Tabell 14.  
 

Tabell 14. Brevbärarnas upplevelse av förändringen från den gamla till den nya 
märkningen av kamfacken efter14 dagar med den nya märkningen. 

Före: Hur upplever Du märkningen av kamfacken? (BMf5) 

Efter: Hur upplever Du ”den nya” märkningen av kamfacken? (MÄe2) 

Enligt 5-gradig svarsskala Före  
n=35  bf=0 

Efter  
n=33  bf=2 

 n %  n % 
Mycket lättläst                         (1, 2) 18 51 %  26  79 % 
                                                    (3)      4 12 %    5  15 % 
Mycket svårläst                        (4, 5) 13  37 %    2    6 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test ej signifikant skillnad. 

 
Av Tabell 14 ser vi en markant förbättring i upplevelsen av den nya märkningen 
jämfört med den gamla. Att observera är att andelen brevbärare som tycker 
märkningen var svårläst har minskat från 37 % till 6 %.   
 
Hur viktig tycker då brevbärarna att den nya märkningen har varit för en bra 
arbetsmiljö (MÄe4)? Nitton (58 %) av de trettiotre svarande brevbärare tycker att 
införandet av den nya märkningen av kamfacken har varit viktigt eller mycket 
viktigt för en bra arbetsmiljö. 
 
Efter införandet av den nya märkningen av kamfacken uppger brevbärare att de 
upplever en minskning av obehag vad gäller besvär från ögon respektive 
huvudvärk jämfört med obehagen från den gamla märkningen. Några få känner av 
obehag som de inte upplevt tidigare. Det stora flertalet har dock inte upplevt någon 
skillnad i fråga om obehag relaterade till den nya märkningen enligt Tabell 15. 
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Tabell 15. Brevbärarnas upplevelse av efter14 dagars arbete med den 
  nya märkningen. Jämförelser med de gamla märkningen. 

Efter: Om Du jämför med före den nya märkningen infördes, upplever Du då 
obehag som ej fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 
(MÄe3) 

Enligt 4-gradig svarsskala    
     
a) Ögontrötthet n=33  bf=2   
 n %  
Ja, obehag som jag ej känt förut                            (1) 2   6 %    
Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (2)   

 
0 

   
0 % 

  

Ja, obehag som har minskat jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (3)   

 
6 

 
18 % 

  

Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före 
den nya märkningen                                               (4) 
 

 
25 

  
76 % 

  

b) Ögonirritationer … n=32  bf=3   
 n %  
Ja, obehag som jag ej känt förut                            (1) 1  3 %    
Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den 
nya märkningen                                                     (2)   

 
0 

   
0 % 

  

Ja, obehag som har minskat jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (3)   

 
6 

 
19 % 

  

Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före 
den nya märkningen                                               (4) 

 
25 

  
78 % 

  

  

  

 
 
Vad gäller själva införandet av märkningen på kamfacken anser majoriteten att 
det har fungerat bra eller mycket bra (Tabell 16).  
 
Tabell 16. Brevbärarnas upplevelse av själva införandet av märkningen efter 14 

dagars arbete med den nya märkningen. 

Efter: Hur tycker Du själva införandet av den nya märkningen av kamfacken 
har fungerat på utdelningskontoret? (Mäe6) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=32  bf=3   
 n %   
Mycket bra                              (1, 2) 18 56 %    
                                                    (3)     8 25 %   
Mycket dåligt                          (4, 5)     6 19 %   
 
 
Det har dock funnits en del störande moment, något som framkommer i de fria 
kommentarerna. Nästan hälften uppger att det funnits vissa saker som de upplevt 
störande i samband med införandet av den nya märkningen av kamfacken.  
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Störningar som räknas upp av en eller fler personer är: 

 För liten text (4 personer). 
 Det saknas uppgifter som fanns på den gamla märkningen (1 person). 
 För många lika färgremsor (1 person). 
 De nya ”dåliga” färgerna och att namn har försvunnit och kommit tillbaka 

(1 person). 
 Svart text mot vit bakgrund är inte bra (1 person). 
 Slarvades så att det blev en del fel (1 person). 
 ABC-ordning mycket tidsödande då man ska packa! (1 person). 
 Uppsättningen av de nya remsorna borde ha skötts antingen när 

brevbärarna var ute på turen eller efter att vi har slutat för dagen. Ej när vi 
skulle kamma B-posten (1 person). 

 
Andra synpunkter när det gäller den nya märkningen av kamfacken (Mäe10) är: 

 Plastlisterna kunde vara försedda med magnet på baksidan istället för 
limband, så skulle de lättare kunna flyttas vid behov.  

 Onödigt med den färgade listen högst upp. Den tar plats och risken för att 
posten hamnar i fel fack har ökat eftersom markeringen har flyttats ner. 

 Prydligt, snyggt, ljust, något lättare för ögonen. 
 Det ser snyggt och prydligt ut! 
 Det är bra att det är större. 
 Ser bättre ut, rent estetiskt. 
 Lite svårare att avgöra var hushållet är - förra märkningen var det svarta 

kanter till lamellerna, mer otydligt nu. 
 
 
Tre frågor ställdes i en sammanfattande delenkät (nr V) under mars/april då 
samtliga BAS-åtgärder var införda. Den första frågan gällde den nya märkningens 
inverkan på arbetet vid kamfacken. Tabell 17 visar att majoriteten bedömer att den 
blivit i hög grad till det bättre.  
 

Tabell 17. Brevbärarnas uppfattning om den nya märkningens betydelse för  
  kamningsarbetet efter 14 dagars arbete med den nya märkningen. 

Efter: Hur bedömer Du att den nya märkningen har påverkat  Ditt arbete vid 
kamfacken? (IE4) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=35  bf=0   
 n %   
I hög grad till det bättre         (1, 2) 23 66 %    
                                                    (3)     8 23 %   
I hög grad till det sämre         (4, 5)     4 11 %   
 
Följdfrågan På vilket sätt tycker Du den nya märkningen har påverkat Ditt 
arbete vid kamfacken? (IE5) gav brevbärarna möjlighet att förtydliga detta 
genom fria kommentarer.  
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De 26 svaren är övervägande positiva. Två personer upplever ingen skillnad. Fyra 
personer har angett såväl positiva som negativa kommentarer: 

 Tydlig märkning, sämre med ISU uppgradering som medfört mer 
begränsade uppgifter. 

 Det som är bättre än tidigare är märkningen av gatunamnen annars tycker 
jag att de gamla remsorna var lika bra. 

 Kamningen går lite lättare, men nerpackningen tar betydligt längre tid 
eftersom vi infört ABC-ordning. 

 Den har blivit större och tar inte hänsyn när en gata slutar och när kammen 
slutar, en gata kan gå över flera kamhyllor. Annars är den lättare att läsa 
och hitta…. 

 
Resterande 20 personer har gett positiva svar. Det som framträder mest frekvent i 
svaren är kommentarer kring följande aspekter som minst tolv personer har 
påpekat: 

 Tydligare, lättare och behagligare för ögonen att se, lättare att hitta namn 
och gator, bra med förnamn. 

 
Ytterligare kommentarer är: 

 Bra kontrast, bra typsnitt och format, pedagogiskt färgval, dock är själva 
listerna något opraktiska när man skall pussla med uppdatering av remsor. 

 Mycket lättare att lära. 
 Tydligare skrift. En del info har fallit bort när vi bytte ”remsor” den som 

bara skrivits upp för hand och aldrig först in i ISO datan. 
 Det går snabbare att kamma upp posten. 
 En fördel är att förnamnen står på kammen och det spar tid. 
 Tydligare, lätt att hitta när det är i bokstavsordning. 
 Lättare att kamma efter ABC modellen, bättre uppsikt. 
 Kamningen går lite lättare, men nerpackningen tar betydligt längre tid 

eftersom vi infört abc-ordning. 
 
Sexton brevbärare (49 %) anser att det fortfarande finns brister i märkningen av 
kamfacken som fortfarande finns (IE3). De har kommenterat brister med svar av 
typ: onödiga förnamn, färgen och layouten på remsorna, fel i utskrifterna, olikheter 
i systemet, tekniska problem:  

 Det står för mycket namn på remsorna. 
 Bakgrundsfärgen på flera korta vägar/gator flyter samman om man står för 

lång tid. 
 Förlängningen av höjden på märkningen kunde ha utnyttjats på ett annat 

sätt. 
 Tycker att gatunamnen ska vara under. 
 Avflyttade gamla namn kommer tillbaka. 
 Olika bredd, anpassning till kamfacksbredd. 
 Ett system för hela terminalen, nu är det olika textrader på olika distrikt. 
 Listerna klämmer inte åt ordentligt utan det blir ett glapp, en luftficka inne i 

listen vilket för att texten blir oläslig, suddig. 
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Arbetslagens gemensamma reflektioner kring märkningen  
 
Under intervjuerna placerades märkningen på andra plats respektive delad första 
plats. Den upplevs av flertalet brevbärare som bättre, tydligare och renare: Den här 
nya är mycket bättre. Märkningen är väldigt tydlig och bra både med färger och 
typsnitt.  Svart på vitt är ju bättre än svart på gult. Det är tydligare över huvud 
taget när gatunamnen inte är överklistrade.  Negativa synpunkter har gällt typsnitt 
och textutrymme: Typsnittet tycker jag kanske inte är jättebra. Förut fick det plats 
fem namn [på ett avlämningsställe] men nu får bara fyra plats. Ett problem har 
varit lutningen på listen på ett av hyllplanen - andra kamningshyllan - som har haft 
fel vinkel och därför orsakat reflexer. Det har justerats med en lämpligare vinkel på 
listen. 
 
Ett störande moment har varit att man samtidigt med den nya märkningen infört 
alfabetisk sorteringsordning. Kommentarer som belyser problematiken är: Inte bra 
att blanda in alfabetisk ordning samtidigt. Funkar inte på alla distrikt. Skulle bara 
in överallt helt plötsligt. Bara bra för ovana med abc, ej för vana. Tar för lång tid 
att plocka ner posten enligt abc-ordningen. Kanske går snabbare för nya att 
kamma upp men tar längre tid att kamma ner. 
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3.3 Belysning vid kamfacken 
 
 
Uppdraget bakom framtagning av en bättre belysning vid kamfacken leddes av 
Kent Westling, områdeschef. Specifikationen enligt projektkontraktet var att 
undersöka vilka krav på belysning man kan ställa på de nya kamfacken, redovisa i 
vilken mån dagens belysning uppfyller dessa krav samt föreslå 
förbättringsåtgärder av dagens belysning (Westlander (red), 2003, s 4). 
Leveransen av den nya armaturen blev några veckor försenad från tillverkande 
företag och kom på plats på Lidingökontoret med början vecka 6, 2004. 
 
Den övergripande frågan som ställdes före respektive efter införandet av den nya 
märkningen presenteras i Tabell 18. 
 

Tabell 18. Brevbärarnas upplevelse av den nya arbetsbelysningen vid  kamfacken 
  före och efter 14 dagars arbete med den nya armaturen. 

Före: Hur upplever Du arbetsbelysningen vid Dina kamfack? (BMf1) 

Efter: Hur upplever Du den nya arbetsbelysningen vid Dina kamfack? (BEe2) 

Enligt 5-gradig svarsskala Före  
n=34  bf=1 

Efter  
n=30  bf=5 

 n %  n % 
Mycket bekväm                        (1, 2) 16  47 % 25  75 % 
                                                    (3)      5  15 %    5  25 % 
Mycket obekväm                      (4, 5) 13  38 %    0    0 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test = .002, p<.01    
 
 
Resultatet visar en tydlig tendens till att arbetsbelysningen upplevs klart bättre med 
den nya armaturen. Att särskilt observera: Andelen brevbärare som bedömt 
belysningen som mycket obekväm har minskat från 38 % till 0 %! 
 
Majoriteten, (78 % av de 33 svarande brevbärarna) tycker att införandet av den nya 
arbetsbelysningen vid kamfacken har varit viktigt eller mycket viktigt för en bra 
arbetsmiljö (BEe4). 
 
Efter införandet av den nya märkningen uppger ett antal brevbärare att de upplever 
en minskning av obehag de kände innan de började arbeta med den nya 
märkningen. Det stora flertalet har dock inte upplevt någon skillnad relaterad till 
den nya märkningen vad gäller besvär från ögon. Endast en svarande per fråga har 
upplevt obehag i from av ögontrötthet eller ögonirritationer som han/hon ej känt 
tidigare (Tabell 19). 
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Tabell 19.  Brevbärarnas upplevelse av obehag efter 14 dagars arbete med den nya  
   arbetsbelysningen. Jämförelser med de gamla arbetsbelysningen. 

Efter: Om Du jämför med före den nya arbetsbelysningen infördes, upplever 
Du då obehag som ej fanns förut alternativt har förvärrats eller 
minskat? (MÄe3) 

Enligt 4-gradig svarsskala    
     
a) Ögontrötthet n=33  bf=2   
 n %  
Ja, obehag som jag ej känt förut                            (1)   1   3 %    
Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (2)   

 
  1 

   
 3 % 

  

Ja, obehag som har minskat jämfört med före den 
nya märkningen                                                     (3)   

 
  7 

 
22 % 

  

Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före 
den nya märkningen                                               (4) 

 
23 

  
72 % 

  

b) Ögonirritationer … n=32  bf=3   
 n %  
Ja, obehag som jag ej känt förut                            (1)   1  3 %    
Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (2)   

 
  0 

   
0 % 

  

Ja, obehag som har minskat jämfört med före den 
nya märkningen                                                      (3)   

 
  5 

 
16 % 

  

Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före 
den nya märkningen                                               (4) 
 

 
25 

    
81 % 

  

Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före 
den nya märkningen                                               (4) 

 
27 

  
87 % 

  

  

  

 
 
När det gäller själva införandet av den nya arbetsbelysningen anser en övervägande 
majoritet av brevbärarna (80%) att det har fungerat mycket bra (Tabell 20).  
 
 
Tabell 20. Brevbärarnas upplevelse av själva införandet av arbetsbelysningen efter  

 14 dagars arbete med den nya armaturen. 

Efter: Hur tycker Du själva införandet av den nya arbetsbelysningen vid 
kamfacken har fungerat på utdelningskontoret? (BEe7) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
Mycket bra                              (1, 2) 25 80 %   
                                                    (3)     3 10 %   
Mycket dåligt                          (4, 5)     3 10 %   
 
En del störande inslag vid införandet av den nya arbetsbelysningen påtalas dock i 
de fria enkätsvaren av fem personer. Resterande 24 svarande har inte uppgett något 
som stört i fråga om märkningen. De störningar som räknas upp är:   
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 Det är svårt att ställa pelarna så nära man vill. Armaturerna krockar (3 
personer). 

 Att de inte tog bort den gamla takbelysningen (1 person). 
 Belysningen anlände försenat till oss och kunde inte sättas upp då vi hade 

avsatt personal för detta (1 person). 
 
Tre frågor om belysningen som ställdes i en sammanfattande delenkät (nr V) under 
mars/april då samtliga BAS-åtgärder var införda redovisas nedan. Den första frågan 
gällde den nya arbetsbelysningens inverkan på arbetet vid kamfacken (IE7). Tabell 
21 visar att majoriteten (74 %) bedömer att den blivit avsevärt bättre.  
 
Tabell 21. Brevbärarnas uppfattning om den nya arbetsbelysningens betydelse för  

  kamningsarbetet efter14 dagars arbete med den nya armaturen. 

Efter: Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet 
vid kamfacken? (IE7)  

Enligt 5-gradig svarsskala n=35  bf=0   
 n %   
I hög grad till det bättre         (1, 2) 26 74 %   
                                                    (3)     8 23 %   
I hög grad till det sämre         (4, 5)     1   3 %   
 
Under frågan På vilket sätt tycker Du den nya arbetsbelysningen har påverkat 
Ditt arbete vid kamfacken? (IE8), gavs brevbärarna möjlighet att förtydliga på 
vilket sätt den nya arbetsbelysningen påverkat deras arbete i fria kommentarer. 
Tjugo personer har angett positiva svar, fem ingen skillnad och en person har givit 
en negativ kommentar, nämligen att det är för lite belysning vid vissa 
kamningsutrymmen. De positiva svaren handlar om att man ser bättre, att texterna 
syns bättre och tydligare, mindre reflexer från märkningslisten, mycket ljusare, att 
man kan ställa in ljusstyrkan efter behov och att man blir mindre trött i ögonen. 
Följande svar får exemplifiera detta: 

 Texterna syns mycket bättre även på de nedersta hyllorna. 
 Nu kan man se vad det står utan att anstränga ögonen. 
 Mycket ljusare, men bättre än förr, blir ej lika trött då märkningen 

har blivit klarare och huvudet ansträngs mindre. 
 Mindre reflexioner och framför allt en belysning som man kan 

ställa in efter hur mycket dagsljus som är. 
 Efter en längre tids kamning så känner man sig piggare än 

tidigare, skönare för ögonen. 
 Det är ljusare där ljus behövs, större möjlighet att ställa in 

ljusstyrkan o s v -  positivt. 
 Tidigare hade jag mycket ont i ögonen men med nya belysningen 

har det blivit bättre och bättre. 
 
Sju brevbärare (21 %) har svarat Ja på frågan om det fortfarande finns brister i 
arbetsbelysningen vid kamfacken som behöver åtgärdas (IE9). De har 
huvudsakligen motiverat svaren med att takbelysningen är för stark i förhållande 
till den nya armaturen på kamfacken samt att man inte kan ställa kamfacken i 
tillräckligt snäv vinkel mot varandra utan att armaturerna tar i varandra. 
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Arbetslagens gemensamma reflektioner kring belysningen 
 
I intervjuerna med respektive arbetslag efter införandet av samtliga BAS-åtgärder 
framkom att belysningen generellt upplevts som den mest positiva förändringen av 
de fyra och många uttrycker sig oreserverat i termer av jättebra. Kommentarerna 
stämmer bra med resultaten från enkätsvaren. Det har dock funnits lite problem 
med reflexer och med att åstadkomma en bra allmänbelysning, beroende på var i 
lokalen man kammar upp post, något som även kom fram i svaren på enkätfrågan. 
Dessa problem har nu uppmärksammats och åtgärdats.  
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3.4 Arbetsteknikutbildning 
 
 

Uppdraget att ta fram ett utbildningsmaterial och en plan för genomförande av en 
utbildning i arbetsteknik leddes av projektledare Ulla Gustafsson, områdeschef i 
samarbete med ergonom Marianne Gerner-Björkstén och företagssjukgymnast 
Annette Stjernstedt, PREVIA, Linköping, som också genomförde utbildningen på 
Lidingökontoret. Enligt projektkontraktet omfattade arbetet endast ’innearbetet’ 
med tonvikt på sorteringsmomenten. Utbildningen genomfördes vid två tillfällen 
per arbetslag med början vecka 7, 2004 - se implementeringsschema Tabell 5 
(Westlander (red), 2003, s 4). 
 
I vilken utsträckning anser då brevbärarna att de tidigare fått information om hur 
man bör arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt, d v s före utbildningen i 
arbetsteknik? Drygt en tredjedel av de svarande anser att de i hög grad fått sådan 
information (Tabell 22).  
 

Tabell 22. Brevbärarnas bedömning av erhållen information om arbetsteknik     
  före arbetsteknikutbildningen.              

Före:  Anser Du att Du fått bra information/utbildning om hur Du kan arbeta 
på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet? (ATf3) 

Enligt 5-gradig svarsskala n=30  bf=5   
 n %   
Ja, i hög grad                              (1) 12 40 %   
                                                    (2)    7 23 %   
Nej, i låg grad                             (3)   11 37 %   

 
På frågan Hur har Du ”lärt Dig” arbetstekniken vid kamningsarbetet? (ATf4)  
svarar flertalet 24 (73 %) att de har lärt sig enbart genom att själva pröva sig fram, 
medan fyra (12 %) har lärt sig genom instruktioner och fem (15 %) genom både 
och. 
 
Hur bekväma brevbärarna känner sig med arbetet vid kamfacken jämfört med 
innan arbetsteknikutbildningen framgår av Tabell 23. Fler tycker alltså att de kan 
arbeta på ett bekvämare sätt efter arbetsteknikutbildningen. 
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Tabell 23. Brevbärarnas bedömning av ergonomiskt bekvämt arbetssätt vid  
  kamfacken och 14 dagar efter utbildningen. 

Före: Tycker Du att Du i dag kan arbeta på ett ergonomiskt bekvämt sätt vid 
kamningsarbetet? (ATf2) 

Efter: Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik kan arbeta på ett 
ergonomiskt bekvämt sätt vid kamningsarbetet? (ATe2) 

Enligt 5-gradig svarsskala Före  
n=30  bf 5 

Efter  
n=34  bf=4 

 n %  n % 
Ja, i hög grad                           (1, 2) 14  47 %  19  61 % 
                                                    (3)    10  33 %    8  26 % 
Nej, i låg grad                          (4, 5)   6  20 %    4  13 % 
 
 
Denna positiva tendens blir däremot inte synlig i svaren på frågan om hur 
brevbärarna bedömer sitt arbetssätt ur ergonomisk synvinkel, se Tabell 24. 
 

Tabell 24. Brevbärarnas bedömning av ergonomiskt lämpligt arbetssätt  
  vid kamfacken före och 14 dagar efter utbildningen.  

Före: Anser Du att Du i dag arbetar på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid 
kamningsarbetet? (ATf1) 

Efter: Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik arbetar på ett 
ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet?  (IEk) 

Enligt 5-gradig svarsskala Före  
n=30  bf 5 

Efter  
n=34  bf= 

 n %  n % 
Ja, i hög grad                           (1, 2) 12  40 %  15  44 % 
                                                    (3)    12  40 %  11  32 % 
Nej, i låg grad                          (4, 5)   6 20 %    8  24 % 
Enligt Marginal Homogeneity Test ej signifikant skillnad. 
 
 
3.4.1 Innehållet i respektive upplägget av utbildningen 
 
Flertalet brevbärare anser att själva innehållet i arbetsteknikutbildningen, har legat 
på ”rätt nivå” för att vara användbar för dem i deras arbete (ATe3). Ja, helt och 
hållet svarar 18 (60 %), Ja, delvis 7 (23 %) och 5 (17 %) svarar Nej. Fria 
kommentarer kring vad som varit bra respektive dåligt visade att … 
... följande bedöms bra: 

 Viss information om hur muskler och leder fungerar och arbetar. 
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… följande bedöms mindre bra/dåligt: 

 Inget ’utearbetsinnehåll’. 
 Att ergonomerna verkar komma från en annan planet: ’om det är 

jobbigt att kamma kan ni sätta er och vila en stund’. 
 Utbildningen var lite för teoretisk. 

 

När det gäller upplägget av utbildningen så bedöms den av alla utom tre som 
mycket/ganska bra (Tabell 25). 
 

Tabell 25. Brevbärarnas bedömning av uppläggningen av utbildningen 14 dagar  
  efter utbildningstillfället.                  

Efter: Vad anser Du om själva uppläggningen av utbildningen i ergonomi och 
arbetsteknik? (ATe4) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
Mycket bra                                  (1) 16 52 %   
Ganska bra                                 (2)   12 39 %   
Ganska dålig                               (3)    3 10 %   
Mycket dålig                               (4)   0   0 %   
 
 
De som svarat ganska bra eller ganska dåligt (femton personer) har ombetts 
kommentera vad de avser: 

Följande har ansetts vara bra:  

 Några i taget, d v s  mindre ”klasser”. 

Följande har ansetts vara mindre bra/ dåligt:  

 Svårt att hinna i tid till utbildningen. 
 Det blev för mycket övertid. 
 Att det inte ligger helt på ordinarie arbetstid utan att man tvingas jobba 

över och att arbetsledningen inte planerar så att personalen hinner in till 
kursstart utan missar första timmen och ramlar in lite pö om pö på 
eftermiddagen. 

 Inget ’utearbetsinnehåll’. 
 
 
Själva innehållet i arbetsteknikutbildningen bedöms ”rätt” helt eller delvis att det 
stora flertalet som vi kan se i Tabell 26. Till denna fråga finns endast en 
kommentar, nämligen att personen i fråga även hade önskat instruktioner i hur man 
bör arbeta rätt i utearbetet.  
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Tabell 26. Brevbärarnas bedömning av utbildningens innehåll 14 dagar efter  
  utbildningen.  

Efter: Tycker Du att utbildningen har haft ”rätt innehåll” för att vara 
användbar för Dig i Ditt arbete? (ATe5) 

Enligt 3-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
Ja, helt och hållet                        (1) 15 48 %   
Ja, delvis                                     (2)   14 45 %   
Nej                                              (3)     2  7 %   

 
 
Fördelningen mellan teori och praktik (ATe6) bedöms av 28 brevbärare (93 %) 
ha varit mycket eller ganska bra (20 pers). Men det fanns andra meningar om 
huruvida det var lagom fördelning mellan teori och praktik. En person som 
bedömde fördelningen mycket bra motiverar med kommentaren att det var inte för 
teoretiskt medan en annan person tyckte att lite mer praktik vore nyttigt. 
 
Problematiken belyses ytterligare av nästa fråga (Tabell 27). Här ser vi att elva 
personer (39 %) skulle önskat något mer praktik i förhållande till teori. 

 

Tabell 27. Brevbärarnas bedömning av kopplingen mellan olika delar i  
  utbildningen 14 dagar efter. 

 Efter: Hur tycker Du att kopplingen mellan de mer teoretiska delarna och de 
praktiska exemplen varit? (ATe7) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=28  bf=7   
 n %   
En bra avvägning                                                         (1) 15 54 %   
För mycket teori och för lite praktik                            (2)   11 39 %   
För mycket praktik och för lite teori                            (3)     0   0 %   
Teori och praktik har inte hängt ihop på ett bra sätt   (4)   2   7 %   

 

23 av 28 svarande på ovanstående enkätfråga har inte tyckt att något saknats i 
utbildningen. Fem personer har framhållit några utbildningsmoment som de 
personligen tycker saknats/hade önskat (ATe11): 

 Tid.  
 Mer praktiska övningar. 
 Lastning och buntning. 
 Att utbildarna inte bereddes tillfälle att gå med under en hel eller flera 

arbetsdagar och se att ergonomin är det första som bortprioriteras eftersom 
massiva neddragningar har lett till att tidspressen är orimligt stor, man 
hinner inte ens snyta sig på arbetstid. 

 Utearbetet. 
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Här nedan kommer ytterligare några resultat från hur utbildningen i arbetsteknik 
har upplevts i olika avseenden. Resultaten talar tydligt för sig själva och kan 
komma till nytta inför kommande arbetsteknikutbildningar. 

 

Tabell 28. Brevbärarnas bedömning av förhandsinformationen till utbildningen 14    
  dagar efter utbildningen.  

Efter: Hur upplever Du förhandsinformationen om utbildningen som Du fått 
på Ditt utdelningskontor? (ATe8) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
Mycket bra                                          (1)   8 26 %   
Ganska bra                                              (2)   16 51 %   
Ganska dålig                                            (3)    4 13 %   
Mycket dålig                                            (4)   3 10 %   

 
 

Tabell 29. Brevbärarnas bedömning av förhandsinformationen inför utbildningen  
  14 dagar efter utbildningen.  

Efter: I vilken grad bidrog förhandsinformationen till att Du blev motiverad 
att delta i utbildningen? (ATe9) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=28  bf=7   
 n %   
I mycket hög utsträckning                  (1)     2  7 %   
I ganska hög utsträckning                       (2)   15 54 %   
I ganska låg utsträckning                        (3)     5 18 %   
I mycket låg utsträckning                        (4)   6 21 %   

 
 
En majoritet av brevbärarna (22 personer; 71 %) anser att utbildningen i 
arbetsteknik har gjort dem mer medvetna om vikten av att arbeta på ett 
ergonomiskt lämpligt sätt (Tabell 30). 
 
Tabell 30. Brevbärarnas bedömning av vikten att arbeta på rätt sätt ergonomisk  

  efter utbildningen i arbetsteknik.  

Efter: I vilken utsträckning har utbildningen gjort Dig mera medveten om 
vikten av att arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt? (ATe12) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
I mycket stor utsträckning           (1)   3 10 %   
I ganska stor utsträckning          (2)   19 61 %   
I ganska liten utsträckning         (3)     8 26 %   
I mycket liten utsträckning         (4)   1  3 %   
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En närliggande fråga är i vilken utsträckning brevbärarna bedömer att utbildningen 
kommer att påverka deras sätt att arbeta ergonomiskt rätt fortsättningsvis (Tabell 
31).  
 
Tabell 31. Brevbärarnas bedömning av vikten att arbeta på rätt sätt ergonomiskt  

  14 dagar efter utbildningen.  

Efter: I vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen kommer att 
påverka Ditt eget sätt att fortsättningsvis arbeta på ett ergonomiskt 
lämpligt sätt? (ATe13) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=32  bf=3   
 n %   
I mycket stor utsträckning           (1)   1  3 %   
I ganska stor utsträckning          (2)   15 47 %   
I ganska liten utsträckning         (3)   13 41 %   
I mycket liten utsträckning         (4)   3   9 %   

 
Svaren anger att det bedöms något svårare att omsätta kunskapen i praktiken. 
Några av skälen till detta anges vara: 

  Finns ej tid.  
  Det är lätt att falla tillbaka till det gamla sättet som kanske är lite sämre. 
  Tänkte ganska mycket på det i början men sedan har stress fått en att 

glömma. 
 
Värdet av utbildningen för brevbärare generellt bedöms av majoriteten brevbärare – 
25 av 31 – ha ganska/mycket stor potential att leda till större insikt om vikten av ett 
ergonomiskt lämpligt arbetssätt för att på  sikt undvika skador (Tabell 32). 
 
Tabell 32. Utbildningens inverkan på brevbärare generellt. Brevbärarnas  

  bedömning 14 dagar efter utbildningen. 

Efter: Om Du tänker på brevbärarna generellt, i vilken utsträckning 
bedömer Du att utbildningen kommer att leda till större insikt om 
vikten av ett ergonomiskt lämpligt arbetssätt för att på sikt undvika 
skador? (ATe14) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=31  bf=4   
 n %   
Ja, i mycket stor utsträckning     (1)   7 23 %   
Ja, i ganska stor utsträckning     (2)  18 58 %   
Nej, i ganska liten utsträckning  (3)     5 16 %   
Nej, i mycket liten utsträckning  (4)   1  3 %   
 

 

Synpunkter på om störande omständigheter påverkat genomförandet av 
utbildningen uppges av 14 brevbärare De kommentarer som angetts är:  

 Hög arbetsbelastning, vi hann inte tillbaka i tid från ”turen”. 
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 Ett stressmoment fanns hela tiden p g a mycket att göra. 
 De flesta brevbärarna har inte hunnit tillbaka i tid till utbildningen p g a 

för mycket att göra. 
 Den gjordes under en postmässigt jobbig period. 
 Om folk delar post sen blir allt försenat och utbildningen lidande. 
 Förseningar i arbetet. 
 Personalbristen ledde till at jag missade delar av utbildningen. 

 
 
Följande frågor ställdes i den sammanfattande och avslutande delenkät V  
i slutet mars/april efter det att samtliga BAS-åtgärder var införda. 
 
Tabell 33. Brevbärarnas bedömning av utbildningens påverkan i att arbeta på ett  

   mer bekvämt sätt 14 dagar efter utbildningens genomförande. 

Efter: Anser Du att utbildningen i arbetsteknik har medfört att Du kan 
arbeta på ett mer bekvämt sätt vid kamningsarbetet? (IE10) 

Enligt 5-gradig svarsskala  
n=34  bf=1 

  

 n %   
Ja, i  hög grad                         (1, 2) 10 30 %   
                                                    (3)   11 32 %   
Nej, i ringa grad                     (4, 5)   13 38 %   
 
 
Kompletterande kommentarer varierar och är av såväl positiv, negativ som neutral 
karaktär: Nya insikter och tips (2 personer), svårt att tillämpa på grund av tidspress 
(4 personer), svårt att lära in ett nytt rörelsemönster (2 personer). Några tyckte 
redan man visste hur man skulle arbeta (4 personer), några missade utbildningen 
(2 personer) och en person tycker fortfarande det är jobbigt att stå så lång tid. 
Följande exempel får tydliggöra dessa kategorier av svar: 

 Jag har fått en insikt i hur man ska jobba optimalt ur ergonomisk hänseende. 
 Jag kan, men gör det inte på grund av tidsbrist. 
 Säkert bra utbildning men de är svårt att lära om när rörelserna har blivit 

inarbetade under längre tid. 
 Tänkte redan innan på hur jag jobbade vid kamningen. 
 Jag måste ha missat utbildningen! 

 
 

Frågan På vilket sätt tycker Du att utbildningen i arbetsteknik har påverkat 
Din arbetsteknik vid kamfacken? (IE11) har kommenterats fritt av nitton 
personer varav tio svarat i positivt riktning, en negativt och åtta har angett att de 
inte upplevt något skillnad. Exempel på sådana svar är: 

 Lite mer medveten om att lyssna på kroppens signaler. 
 Jag försöker tänka på hur jag arbetar, även fast det tar tid. 
 Jag tänker mer på hur jag håller posten och hur jag förflyttar mig. 
 Det går inte att arbeta rätt, facken alltför höga. 
 Inte alls. 
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 Ingen större skillnad. Kanske tänker lite extra på tunga lyft. 
 
 
Elva brevbärare (33 %) har svarat Ja på frågan Finns det fortfarande brister i 
Ditt sätt att arbeta vid kamfacken som Du tycker behöver åtgärdas? (IE12)  
De som svarat Ja har motiverat svaren på följande sätt: 

 För mycket post! 
 Max 3 hyllor/pelare. 
 Tar för lång tid, handlar om timmar. 
 Ont om utrymme. 
 Inställningarna har jag fortfarande inte fått hjälp med. 
 Det är inte säkert att jag alltid gör på bästa sätt p g a tidsbrist. 
 Jag vrider mig fortfarande på ett ohälsosamt sätt. 
 Utformning och enklare sätt att ändra kammarna. 
 Ja, att man har rätt höjd på kamfacken. 
 Småsaker. 
 Skulle kunna tänka mer på hur jag gör men stress blockerar sådant. 

 

 

Arbetslagens gemensamma reflektioner kring utbildningen i 
arbetsteknik  
 
Majoriteten upplever att arbetsteknikutbildningen som sådan är bra och att den 
behövs. Men uppfattningarna om arbetsteknikutbildningen, som kommer på tredje 
plats i rangordningen, varierar kraftigt och stämmer väl överens med enkätsvaren.  
I ett av arbetslagen tyckte samtliga fem närvarande att utbildningen i arbetsteknik 
har varit lysande. I övriga arbetslag fanns det å andra sidan några som tyckte att vi 
kunde redan det mesta. En annan synpunkt var att det tar för mycket tid att tänka 
efter så att man arbetar rätt ergonomiskt, men någon annan påpekade då genast att 
det gäller ju att komma in i det också, då kanske det inte skulle ta så mycket längre 
tid. I detta sammanhang kom problematiken med vanans makt upp: man har ju ett 
invant sätt att jobba och det är jättesvårt att ändra på.   
 
Det fanns vissa antydningar till att teoridelen varit lite för omfattande och för djup i 
förhållande till de praktiska momenten som uppskattades mer. En kommentar som 
belyser detta är: Det var skitbra när dom gick runt och kollade hur man jobbade 
och gav råd till en personligen, för då vet man ju vad man gör för fel och då är det 
upp till en själv… får man ont sen vet man varför, då kan man inte skylla på nån 
annan. Tidpunkten för utbildningspassen påpekades: Det var ingen bra tid med 
utbildningen på eftermiddagen, hade varit bra om den kunde legat på förmiddagen 
i stället.  
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3.5 Justeringsmöjligheter av kamfacken 
 
 
Syftet med BAS-projektet kring kamfacken var att undersöka möjligheterna till 
justering och optimering av kamfacken. Enligt projektkontraktet skulle förslagen 
innehålla dels vilka tekniska möjligheter som erbjuds för att minska risken för 
belastningsskador vid arbete vid kamfacken, dels metoder för att organisera 
arbetet effektivt. Projektledare var Brittinger Eriksson (se Westlander 2003, s 4).  
 
Flertalet brevbärare på Lidingökontoret (28 av 35) har angett att de vanligtvis 
kammar upp post i kamfackpelare med fyra våningar. De övriga 7 har tre våningar 
per pelare. Det varierar i hög grad hur bekvämt man tycker det är att arbeta med 
kamfack (Tabell 34). 
 
Tabell 34. Brevbärarnas bedömning av hur bekvämt det är att arbeta med kamfack  

  före förbättringsåtgärd. 

Före: Hur upplever Du det är att arbeta med kamfack? (Kf1) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=34  bf=1   
 n %   
Mycket bekvämt                      (1, 2) 14 41 %   
                                                    (3)     9 27 %   
Mycket obekvämt                   (4, 5)    11 32 %   
 
Innan någon förbättringsåtgärd enligt BAS hade vidtagits fick brevbärarna svara på 
frågan hur ofta de kontrollerar att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i förhållande 
till deras kroppslängd? Det visade sig att drygt hälften (16 av 30) aldrig gjorde en 
sådan kontroll. Samma fråga ställdes i den sammanfattande slutenkäten (V) och då 
fördelade sig svaren enligt Tabell 36. (Observera att det är 30 personer som svarat 
på ”före-frågan” och 35 på ”efter-frågan”.) 
 
Tabell 35. Brevbärarnas bedömning av hur ofta de kontrollerar att hyllorna på  

  kamfacken har rätt höjd i förhållande till deras kroppslängd – före  
  arbetsteknikutbildning. 

Före: Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i 
förhållande till Din längd? (Kf9) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=30  bf=5   
 n %   
Alltid                                           (1)  5 17 %   
Ibland                                          (2)     4 13 %   
Sällan                                          (3)     5 17 %   
Aldrig                                          (4) 16  53 %   
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Tabell 36. Brevbärarnas bedömning av hur ofta de kontrollerar att hyllorna på  
  kamfacken har rätt höjd i förhållande till deras kroppslängd – efter  
  arbetsteknikutbildning. 

Efter: Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i 
förhållande till Din längd? (IE14) 

Enligt 4-gradig svarsskala n=35  bf=0   
 n %   
Alltid                                           (1)   2   6 %   
Ibland                                          (2)     5 14 %   
Sällan                                          (3)     8 23 %   
Aldrig                                          (4) 20  57 %   
 
 
Ett försök med motordriven höj- och sänkbarhet av kamfacken 
 
En motordriven lösning för höj- och sänkning av hyllorna på kamfacken har 
utvecklats av ett företag i samarbete med Servicenätet Leverans, Posten. 
Konstruktionen är sådan att en motor har monterats på varje kamfackpelares stativ 
och styrs elektroniskt med hjälp av en knapptryckning vid kamfacket. Sju personer 
har varit ”testpersoner” vid fyra kamfackpelare med denna konstruktion. (IE15)  
Deras upplevelser av att arbeta med kamfacken framgår av Tabell 37 och 
kompletterande kommentarer nedan. 
 
Tabell 37. Brevbärarnas bedömning av hur det är att arbeta med de motordriven  

   höj- och sänkbara kamfacken. 

Efter: Om Du svarat Ja på frågan ovan, hur upplever Du det är att arbeta 
med de motordrivet höj- och sänkbara kamfacken jämfört med de 
manuellt justerbara? (IE16) 

Enligt 4-gradig svarsskala      n=7  bf=0   
 n    
Mycket bättre                          (1, 2) 5    
                                                    (3)   1    
Mycket sämre                          (4, 5)   1    
 
Av de sju personer som testat dessa motordrivna kamfack har sex motiverat sina 
svar på följande sätt: 

 Självklart är det bättre, man sparar tid och ork - när det är enkelt så tänker 
man ju oftare på att ställa in efter sin längd. 

 Det är väl bra att det finns motordrivet. 
 Lätt att ställa in kamfacken så de passar in för olika långa personer eller korta. 
 Enklare att ställa in om flera inte har samma höjd. 
 Jag är vikarie så jag har olika arbetsförhållanden varje dag. 
 Eftersom jag är lång och alltid jobbar som reserv på andras distrikt så är det 

väldigt bekvämt att kunna anpassa höjden till min egen, det är den aldrig 
annars. 
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Under en intervju med ett av arbetslagen framhåller en kvinnlig brevbärare som 
bara är 160 cm lång att det är guld att arbeta vid de motordrivna kamfacken. Hon 
är en av dem som ”hoppar runt” på olika block och har svårt att klara av att kamma 
på fyra våningar. Hon säger att hon inte har tid att flytta facken så att de passar 
hennes längd. 
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3.6 BAS som helhet samt införandeprocessen – intervjuer 
med de fyra arbetslagen 

 
 
Samtalet i arbetslagen fördes kring huvudfrågorna  
 de olika åtgärds-  och delmomenten, 
 införandeprocessen, 
 BAS som helhet. 

 
Intervjuledaren (författaren) följde en på förhand uppgjord ”guide” som 
återkommer i underrubrikerna för detta avsnitt. Framställningen återger deltagarnas 
synpunkter så som de förmedlas av dem själva. 
 
 
3.6.1 Processen kring Manualen 
 
Införandeprocessen för Manualen tycks i stort sett ha flutit bra. De specifika 
kommentarer som kommer upp vid intervjuerna är: Tämligen smidigt tycker jag; 
det är väl mycket för att vi som har jobbat med Manualen har fått tid och möjlighet 
att införa det på ett riktigt sätt tycker jag i alla fall. Exempel på negativa 
synpunkter är Mötena har runnit ut i sanden … för mycket andra möten och 
övertid. 
 
Det är några brevbärare som kopplar förbättringsåtgärderna till högre 
effektivitetskrav på grund av indragning av två utdelningsområden under mars 
månad. Följande kommentar belyser det: Man kan ju inte påstå att det har varit 
vad vi förväntade oss. I och med att vi införde den här nya Manualen förväntar 
dom sig att vi ska jobba effektivare och därför har dom gjort indragningar på 
personal, nästan allihop har ju fått mer att göra och vi hinner ju inte med i dag för 
det mesta, det är ständig övertid. 
 
 
3.6.2 Processen kring märkningen 
 
Inledningsvis var det lite problem med enhetligheten, brevbärarna säger att 
märkremsorna inte var enhetliga eftersom systemet inte var tillräckligt ”låst”. Det 
ansågs också vara för många inblandade i uppdateringen av märkremsorna så det 
blev ingen bra samordning av processen. Ett annat problem var att det krånglade 
med utskriftsprocessen, den upplevdes som en flaskhals i systemet genom att man 
fick vänta för länge innan remsorna uppdaterades. Då hade de redan hunnit bli 
inaktuella. Några tyckte också att namnen förkortades för mycket. En brevbärare 
som jobbat med detta påpekar att det var ju en bugg i systemet, den är ju borta nu 
och namnen är så långa som dom ska va. Några påpekar att det inte får plats lika 
många namn på märkremsorna nu som tidigare.  
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3.6.3 Processen kring Belysningen 
 
Det som var besvärligt med belysningsarmaturen var att den blev så försenad från 
leverantören och det ställde till vissa problem i implementeringsschemat. I övrigt 
verkar processen ha flutit bra. 
 
 
3.6.4 Processen kring Arbetsteknikutbildningen och indragning av 

två utdelningsområden 
 
Den allt överskuggande förändringen vid sidan av BAS har varit indragningen av 
två utdelningsområden som trädde i kraft den 1 mars 2004 med bara några dagars 
varsel enligt intervjuerna. Det har inneburit mer arbete per brevbärare under 
turarbetet och stökat till det i arbetsschemat. Det har i sin tur påverkat upplevelsen 
av BAS-åtgärderna negativt, framförallt arbetsteknikutbildningen som 
genomfördes under denna period.  
 
Arbetsteknikutbildningen förlades till eftermiddagen efter turarbetet och det lag 
som utbildades befriades då från uppkamning av B-posten. Många brevbärare kom 
dock in för sent från turen, dels på grund av indragningarna men också på grund av 
dåligt väglag. Det fick till följd att vissa brevbärare helt eller delvis missade 
utbildningen i arbetsteknik men framförallt skapade indragningarna en frustration 
som tydligt kommer fram i intervjuerna som genomfördes under denna period och 
det har även lagt en skugga över de positiva upplevelserna av de övriga BAS-
åtgärderna.  
 
 
3.6.5 Andra störande moment som påpekats  
 
Som störande under införandeprocessen har påtalats andra förändringar och 
indragningar som gått ut över BAS-åtgärderna, t ex arbetet med Metro, DN, abc-
märkningen och andra projekt. Det blev för mycket på en gång. En representant 
från den lokala projektgruppen på Lidingökontoret tycker att kommunikationen 
med Implementeringsgruppen har varit dålig och att Implementeringsgruppen har 
upplevts som lite sluten. Framförhållningen har inte varit så bra och tidplanen har 
varit svår att hålla.  
 
 
3.6.6 Andra synpunkter och erfarenheter från införandet 
 
Uppfattningar som kommer fram av och till under intervjuerna är att det är mycket 
som fattas ännu - nya eftersändningsbord, nya stolar, nya tömningsvagnar, fickor 
för eftersändning, pärmar, krokar och andra hjälpmedel nämns. Krokarna upplevs 
jättebra och många fler vill ha tillgång till en krok. De nya hållarna till remsorna 
har heller inte kommit. Det allmänna intrycket är att det pratas för mycket men 
dröjer för länge innan det händer nåt – synd för tanken är bra men när det inte 
händer nåt ledsnar man. 
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Många brevbärare har svårt att förstå vitsen med den strikta utgångstiden 9.30. De 
nya inställelsetiderna anses psykiskt pressande då man aldrig kan hålla tiderna… 
sen 1 mars hinner vi inte med, sedan man drog in två distrikt … man kör över oss. 
 
För att vara pilotkontor tycker några att det saknas för mycket, att det upplevs bara 
halvfärdigt. Kommentarer som belyser detta är försenade grejer och när det gäller 
avlastningsytor säger man att det inte hänt nåt. Andra synpunkter är: Ha inte så 
bråttom. Ta fram det rätta först innan man implementerar – tänk efter först i stället 
för att ändra hela tiden.  Några känner att de bara anses gnälliga om de har 
synpunkter, vi ska vara delaktiga säger dom…. 
 
 
3.6.7 BAS som helhet 
 
BAS i sig har som framgår ovan upplevts som bra - det är ju bättre helt klart! Den 
andra frågeställningen som togs upp under arbetslagsintervjuerna var hur man hade 
upplevt själva processen med att införa BAS-åtgärderna.  
 
Här upplevde brevbärarna generellt att det hade fungerat mindre bra även om 
åsikterna varierade. Kommentaren innehållet är bra men processen fungerar inte 
bra är ganska typisk. Brevbärarna har upplevt vissa brister i införandeprocessen 
som påverkat deras positiva upplevelse av förbättringsåtgärderna i sig. BAS anses 
vara på rätt väg men det är mycket som stört processen. 
 
Kommentarer som för stor tidspress, allt skulle gå så snabbt, för snabb 
utvärdering, vi fick inte veta så mycket, informationen räckte inte till, dialogen med 
teamledarna var inte alltid så bra och att projektledaren, d v s postcenterchefen 
borde fått avlastning så att hon kunde ägnat sig mer åt införandeprocessen, ger 
exempel på att man upplevt brister i själva implementeringen. Man tyckte också att 
det var svårt att kombinera införandet av BAS med det ordinarie arbetet. 
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3.7 Erfarenheter från teamledare och dirigent 
 
 
Intervjun med de båda teamledarna och dirigenten på Lidingökontoret genomfördes 
som en gruppintervju efter BAS-åtgärdernas införande i början av maj 2004.  
De huvudfrågor som togs upp av intervjuledaren (författaren) var: 
 deras roller som temledare/dirigent och om de förändrats på något sätt 

genom BAS,  
 hur införandeprocessen har förlöpt,  
 positiva/negativa erfarenheter, störande moment    
 slutsatser och råd från teamledarna 

Framställningen tar fasta på intervjupersonernas perspektiv. 
 
 
3.7.1 Rollen som teamledare respektive dirigent 
 
De uppgifter som normalt ingår i teamledarrollen är ansvar för den dagliga 
produktionen - att se till att den flyter, personalplanering, budgetansvar, bevilja 
ledigheter, genomföra utvecklingssamtal med samtliga medarbetare, vara motor 
eller coach för medarbetarna, ansvara för semesterplanering och rehabilitering. 
Båda teamledarna tycker att rehabiliteringsansvaret blivit tydligare i och med BAS, 
speciellt efter arbetsteknikutbildningen, att hålla koll på att brevbärarna inte sliter 
ut sig. 
 
Dirigentrollen innebär att förbereda posten som anländer med bilen på morgonen 
så att det är färdigt att börja sortera för brevbärarna när de kommer kl 6.30. 
Det kräver extra planering om det är stora sändningar. Dirigenten är på plats en 
halvtimma innan brevbärarna anländer. Han ansvarar sedan för att postsorteringen 
flyter och styr även upp B-posten när den kommer på eftermiddagen. Vidare är han 
ODR-ansvarig (oadresserad reklam) och sköter ett antal olika inrapporteringar. 
 
Rollerna i samband med BAS 
 
Teamledarna och dirigenten har varit ledamöter i den lokala projektgruppen på 
Lidingökontoret och haft olika ansvarsuppgifter men de säger att merparten av 
arbetet med BAS har skötts av medarbetarna och vi övervakade egentligen bara. Vi 
kom ju inte med några egna beslut egentligen utom abc-märkningen som var 
kontroversiellt men det var det enda vi blandade oss i egentligen. De säger att det 
handlade mycket om att hålla ordning på informationen med uppföljningar och 
kolla så att alla fått den info de behövde…. 
 
 
3.7.2 Införandeprocessen 
 
Hur projektet drevs lokalt på Lidingö 
 
Temledarna berättar att de hade arbetsplatsträffar på Lidingökontoret en gång i 
månaden. Sen hade vi projektgruppsmöten varannan vecka, alltså kortare möten på 
en timme där projektgruppen träffades. Man stämde av hur det gick och man 
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presenterade olika förslag men vi gjorde inget konkret jobb, för alla hade ju ett 
ansvar för en viss sak och då fick han väl se till att han hade nånting att presentera 
till nästa gång.  
 
Införandet av Manualen 
 
När man arbetade sig igenom Manualen hade den lokala projektgruppen möten 
varannan vecka. Men … vi skulle ha gjort mer strukturerat då, dels skulle vi vilja 
ha haft 6 månader och sen verkligen betat av en flik i taget i Manualen. Vi gjorde 
väl inte riktigt så utan hoppade lite fram och tillbaka. Men arbetet pågick ju hela 
tiden. Alltså jag hade ju vissa ansvarsområden som jag visste skulle göras och det 
var ju liksom på hela tiden varje dag och sen … var fjortonde dag träffades vi och 
bara stämde av hur långt har vi kommit, hur ligger vi till. Är alla på banan liksom. 
Så det var inga arbetsmöten när vi träffades, det var ren avstämning.  

 
Själva genomgången av Manualen 
 
På den sista arbetsplatsträffen förra året, då hade vi gått igenom dom här lokala 
besluten som man skulle ta, alltså dom var med och sa till om dom sakerna, alltså 
det som skulle göras. Sen presenterade vi det andra då, dom här styrande 
punkterna, dom som stod i Manualen, vad [det är] som gäller. Men vi låg ganska 
långt framme så det var ju inte så många saker som vi behövde förändra här 
kontra dom här obligatoriska punkterna. Så egentligen var det ren information där 
vi gick igenom dom punkterna, så merparten av dom här styrande punkterna 
gjorde vi redan innan BAS-projektet. För dom var ju självklarheter. Det var ju 
bara att dom fick se det på pränt. Men det värsta va ju att vi hade ju ingen Manual, 
vi hade några taskiga OH-bilder. Vi ägnade en hel arbetsplatsträff åt att bara gå 
igenom Manualen. 
 
En sak tror jag, det är att när vi jobbade i slutet av förra året med Manualen, det 
teoretiska där vi fick ta dom här besluten, att dom fick vara med och bestämma och 
klubba igenom olika beslut – det gick ju så fort, vi hade så bråttom med att göra 
klart allt för vi var ju tvungna att ha det klart till december. Och om nån var ledig 
en vecka då kan det innebära att man hade klubbat igenom flera beslut som den 
personen inte fått vara med och säga till om och då är det klart att dom upplever 
det som ingen delaktighet. Men det var en person här och en person där – det 
kunde ju hända otroligt mycket på en dag bara. Det går inte att få med alla utan då 
var vi tvungna att köra på. 
 
Införandet av märkningen och belysningen 
 
Införandet av märkning och belysning tog vid efter nyår och det flöt på jättebra 
enligt teamledarna. Det var vissa diskussioner om storleken på typsnittet på 
märkremsorna för att få plats med all information … men sen fick man ju välja 
mellan 12 och 14 punkters storlek och då blev det lite valfrihet och då blev det 
bättre. Så det gick rätt fort. 
 
Märkningen tror jag gick jäkligt bra men … belysningen kom ju inte i tid… nej den 
var ju fem veckor försenad … så det stegvisa införandet försvann lite. Därför fick 
några svara på enkätfrågorna lite för snabbt eftersom belysningen var försenad. 
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En del hade varit borta någon vecka och så efter att ha provat belysningen en/två 
dagar -  så ska man svara på en utvärdering -  så det blev lite halvt fel där på ett 
par av dom.  Trots dessa problem med belysningen säger teamledarna att 
belysningen är det som har upplevts mest positivt – bara positivt. 
 
Arbetsteknikutbildningen - planeringen 
 
Men sen arbetstekniken, då vart det lite olyckligt där eftersom det låg på 
eftermiddagen. Dels var det mycket reklam och annat … det var lite tajt att hinna.  
I vissa fall fick vi skjuta lite på den och vissa missade en del av arbetstekniken tack 
vare tidpunkten. Teamledarna och dirigenten tror att man kan köra en eftermiddag 
men kanske inte i februari/mars då det är mycket post och reklam, och dåligt 
väglag men … det ultimata vore ju en annan tidpunkt, att t ex ta in skolungdomar 
för att köra ut posten någon eftermiddag. Många var trötta vid utbildningen när de 
kom in från turen.  
 
Sett i backspegeln var det ju fler saker vi hade slängt in då. Det var brand-
utbildning och brandövning och en massa grejer som var inlagda då som inte var 
tänkt från början kanske. Så det var ju mycket sånt som hände varenda dag under 
första kvartalet så det blev lite mycket för dom. 
 
 
3.7.3 Positiva/negativa erfarenheter, störande moment    
 
De positiva erfarenheterna rör i första hand effekterna av BAS och såväl 
teamledare som dirigent lyfter fram enbart positiva erfarenheter när det gäller detta. 
De negativa erfarenheterna gäller företrädesvis själva införandeprocessen och där 
har man synpunkter på hur detta skulle kunna förbättras. 
 
Det har blivit mer ordning på kontoret (Manualen har haft betydelse för det). De 
som kommit på studiebesök på Lidingökontoret under införandets gång har varit 
väldigt imponerade av ordningen. På tiden att man styr upp arbetet på 
postkontoren så det blir lika över hela landet! 
 
Teamledarna säger: Vi hade egentligen lite halvdålig koll på vad exakt det va vi 
skulle göra. Det va ju lite olika bud upplevde jag det som i alla fall … det fick man 
ju veta efter ett tag tyckte jag … ifrån början så upplevde jag det som att vi skulle 
testa en del grejer mest.  
 
Dirigenten påpekar att kombinationen indragningar, stora postmängder, Metro och 
DN samt korsband gjorde att det var kämpligt i mars. Nu i april [är det] bättre 
igen.  
 
Som ett led i att förbättra effektiviteten i kamningsarbetet och samtidigt arbeta bort 
distriktstänkandet, införde en av temledarna abc-märkning på ett stort antal block i 
samband med bytet till de nya märkningslisterna. Posten ska upp så fort som 
möjligt i kammarna och sen när den är uppe då ska man börja diskutera 
utdelningsområden – och det här är en del i det med abc. Och sen är det precis 
som du säger att vem som helst kan ställa sig var som helst, det är ingen skillnad.  
Då kvittar det var man står och det är dit vi vill nå (sjuka lediga, vikarier). Men 
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man tjänar mycket mer … än man förlorar på nedplockning och för en van person 
är det ingen större skillnad.  
 
Brevbärarna var dock inte riktigt förberedda på denna förändring som skedde ”över 
en natt” och det blev kraftiga reaktioner där man också kan skönja en 
”förändringströtthet” som är vanlig i långvarigt förändringsarbete.  
 
En annan grej som har varit negativ här också beroende på att vi är pilot, det är 
att när man testar en grej, ett hjälpmedel, kroken t ex att man testar nånting som är 
jättebra … och sen händer det inget mer … då vill dom ju säga att vi ska skaffa hit 
grejerna direkt ’det här är ju jättebra, när får vi dom?’  Nä men det vet vi inte, 
dom har inte börjat tillverkas än, men det kanske beror på att vi är piloten som ska 
utvärdera först och det har inte riktigt gått fram. Dom har undrat varför det inte 
kommer något mer.  
 
Likadant testbord – då får vi hit ett bord, varför får vi inte hit alla på en gång? 
Man måste vara tydligt med att vi provar saker, vi får inte allting som vi provar 
utan vi ska utvärdera och säga vad vi tycker, sen kan vi beställa grejerna långt 
senare. Det har varit negativt, det vet jag. Där kunde vi har varit tydligare från 
början – det här är bara provgrejer, prototyper, blir det här bra så får hela Sverige 
det här sen om ett halvår kanske – men vi visste inte själva. Vi trodde att vi provar 
och att sen får vi det. 
 
 
3.7.4 Slutsatser, råd och rekommendationer till andra kontor 
 
Mer tid för implementering  
 
Teamledarna rekommenderar att man skulle ha sex månader anslagna för 
genomgång av Manualen. Det viktigaste är att man tar god tid på sig, dels dom här 
obligatoriska punkterna som man måste genomföra. Förankrar man varför man 
måste göra det också och sen att man verkligen jobbar med dom lokala grejerna 
och uppmuntrar dom. Har man då sex månader på sig så har man ju mer tid att 
koncentrera sig på varje enskilt lokalt beslut och får mer tid att förankra allting. 
 
Ja … många har nog tyckt att det här har varit som en ångvält att det har gått för 
fort allting. Dom sa det till mig en gång på hälften skämt och hälften allvar ’Snälla 
… kan vi inte få va ifred en vecka i alla fall, kan vi inte få bara dela ut post ett tag’ 
och det ligger nog nåt i det … att ständigt ha nåt på tapeten ….Det har gått i ett i 
ett.  

 
Rekommendationer till andra kontor enligt teamledare och dirigent 
 

- Jag tror man ska planera väldigt noga från början, att man tar till ordenligt 
med tid och verkligen håller i och håller det levande på nåt sätt…. 

- När man ska presentera BAS för första gången på ett kontor … planera 
noga och lyfta fram alla fördelar och att BAS är bra för brevbärarna ….  

- Verkligen trycka på varför man ska göra det (ODR, nedkamning, 
inställningstider etc) ... märker på studiebesöken att cheferna är inte riktigt 
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insatta i alltihopa heller när det gäller den styrande delen. Det kan vara en 
liten fara, dom kan tycka att det funkar ju bra hos oss ändå så varför ska vi 
göra sådär för säger cheferna själva. Det gäller att verkligen förankra 
varför man ska göra det.  

- Cheferna måste vara pålästa och tro på det dom gör. 

-  Ja annars är det kört. 

- Var påläst och var jättetydlig, lyft fram varför - inte bara det här måste vi 
göra.  

- En annan sak: När man sätter ihop projektgruppen så ska man se till att 
man har blandat folk, äldre, yngre, fackliga representanter. 

 
Vi är väldigt glada att vi fick göra det här. Det har varit förbannat jobbigt 
många gånger och tagit väldigt mycket tid från våra övriga göromål men det är 
ju roligt samtidigt.  
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3.8 Synpunkter från postcenterchefen 
 
 
I samband med den sista intervjun med arbetslagen genomfördes också en intervju 
med kontorschefen. Detta var närmare bestämt i slutet av april då samtliga BAS-
åtgärder var införda på Lidingökontoret. Intervjuledaren (författaren) utgick även 
under denna intervju från ett antal huvudfrågor och framställningen återger 
kontorschefens synpunkter så som de förmedlas av henne själv. De huvudfrågor 
som togs upp var: 
 hur införandeprocessen har förlöpt, 
 lärdomar och råd till kollegor, 
 slutsatser. 

 
 
3.8.1 Införandeprocessen 
 
Postcenterchefen Ann-Cathrine Hagbo tyckte att projektstarten var väldigt rörig 
men att det rättade till säg när arbetet väl kom igång. Hon upplevde att direktiven 
från Implementeringsgruppen var otydliga inledningsvis. Fast sen redde vi ju ut 
alltihopa och så där så att det blev bra. Men sen när vi startade alltihopa så tyckte 
jag att det har varit väldigt bra med den här projektgruppen jag har haft (lokalt på 
kontoret), även om jag tyckte det var svårt i början att strukturera upp det, det 
tyckte jag. Hon säger att det klarnade avsevärt när projektkontraktet för 
implementeringen fanns på pränt 2003-10-09. 
 
Införandet av Manualen 
 
Under införandet av Manualen delegerades ansvar och uppgifter inom den lokala 
projektgruppen. De olika medlemmarna fick delta i planering uppläggning och 
genomförande på ett självständigt sätt. Vi alla i projektgruppen hade ju sitt ansvar 
för dom olika aktiviteterna … och dom fick ju jobba med det själva och det var ju 
superbra, och dom brevbärarna som var med i gruppen dom har ju vuxit otroligt 
mycket i det här. Där känner jag ju att dom växer p g a delaktigheten, och att dom 
fick sånt ansvar… dom fick ju gå ut på golvet och prata med dom andra och få tips 
och råd, till exempel när vi skulle göra enhetligt eftersändningssystem…. Då fick 
han som hade ansvaret för det ta fram olika alternativ … sen tog teamledarna upp 
det här på arbetsplatsträffarna där dom då tog upp att är det nåt ytterligare ni vill 
ändra på? 
 
Om man skulle rangordna inflytandet på brevbärarna när det gäller de olika 
delmomenten i BAS tror Ann-Cathrine att Manualen skulle rangordnas lägst. Jag 
kan säga att överlag är det som har varit bäst märkningen, belysningen och sen 
arbetstekniken. Att Manualen kommer sist i rangordningen innebär dock inte något 
dåligt betyg för Manualen i sig utan beror på andra faktorer. För egen del som 
postcenterchef anser hon att Manualen är ett fantastiskt instrument att arbeta med. 
Jag tycker den är som en Bibel, för mig är den så bra, jag älskar Manualen. Så jag 
pratar ju gott om den. Björn och Fredrik gillar den. Så när vi gillar den så är det 
ju lätt att sälja in den.  
 

- 51 - 



Lidingörapporten  I 
– en utvärdering i närtid av Brevbärarnas Arbetssituation 

Ann-Cathrine tror att man måste arbeta med Manualen lite längre tid innan 
effekterna visar sig. Jag tror att man måste jobba med den kontinuerligt för att man 
ska få det till något bra… när hela vårt BAS-projekt är över, så har vi en stående 
punkt på alla arbetsplatsträffar där vi tittar på något avsnitt i Manualen - håller vi 
det här fortfarande eller måste vi gå tillbaka och titta på det här igen och så här, 
tio minuter kanske bara så att man hela tiden håller den vid liv. Det är kul att 
kunna pricka av hela tiden att det här fixar vi, det gör vi.  
 
Enligt postcenterchefen är det i huvudsak fyra moment i Manualarbetet som 
påverkat brevbärarna hittills. Egentligen var det fyra stora grejer i Manualen kan 
man säga som påverkade dom. Och det var: 1) ODR-hanteringen och som är ett 
stort problem i stora delar av landet fortfarande (d v s att brevbärarna inte ska 
kamma in reklamen i kamfacken). Men det hade vi redan påbörjat innan BAS-
projektet så det var inget stort för oss. Sen är det ju 2) delsorteringarna som har 
varit ett problem här, att man delsorterar fel och att man tar mycket tid ur 
produktionen på det sättet. Och sen var det 3) eftersändningssystemet. Sen var det 
4) abc-sorteringen - det var ju en katastrof! Det var vårt fel helt och hållet att det 
blev så illa som det blev … en sån här stor grej skulle man pratat om på 
arbetsplatsträffar, på morgonmöten … älta om det varje dag och sen kört det på 
hela kontoret om ett halvår kanske. 
 
Själva införandet 
 
Ett problem var att Manualen inte fanns upptryckt i ett fysiskt pedagogiskt skick till 
projektstarten och det fick negativa följder för implementeringen. Det var svårt att 
strukturera upp jobbet kring Manualen tyckte jag dom första gångerna, hur vi 
skulle komma igenom den … du vet vi hade ju egentligen ingen Manual då … vi 
hade egentligen bara några papper, sen kom det extra och extra … så det var 
därför.  
 
Ann-Cathrine tyckte att det var en stor hjälp i arbetsprocessen att använda sig av 
den så kallade PDCA-aktivitetsplanen under arbetet med Manualen. Vi gick ju 
igenom flik för flik i Manualen … där vi först betade av dom tvingande punkterna 
för att se vad vi måste göra och vad vi inte hade gjort utefter det då, och dom satte 
vi ju ner som aktiviteter… det gick ju bra men däremot … var ju att vi hade alldeles 
för kort tid på Manualen. Egentligen gjorde vi den på två månader och det är 
alldeles för kort. Jag känner ju att vi fick gasa rätt mycket. Sen har ju säkert 
kontorena kommit olika långt. En del ligger säkert sämre till än vad vi gör och del 
ligger säkert mycket bättre än oss. Men det man ska ha med sig är ju att man måste 
ha god tid för Manualen för att man ska få större delaktighet. Det tar mycket länge 
tid än vad man tror. Jag tror bara Manualen … om jag skulle göra om den i dag då 
skulle jag ta ett halvår på mig. 
 
Som chef har Ann-Cathrine har dragit lärdomar av processen och menar att hon 
nog skulle ha gjort lite annorlunda i dag. I dag kanske man skulle hellre ha gjort så 
här att … en person ansvarar för varje flik i Manualen men sen kan ju den skaffa 
sig en frivillig arbetsgrupp ute bland brevbärarna och så får dom arbeta fram 
förslaget … för då har ju alla fått varit delaktiga på ett eller annat vis, men det 
hann ju vi aldrig med.  
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Införandet av märkning och belysning 
 
Det roligaste av allt var ju när man fick belysningen och märkningen, det som var 
påfallande synligt för dom liksom, som påverkade dom mest. För det var aha- 
upplevelse … varje dag vi kom så dök det upp nya märkningar, det var ju jättebra 
stämning på hela kontoret. Märkningen flöt på enligt plan, de fick den t o m lite 
tidigare.  
 
Belysningen kom lite sent och det blev det lite diskussion om. Men det var ju 
absolut en aha-upplevelse när belysningen kom fast vi fick veta att den inte alls var 
bra jämfört med vår (den fasta takarmaturen).  
 
Det visade sig att den ordinarie takarmaturen gav för stark belysning i förhållande 
till den nya punktbelysningen över kamfacken och detta skapade problem bland 
annat i form av reflexer på märklisterna. Man behövde också justera möbleringen 
av kamfacken i förhållande till de nya ljusförhållandena och placeringen av 
fönstren. En del märker ju att det blänker på grund av kombinationen med 
takbelysningen, andra tycker att det är bara helt enormt med den nya belysningen. 

 
Arbetsteknikutbildningen 
 
Enligt kontorschefen tyckte brevbärarna att arbetsteknikutbildningen varit 
kanonbra. Själv tyckte hon att det var för mycket om muskler i kroppen och väl 
ingående samt att materialet med handritade 70-talsbilder var tråkigt.  
 
Den stora utmaningen tycker hon ligger i att hålla lärdomarna från utbildningen 
levande. Alltså det som är jobbigast det är ju arbetstekniken, att hålla den vid liv… 
det är en ledarfråga nu som det handlar om. Hon påpekar att rutinerna finns när 
det gäller de andra delmomenten men inte för uppföljning av arbetsteknik-
utbildningen. Det är också svårt att ändra attityder och beteendemönster och hon 
säger: Det är ju därför man måste vara på varje dag, varje timme när man gör en 
förändring. 
 
Eftersom arbetsteknikutbildningen dessutom sammanföll med andra förändringar 
som skapade tidspress framhåller hon: Men jag kan förstå brevbärarna just nu, att 
dom inte hinner tänka på det här (med att arbeta rätt ergonomiskt) för att dom har 
så mycket nu … men därför har ju vi pratat om vi här på kontoret … att 
teamledarna ska vara på och coacha dom på sina morgonmöten, sen … skulle jag 
vilja ha en i varje lag … så att nån står ute på morgonen och säger nä men du 
jobbar fel, att nån vågar säga det. Vi har pratat om det men vi har inte kommit dit 
… alla tycker det har varit så rörigt i och med det här med indragningarna. 
 
Ann-Cathrine skulle föredragit att förlägga arbetsteknikutbildningen till en lördag 
och genomföra hela utbildningen i ett moment i stället för i två etapper som nu 
skedde (det var ursprungligen planerat tre etapper). Det är jättesvårt plocka bort 
sex-sju  personer från produktionen en dag och då blir det på övertid och posten 
måste ju ut. Så vi tyckte enda sättet var att göra det klockan ett och det var inte bra 
för många var trötta och sen berodde det ju på olika omständigheter att dom inte 
kom in i tid å det är ju inget bra …. 
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Test av kamfack med motordriven höj- och sänkbarhet 
 
Dessa fack togs fram för särskilda omständigheter och personer med speciella 
behov och testades som tidigare framgått av sju brevbärare. Där vi placerat dom är 
det ju så många olika personer som kammar varje dag så där åker dom upp och 
ner flera gånger per dag. Så vi tycker dom är bra där. Däremot tycker vi det är en 
onödig grej att ha rakt över. Vi måste däremot jobba mer med att få brevbärarna 
att själva ändra sina fack som dom fick lära sig på arbetsteknikutbildningen. Man 
kanske till en början behöver göra det till en rutin och gå ut i högtalarna och ropa 
ut att har ni kollat facken och är det någon som behöver hjälp så ropa till så 
kommer vi ut och hjälper till – för att få det till en vana. 
 
 
3.8.2 Lärdomar och råd  
 
Alla BAS-åtgärderna genomfördes via den lokala projektgruppen, vilket i stort sett 
fungerade bra. Ann-Cathrine säger dock att hon skulle lagt upp arbetet inom 
gruppen lite annorlunda i dag. Jag hade delat upp ansvaret på olika personer … 
dom hade fått plocka ihop sin grupp som dom ville men att det ska vara olika 
människor … så att så många som möjligt får vara med …så att det bli liksom en 
löpeld…. 
 
Förankring hos personalen, uppföljning och att man inte har för bråttom framhåller 
hon som andra viktiga lärdomar. Det svåra är att … man måste absolut ta sig tid 
för att förankra det hos personalen, man kan inte bara köra på och gasa. Vi som 
chefer har ju vetat om det så pass länge medan vi tror att om vi förmedlar det en 
gång till personalen så tror vi att dom ska fatta det för att vi har ältat det i vårt 
huvud i kanske flera månader. Man måste ge allting tid, man får inte hafsa i väg. 
Och sen att man följer upp det, att det fungerar. För genomförande är ju en grej 
men uppföljningen är ju alltid den svåra. Det svåra för mig har varit att jag tycker 
vi har gasat för fort. Men jag tycker inte att nånting har varit svårt egentligen. Sen 
tycker jag att det än synd att … indragningarna kom samtidigt…. 
 
Ann-Cathrine betonar att ett bra ledarskap är väldigt viktigt, framförallt när det 
gäller att vidmakthålla de förändringar som gjorts och att inte släppa taget om det 
som kräver fortsatt engagemang från ledningen. Det handlar om styrning och är en 
ledarfråga.  Hon menar att det är viktigt att teamledarna får jobba vidare med 
förändringsinsatserna så att man inte ”släpper taget” och riskerar att falla in i 
gamla arbetssätt igen. 
 
 
3.8.3 Slutsatser 
 
När det gäller effekterna av BAS-åtgärderna säger Ann-Cathrine att effekterna har 
varit bättre än jag förväntat mig. BAS har erbjudit många aha-upplevelser, t ex  
när det gäller märkningen så blev det ordning och reda på ett annat sätt. Manualen 
har också inneburit ett stort lyft som hjälpmedel i chefsarbetet. Jag förstod inte vad 
Manualen var när vi pratade om den i början i och med att jag inte hade den … 
någon Bästa-Metod Manual hade jag aldrig hört talas om förrän du plockade fram 
den förra veckan. Så när BAS-Manualen kom fick jag en sån jäkla aha-upplevelse 
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själv …. Jag har blivit så glad att se att brevbärarna uppskattar allt så otroligt 
mycket, så det blev bättre än jag trodde. 
 
Sammanfattningsvis betonar Ann-Cathrine att BAS är ett stort steg i rätt riktning 
för att uppnå en bra arbetsmiljö för brevbärarna och ett sätt för arbetsgivaren att 
visa att man verkligen bryr sig om sin personal.  
 
Är det något annat du vill tillägga frågar jag? Ja, jag tycker bara alltihopa är 
bra…. 
 
 
 

- 55 - 



Lidingörapporten  I 
– en utvärdering i närtid av Brevbärarnas Arbetssituation 

 
3.9 Delaktighet 
 
 
Med utgångspunkt i åtgärdsförslagen i Linköpingsrapporten (Erlandsson, 2002a) 
för att förbättra brevbärarnas arbetssituation (BAS) har delaktighet varit en 
ledstjärna under de olika faserna i BAS som nu är inne i fas III genom införande av 
de framtagna förbättringsåtgärderna på Lidingökontoret.   
 
Ett första steg i att utveckla ett arbetssätt med större delaktighet var att inbjuda 
medarbetare från olika lokala områden som projektledare i samarbete med 
framförallt lokala brevbärare, fackliga representanter och skyddsombud. Gunnela 
Westlander, Linköpings universitet intervjuade samtliga projektledare under BAS I  
(se Tabell 1), med syfte förmedla deras erfarenheter av arbetsprocessen 
(Westlander (red), 2003). 
 
Delaktighet har varit ett genomgående inslag i samtliga intervjuer som genomförts 
under utvärderingen på Lidingökontoret. I detta avsnitt belyses de olika 
medarbetarnas perspektiv och synpunkter på delaktighet. 
 
 
3.9.1 Brevbärarnas synpunkter på delaktighet  
 
Intervjuerna med brevbärarna i de fyra arbetslagen visar att det finns lite olika syn 
på hur den fungerat under BAS-åtgärdernas införande och även synen på vad 
delaktighet är tycks variera. Vissa har inte känt sig delaktiga utan tyckt att de som 
arbetat med BAS har gjort det över deras huvuden. Man hade önskat bli tillfrågad 
individuellt. En av medlemmarna i Lidingökontorets lokala projektgrupp påpekar 
då att det i stor utsträckning är fråga om en kulturkrock jämfört med det stora 
självbestämmande som brevbärarna haft tidigare om åren. Han menar att även 
brevbärare måste lära sig att nu är det marknadsekonomi som gäller, det går inte 
att alla alltid ska få vara med och bestämma till hundra procent.  
 
 
3.9.2 Teamledarnas och dirigentens synpunkter på delaktighet 
 
Enligt teamledarna har delaktighet präglat hela förändringsprocessen. Ledordet på 
hela projektet var ju delaktighet, så det har vi tagit fasta på. Vi har delegerat ner i 
stort sett allt. 95-97 % har skötts av brevbärare på frivillig basis, speciellt de som 
ingått i (den lokala) projektgruppen har utgjort ’de frivilliga’. Men sen har dom ju 
varit delaktiga alltså, saker och ting som vi har beslutat i projektgruppen, där har 
vi ju tagit fram olika alternativ och sedan har projektgruppsmedlemmarna gått ut 
på golvet och bollat med folk vad dom tycker är bäst. Så vi har tagit idéer från alla, 
så där har dom ju varit delaktiga.  
 
Sen har vi tagit tillbaka grejerna och kollat vilka som verkat vara populära och sen 
har vi arbetat på den idén, t ex då med eftersändningssystemet där dom fick välja 
demokratiskt vilket system dom ville ha. Och sen är dom ju delaktiga hela tiden 
genom att dom provar hjälpmedel; krokar och västar och grejer och fyller i 
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utvärderingar så det är ju en viss del av delaktighet hela tiden. Alla tyckte … inte 
att dom fick info om att det här startade från början, att dom fick möjlighet att vara 
med i gruppen … men det var ju klart och tydligt informerat på arbetsplatsträffar 
ett par tre gånger, för folk kom inte så vi fick ta det fler gånger. Ändå säger dom 
att ’vi fick inte veta att vi fick va med i gruppen’.  
 
Teamledarna påpekar också att de har informerat väldigt mycket om olika saker 
under BAS-projektets gång. Sen har ju inte alla praktiskt varit med i arbetsgruppen 
men alla har fått säga sitt och alla har fått väldigt mycket information om allting, 
vi har aldrig informerat så mycket någon gång som teamledare om någonting som 
just BAS-projektet. Det har varit morgonmöten, arbetsplatsträffar, spontana möten 
lite här och då, månadsbrevet som går ut över hela ön – det har varit info, info, 
info, info, info, i ett halvårs tid. Plus stora BAS-tavlan som uppdateras varje dag så 
att delaktigheten har ju varit stor men kanske inte rent praktiskt stor, för alla har 
fått veta vad som hänt och alla har fått säga sitt. Trots detta säger man att 
brevbärarna har tyckt det varit för lite information. Teamledare och dirigent tror att 
det kan bero på att det har gått lite för snabbt, speciellt när det gäller Manualen. 
 
Man tror att ett skäl till att brevbärarna inte känt sig tillräckligt delaktiga trots stora 
ansträngningar från teamledarnas kan vara att inte alla har kunnat få igenom sina 
önskemål. Vissa har inte har känt sig delaktiga för att dom inte fick igenom det 
som dom ville, om 40 % tyckte en sak och 60 % en annan och man då gick på 60 % 
- guppens förslag. Därför kände sig många överkörda också, dom tyckte det är 
ingen som lyssnar på mig.  
 
 
3.9.3 Kontorschefens synpunkter på delaktighet 
 
Ledningen på utdelningskontoret har enligt postcenterchefen Ann-Cathrine Hagbo 
satsat mycket på att medarbetarna skall känna sig delaktiga i arbetet med BAS-
åtgärderna på Lidingökontoret. Man monterade för detta syfte också en 
anslagstavla i samband med starten av BAS-implementeringen där alla åtgärder 
annonserades och man följde upp vad som genomfördes efter hand. Kontorschefen 
säger angående sin syn på medarbetarnas delaktighet: Jag själv tycker att jag har 
upplevt att dom har varit delaktiga och att dom har tyckt det själva … och det här 
med BAS-tavlan … gud va kul … så alla har ju också kunna läst till sig 
information. Kommunikationen tycker jag har varit bra. Och jag har ju varit ute på 
golvet jättemycket och frågat om olika grejer och hur det fungerar efter dom 
förändringarna vi har gjort och jag tycker folk har varit otroligt positiva, tyckt det 
varit bra och … jag har absolut inte känt att de inte skulle ha varit delaktiga.  
 
Ann-Cathrine menar att det finns lite olika syn på vad delaktighet innebär. I vissa 
fall kanske det kan vara så att man inte känner sig delaktig om det förslag man 
själv vill genomföra inte har majoritetens stöd och det därför blir ett annat förslag 
som ”vinner”. Hon påpekar att delaktighet också är förenat med att man ställer sig 
till förfogande och är beredd att ta på sig ansvar men att detta kanske inte har varit 
så vanligt inom ”brevbärarkulturen”. Hon jämför med när hon var chef inom 
Kassatjänst … där hade alla kassörer ett ansvarsområde och alla ville vara 
ansvariga. Inom brevbäringen upplevde hon att den kulturen inte fanns lika 
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påtagligt. Ann-Cathrine tror att BAS-projektet har bidragit mycket till att 
medarbetarna nu engagerar sig i olika uppdrag på kontoret. 
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4 Sammanfattning och slutsatser från forskargruppen  
 
 
4.1 BAS som helhet och dess effekter 
 
Konceptet med förbättringsåtgärderna enligt BAS II synes som helhet ha utfallit väl 
enligt personalen på pilotkontoret på Lidingö. 
 
Manualen har framförallt visat sig vara ett mycket bra hjälpmedel för 
postcenterchefen och teamledarna när det gäller att organisera och styra upp 
inomhusarbetet. Personalen i övrigt hade vid utvärderingen två månader efter 
införandet respektive vid intervjuer och avslutande enkät under april/maj 2004, 
ännu inte hunnit uppleva några större effekter av arbetet med Manualen. 
  
Belysningen anses ”strålande” i flera bemärkelser. Vissa problem uppstod då den 
nya belysningsarmaturen på kamfacken kombinerades med allmänbelysningen från 
takarmaturen, då i form av reflexer i märklisterna och att belysningen på vissa 
ställen upplevdes för stark. Detta rättades till genom att man monterade ner hälften 
av lysrören i takarmaturen och möblerade om så att ljusförhållande optimerades i 
förhållande till den nya arbetsbelysningen. 
 
Märkningen upplevs överlag som mycket mera lättläst än tidigare. Även där 
krävdes en del justeringar för att trimma in det nya typsnittet i förhållande till 
mängden information som krävdes på märklisterna. En reflex uppstod på andra 
kamningshyllan uppifrån räknat, beroende på att listen hade en olämplig vinkel. 
Även detta har rättats till. 
 
Arbetsteknikutbildningen bedöms i princip som en bra åtgärd men 
omständigheterna kring utbildningen var inte optimala, vilket har påverkat 
upplevelsen av själva utbildningsinsatsen. Det finns även vissa förbättringar att 
göra när det gäller utbildningens innehåll. 
 
 
4.2 Införandet av de olika delprojekten 
 
4.2.1 Införandet av Manualen 
 
När det gäller själva införandet av Manualen framgår det tydligt att den tid på två 
månader som var avsatt för detta upplevdes alldeles för kort för en bra genomgång. 
Framförallt postcenterchefen och teamledarna men också vissa brevbärare menar, 
att betydligt mer tid skulle ha behövts för införandet av Manualen. Sex månader 
anses av flera vara en lämplig tid att avsätta för detta. 
 
Ett stort problem var att man faktiskt inte hade tillgång till den färdiga Manualen 
vid projektstarten utan endast hade tillgång till lösa blad. Det försvårade arbetet 
med Manualen betydligt och förtog mycket av det fina pedagogiska upplägget som 
den färdigtryckta Manualen innebär.  
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4.2.2 Införandet av Märkningen 
 
Införandet av märkningen upplevdes som att det flöt på mycket bra. Man hade 
tillgång till materialet i god tid för införandet och själva processen fungerade utan 
störningar utom på en punkt. Men beslutet att över en natt ändra märkningen från 
gångordning till abc-ordning i ett av teamen skapade stor förvirring och frustration 
då beslutet inte var förankrat hos personalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 Införandet av Belysningen 
 
Leveransen av den nya kamfacksarmaturen blev rejält försenad med hela fem 
veckor. Det skapade problem i tidsschemat för den stegvisa implementeringen och 
ställde också till bekymmer ur utvärderingsaspekt eftersom åtgärderna måste 
utvärderas i en viss ordning (Tabell 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- gå igenom placering av kamfack och deras lokalisering i 

förhållande till takbelysning och fönster, 
- planera leverans av belysningsarmaturen så att det stämmer 

med den tid som avsatts för införandet. 
 Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- det tar tid att genomföra intentionen i manualen – kanske sex 

månader, 
- avsätta tillräckligt med tid för information och genomgång av 

Manualen, 
- planera genomgången av Manualen noga,  
- planera arbetet med Manualen med praktisk delaktighet som 

grundprincip,  
- utnyttja det pedagogiska upplägget vid genomgången av 

Manualen. 
Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- avsätta tillräckligt med tid för att uppdatera märkremsorna, 
- se till att ta hem materialet i god tid före införandet. 
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4.2.4 Införandet av Arbetsteknikutbildningen 
 
Vid tiden för utbildningen i arbetsteknik genomfördes parallellt indragningen av 
två utdelningsområden, vilket var mycket olyckligt som vi kan se av 
kommentarerna från samtliga personalkategorier. Det skapade allmän oro bland 
brevbärarna, tidplanen höll inte och många brevbärare kom in för sent från 
turarbetet och missade stora delar av utbildningen. Dessa störande faktorer synes 
ha förtagit mycket av den positiva effekten av utbildningen. 
 
 

 Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- avsätta tillräckligt med tid och lämplig tidpunkt vad gäller dag, 

vecka och säsong för utbildningen i arbetsteknik, så att 
brevbärarna kan tillgodogöra sig den på bästa sätt, 

- inte planera in andra aktiviteter parallellt som riskerar att störa 
utbildningsprocessen och effekten av utbildningen, 

- den ansvarige på kontoret ser till att arbetsteknikutbildningen 
efterlevs. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.2.5 Störande faktorer 
 
Forskargruppen påpekade redan inledningsvis vikten av att inte blanda in andra 
förändringar än BAS-åtgärderna för att undvika störningar i införandeprocessen 
och utvärderingen. Detta lyckades man inte riktigt med. Flera andra insatser pågick 
parallellt och störde införandet av BAS-åtgärderna.  
 
I såväl enkäter som intervjuer framkom det att brevbärarna tyckte att teamledarna 
varit alltför osynliga periodvis och inte tillräckligt tillgängliga under processens 
gång. Åtgärdsarbetet kolliderade med en ledarskapsutbildning som teamledarna 
genomgick under 25 % av sin arbetstid.  
 
 

 Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- förändringsarbete är tidskrävande och resurskrävande och att 

därför … 
- avsätta ”öronmärkt” tid för dem som ansvarar för genomförande 

av förbättringsåtgärderna, 
- planera för en optimal införandeprocess genom att inte andra 

tidskrävande aktiviteter tillåts störa arbetet med förbättrings-
åtgärderna, 

- som förändringsansvarig vara tillgänglig och skapa 
förutsättningar för delaktighet i praktiken hos medarbetarna. 
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4.2.6 Kulturkrock 
 
Under intervjuerna framkom synpunkter på att brevbärarna ännu inte vant sig vid 
att Posten är ett konkurrensutsatt företag, något som kräver uppstramning av 
arbetstider och organisation av arbetet. Denna ”kulturkrock” är något som 
framtonade starkt i utredningen kring Bästa Metod i den så kallade 
”Linköpingsrapporten” (Erlandsson, 2002a). På Lidingökontoret kan man också 
skönja en kvardröjande kulturkrock framförallt hos de brevbärare som varit med 
och arbetat under tiden då man arbetade under friare arbetsformer och större 
självbestämmande.  
 
  Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 

- det tar tid att ändra attityder och beteenden och att man därför 
behöver planera förändringen väl, 

- skapa delaktighet i praktiken genom förberedelse i god tid och 
fortlöpande dialog med personalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Utvärderingen 
 
För att bidra till strävan att skapa större delaktighet bland personalen kom 
forskargruppen överens med teamledarna om att dessa skulle hålla i utdelning och 
insamling av enkäter enligt det stegvisa implementeringsschemat (Tabell 5). De 
instruerades om vikten av att samtliga brevbärare besvarade samliga enkäter vid 
rätt tidpunkt för att analysen skulle bli så heltäckande som möjligt. Teamledarna 
instruerade brevbärarna muntligen innan enkäterna fylldes i och varje enkät var 
dessutom försedd med ett försättsblad där samtliga brevbärare fick instruktioner 
skriftligt om hur enkäterna skulle fyllas i. 
 
Teamledarna tog ansvar för att instruera brevbärarna muntligen men det visade sig 
senare att de inte helt och fullt insett betydelsen av att samtliga brevbärare fyllde i 
enkäterna. Trots upprepade påminnelser kom vissa enkäter in mycket försenade 
och i vissa fall helt blanka. Detta medförde förutom ett visst svarsbortfall, att 
analysen av enkätmaterialet blev kraftigt försenad och därmed även föreliggande 
rapport. Vi tror att problemet delvis hänger samman med att teamledarna var 
överbelastade vid den här tiden på grund av den ledarutbildning de genomgick vid 
sidan om det ordinarie arbetet. Dessa erfarenheter belyser vikten av att koncentrera 
sig på och prioritera ett förändringsarbete för att få ett gott resultat.  
 
 

 Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- en tillförlitlig utvärdering kräver avsatt tid och resurser, noggrann 

förberedelse och omsorgsfullt genomförande. 
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4.4 Delaktighet 
 
Delaktighet är en komplex företeelse som kräver engagemang från såväl ledning 
som medarbetare. Begreppet rymmer många dimensioner, vilket framgår av 
”Linköpingsrapporten” (Erlandsson, 2002a) och även i en konferensartikel 
(Erlandsson, 2002b) och kan därför ge upphov till olika tolkningar.  
 
Det kan noteras att teamledare och dirigent åtminstone delvis tycks använda 
begreppet delaktighet synonymt med information. De påpekar också att 
delaktigheten kanske inte rent praktiskt varit så stor. Här kan finnas en förklaring 
till varför brevbärarna ändå tycker delaktigheten har brustit. Delaktighet kräver 
förutom att förutsättningar skapas för alla att delta och vara aktiva en 
tvåvägskommunikation, d v s att parterna för någon form av dialog. Information 
innebär envägskommunikation och räcker inte för att skapa delaktighet.  
 
Nu har man ju även arbetat med exempelvis frivilliga brevbärare som ansvarat för 
olika uppgifter och som i sin tur engagerat sina medarbetare på olika sätt. Men 
kanske hade det varit bra om man inledningsvis hade diskuterat vad man menar 
med delaktighet för att skapa en gemensam plattform att arbeta utifrån. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Lärdomar till andra kontor, tänk på att… 
- diskutera gemensamt på utdelningskontoret vad de olika 

medarbetarna lägger i begreppet delaktighet, 
- besluta gemensamt vilka punkter som är viktiga ur 

delaktighetssynpunkt, 
- arbeta med dessa punkter för att åstadkomma praktisk 

delaktighet, 
- gärna använda Linköpingsrapporten som diskussionsunderlag. 

 
 
 
 
 
 
4.5 Att bli vald till pilotkontor 
 
Det har funnits både positiva och negativa erfarenheter med att vara ett pilotkontor. 
Personalen har upplevt ett lyft av att få extra uppmärksamhet och de har varit stolta 
över att få vara ett pilotkontor. Negativa konsekvenser har dock följt av att man 
inte riktigt haft klart för sig vad det innebär att vara ett pilotkontor. Det märks i 
svaren att många av brevbärarna haft förväntningar att allt skulle vara tipptopp från 
början. Man har inte varit på det klara med att de har utgjort ett testkontor och att 
en intrimningsfas behövts. Hade ledningen varit tydligare med att informera om 
detta hade en del missnöje och missförstånd kunnat undvikas. 
Implementeringsgruppen, d v s den grupp som under styrgruppen för BAS-
projektet ansvarat för implementeringen på Lidingökontoret och varit den 
”förmedlande länken” mellan styrgrupp och Lidingökontorets ledning, tycks också 
inledningsvis ha givit otydliga signaler om vad det innebär att vara ett pilotkontor, 
vilket i sin tur skapade förvirring hos ledningen för Lidingökontoret. En av 
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teamledarna säger angående detta: Där kunde vi [teamledarna] ha varit tydligare 
från början – det här är bara provgrejer, prototyper - blir det här bra så får hela 
Sverige det här sen om ett halvår kanske – men vi visste inte själva. Vi trodde att vi 
provar och att sen får vi det. Enligt postcenterchefen klarnade det dock avsevärt 
när projektkontraktet väl var klart i början av oktober 2003. Den klargörande 
informationen från projektkontraktet synes dock inte riktigt ha nått fram till 
brevbärarna på Lidingökontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Generella lärdomar för projekt- och förändringsledning; 
– tänk på att … 

- ledningen för införandet på alla nivåer i organisationen för en 
dialog från och med ett tidigt skede i förändringsarbetet, 

- centrala implementeringsstöd är tydliga i sina direktiv, 
- postcenterchefen vid införandet av förändringsåtgärderna måste 

få mål och medel helt klart för sig innan man startar,  
- teamledarrollen är mycket viktig för att styra upp genomförandet 

praktiskt, 
- styra upp olika projekt från centralt håll så att de inte konkurrerar 

på de lokala postutdelningskontoren, 
- skapa utrymme för flexibilitet i planeringsschema och under 

förändringsprocessens gång eftersom ett förändringsarbete är 
en dynamisk process, 

- organisations-, attityd- och beteendeförändringar tar längre tid i 
anspråk för att ge effekter och behöver följas upp och ”vårdas” 
på sikt, 

- förändringsinsatser behöver följas upp långsiktigt för att man 
skall få en tillförlitlig utvärdering av effekterna,  

- förändringsarbete är en krävande uppgift som måste få ta tid och 
resurser i anspråk för att ge goda och bestående resultat. 

 
 
4.6 Kommande utvärdering 
 
Vi har sett av resultaten att det krävs ytterligare utvärdering av förbättrings-
åtgärderna enligt BAS längre fram i tid, framförallt när det gäller Manualen och 
arbetsteknikutbildningen för att resultaten skall bli helt rättvisande. Därför kommer 
två uppföljande utvärderingar att genomföras på Lidingökontoret under hösten 
2004 respektive våren 2005.  
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Denna bilaga innehåller en sammanställning av de olika frågor som ställdes i delenkäterna I – V 
under utvärderingen av införandet av förbättringsåtgärderna enligt BAS på Lidingökontoret hösten 
2003 och våren 2004.  Inga svarsalternativ är medtagna i bilagan på grund av utrymmesskäl. 
 
 
Delenkät I – Bakgrundsuppgifter, Manual före 
 
AF1  Är Du   [ ] Man   [ ] Kvinna 
AF2 När är Du född?   
AF3 Hur många år har Du arbetat inom Posten senast sammanhängande period?     
AF4 Vilka arbetsuppgifter har Du i dagens läge? Ta ställning till var och en av arbetsuppgifterna  
            nedan!  
AF5 Besvär från rörelseorganen …  
MF1 Tycker Du organisationen av innearbetet fungerar tillfredsställande i dag ?  
MF2 Känner Du Dig tillräckligt delaktig i planeringen av innearbetet i dag? 
MF3 Finns det enligt Din uppfattning instruktioner som stöd för innearbetet? 
MF4 Finns det enligt Din uppfattning centralt styrande arbetsmoment för innearbetet? 
MF5 Tycker Du det är tydligt vad som är centralt styrande arbetsmoment för innearbetet? 
MF6 Finns det enligt Din uppfattning arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet? 
MF7 Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet? 
MF8 Tycker Du att det är viktigt med instruktioner för innearbetet?   
MF9 Tycker Du att det finns behov av tydligare instruktioner som stöd för innearbetet? 
MF10 Tycker Du att fördelningen mellan vad som är centralt styrande och vad som kan beslutas  
            lokalt när det gäller olika arbetsmoment enligt Bästa Metod är viktig?   
 
 
Delenkät II – Manual efter, Belysning och Märkning före 
   
Me1    Hur bedömer du att organisationen av innearbetet fungerade innan ni påbörjade  
            arbetet med att följa Manualen?  
Me2    Hur tycker Du organisationen av innearbetet fungerar enligt det ni hittills kunnat åtgärda  
            efter genomgången av Manualen?  
Me3    Anser Du att Manualen spelar någon roll för att organisera innearbetet på ett    
            tillfredsställande sätt? 
Me4 Har Du blivit ombedd att delta i förändringsarbetet med Manualen? 
Me5 Har Du ställt Dig till förfogande för att delta i förändringsarbetet med Manualen? 
Me6 Har arbetet med Manualen påverkat hur delaktig Du känner Dig i planeringen av  
            innearbetet? 
Me7 Tycker Du att Manualen innehåller tydliga instruktioner som stöd för innearbetet?  
Me8 Vad tycker Du om följande två punkter i Manualen:  

a) Ändrade inställelsetider: b) Delsortering: 
Me9 Tycker Du Manualen gör det tydligt vad som är centralt styrande arbetsmoment i  
            innearbetet?  
Me10 Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet efter  
            genomgång av Manualen?  
Me11 Tycker Du att fördelningen mellan vad som är centralt styrande och vad som kan beslutas  
            lokalt när det gäller olika arbetsmoment enligt Bästa Metod är viktig?   
Me12 Vad tycker Du om upplägget av Manualen?   
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Me13 Hur tycker Du att själva införandet av och arbetet med  Manualen har fungerat på  
            utdelningskontoret?  
Me14 Hur tycker Du att arbetet med Manualen har fungerat i kombination med det ordinarie  
            arbetet på utdelningskontoret?  
BMf1 Hur upplever Du arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  
BMf2 Upplever Du några obehag på grund av arbetsbelysningen vid Dina kamfack (Ögontrötthet,  
            Ögonirritationer)? (Ringa in en siffra under lämpligt svarsalternativ för varje fråga.)  
BMf3 Vad har Du för belysning vid Dina kamfack?      
BMf4 Anser du att det är viktigt att förbättra belysningen vid kamfacken?  
BMf5  Hur upplever Du märkningen av kamfacken?  
BMf6 Upplever Du några obehag på grund av märkningen vid Dina kamfack? (Ringa in en 
             siffra under lämpligt svarsalternativ för varje fråga.)  
BMf7 Anser du att det är viktigt att förbättra märkningen av kamfacken?  
Kf1 Hur upplever Du det är att arbeta med kamfack?  
Kf2  Upplever Du några fysiska obehag av att arbeta med kamfack? 
Kf3  Vilken typ av kamfack arbetar Du med?  
Kf4 Hur många pelare med kamfack arbetar Du vanligtvis med samtidigt? Ringa in antal.   
Kf5 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ?  
Kf6 Känner Du till att hyllorna på kamfacken är justerbara i höjdled? 
Kf7 Om Du svarat Ja på frågan Kf6 ovan, har Du ställt in kamfackens hyllor på vad Du upplever  
            är rätt höjd i förhållande till Din längd? 
Kf8 Om Du svarat Nej på frågan KF6ovan, ange gärna orsaken:  
Kf9 Om Du svarat Ja på frågorna Kf6 och KF7 ovan, hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på  
            kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din längd? 
 
 
Delenkät III – Märkning efter, Arbetsteknik före 
 
M(Ä)e1 Hur upplevde Du ”den gamla” märkningen av kamfacken?  
M(Ä)e2 Hur upplever Du” den nya” märkningen av kamfacken?  
Me3  Om Du jämför med före den nya märkningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
             fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? a) Ögontrötthet b) Ögonirritationer  
             (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller ljuskänslighet). 
Me4  Anser Du att införandet av den nya märkningen av kamfacken har varit viktigt för en bra  
             arbetsmiljö? 
Me5  Kammar Du huvudsakligen post på samma block som innan den nya märkningen av  
             kamfacken infördes på utdelningskontoret?  
Me6  Hur tycker Du själva införandet av den nya märkningen av kamfacken har fungerat på  
             utdelningskontoret? 
Me7  Hur upplever Du introduktionen av den nya märkningen på utdelningskontoret?  
Me8  Hur fick Du information om den nya märkningen?  
Me9  Är det något som Du upplevt som störande i samband med införandet av den nya  
             märkningen av kamfacken? 
ME10  Är det någon annan synpunkt Du vill tillägga när det gäller den nya märkningen av  
             kamfacken? 
ATf1    Anser Du att Du i dag arbetar på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet? 
ATf2    Tycker Du att Du i dag kan arbeta på ett ergonomiskt bekvämt sätt vid kamningsarbetet? 
ATf3    Anser Du att Du fått bra information/utbildning om hur Du kan arbeta på ett ergonomiskt 
              lämpligt sätt vid kamningsarbetet? 
ATf4    Hur har Du ”lärt Dig” arbetstekniken vid kamningsarbetet?  
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ATf5    Vilken typ av kamfack arbetar Du huvudsakligen med i dag? 
ATf6  Är det några synpunkter Du vill framföra när det gäller arbetet vid kamfacken 
ATf7  Har Du speciellt anpassade skor respektive mattor vid kamningsarbetet? Ange det alternativ   
             som gäller för Dig vid de kamfack du vanligtvis kammar upp post i. 
 
 
Delenkät IV – Belysning och Arbetsteknik efter 
  
BEe1 Hur upplevde Du den gamla arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  
BEe2  Hur upplever Du den nya arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  
BEe3 Om Du jämför med före den nya arbetsbelysningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
            fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? a) Ögontrötthet b) Ögonirritationer   
            (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller ljuskänslighet). 
BEe4 Anser Du att införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken har varit viktigt för en  
            bra arbetsmiljö? 
BEe5 Vad har Du för belysning vid de kamfack Du vanligtvis kammar upp post i efter införandet  
            av den nya arbetsbelysningen?     
BEe6 Kammar Du huvudsakligen post på samma block som innan den nya belysningen vid  
            kamfacken infördes på utdelningskontoret?  
BEe7 Hur tycker Du själva införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken har fungerat  
            på utdelningskontoret? 
BEe8 Hur fick Du information om den nya arbetsbelysningen?  
BEe9 Är det något Du upplevt som störande i samband med införandet av den nya  
            arbetsbelysningen vid kamfacken? 
BEe10 Tillhör Du dem som hann arbeta med den nya märkningen innan den nya belysningen togs i  
            bruk?  
BEe11 Om Du svarat Ja på frågan BEe10 ovan, anser Du då att den nya belysningen har påverkat  
            Din upplevelse av märkningen?  
BEe12 Är det någon annan synpunkt Du vill tillägga när det gäller den nya arbetsbelysningen vid  
            kamfacken? 
ATe1   Anser Du att Du arbetade på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet innan  
            utbildningen i arbetsteknik? 
ATe2   Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik kan arbeta på ett ergonomiskt bekvämt sätt  
            vid kamningsarbetet? 
ATe3   Om Du tänker på själva innehållet i arbetsteknikutbildningen, har den legat på ”rätt nivå” för   
            att vara användbar för Dig i Ditt arbete? 
ATe4   Vad anser Du om själva uppläggningen av utbildningen i ergonomi och arbetsteknik? 
ATe5   Tycker Du att utbildningen har haft ”rätt innehåll” för att vara användbar för Dig i Ditt  
            arbete? 
ATe6   Hur tycker Du att fördelningen mellan teori och praktik i stort varit? 
ATe7   Hur tycker Du att kopplingen mellan de mer teoretiska delarna och de praktiska exemplen  
            varit? 
ATe8   Hur upplever Du förhandsinformationen om utbildningen som Du fått på Ditt  
            utdelningskontor? 
ATe9   I vilken grad bidrog förhandsinformationen till att Du blev motiverad att delta i  
            utbildningen? 
ATe10 Är det något/några utbildningsmoment som Du tycker varit mer viktiga än andra för Din  
            personliga del? 
ATe11  Är det något som Du tycker saknats i utbildningen? 
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ATe12 I vilken utsträckning har utbildningen gjort Dig mera medveten om vikten av att arbeta på  
            ett ergonomiskt lämpligt sätt? 
ATe13 I vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen kommer att påverka Ditt eget sätt att  
            fortsättningsvis arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt? 
ATe14 Om Du tänker på brevbärarna generellt, i vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen  
            kommer att leda till större insikt om vikten av ett ergonomiskt lämpligt arbetssätt för att på  
            sikt undvika skador? 
ATe15 Tycker Du att några störande omständigheter påverkat genomförandet av utbildningen? 
ATe16 Är det något annat Du anser viktigt för att utbildningen skall få ett så bra resultat som  
             möjligt för Dina brevbärarkollegor som ännu inte genomgått utbildningen? 
 
 
Delenkät V – Avslutande enkät med sammanfattande utvärderingsfrågor av 
samtliga delprojekt 
   
IE1    Hur bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med Manualen?  
IE2    På vilket sätt tycker Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med Manualen?  
IE3    Finns det fortfarande brister i organisationen av innearbetet som Du tycker behöver åtgärdas? 
IE4    Hur bedömer Du att den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  
IE5    På vilket sätt tycker Du den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  
IE6    Finns det fortfarande brister i märkningen av kamfacken som Du tycker behöver åtgärdas?  
IE7    Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken?  
IE8    På vilket sätt tycker Du den nya arbetsbelysningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  
IE9    Finns det fortfarande brister i arbetsbelysningen vid kamfacken som Du tycker behöver  
          åtgärdas?  
IE10  Anser Du att utbildningen i arbetsteknik har medfört att Du kan arbeta på ett mer bekvämt  
          sätt vid kamningsarbetet? 
IE11   På vilket sätt tycker Du att utbildningen i arbetsteknik har påverkat Din arbetsteknik vid  
          kamfacken?  
IE12   Finns det fortfarande brister i Ditt sätt att arbeta vid kamfacken som Du tycker behöver  
           åtgärdas?  
IE13   Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ?  
IE14   Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din längd? 
IE15   Tillhör Du dem som har varit ”testpersoner” vid de kamfack som har motordriven höj- och  
           sänkbarhet?  
IE16   Om Du svarat Ja på frågan ovan, hur upplever Du det är att arbeta med de motordrivet höj-  
          och sänkbara kamfacken jämfört med de manuellt justerbara?  
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