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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna utvärdering har utförts av en forskargrupp vid Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap 
vid Linköpings universitet på uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB. Det 
övergripande syftet var att utvärdera de åtgärder som utvecklats av Servicenätet Posten i 
samarbete med forskargruppen inom det så kallade BAS-projektet (brevbärarnas arbetssituation) 
med start 2002. Efter en pilotstudie av införandet på Lidingökontoret (Erlandsson-Karltun, 2004) 
planerades en breddimplementering på samtliga 602 postutdelningskontor i Sverige. 
 
Syftet med denna utvärdering har varit att utvärdera och ge en samlad bild av de olika 
förbättringsåtgärderna i BAS-projektet, nämligen manual, märkning, arbetsbelysning och 
arbetsteknikutbildning. 
 
Närmare bestämt har utvärdering skett i med tre olika delsyften, nämligen: 

- att utvärdera erfarenheter av förbättringsåtgärderna i sig för främjande av brevbärarnas 
arbetssituation,  

- att utvärdera hur själva införandeprocessen fungerat, samt 
- att dra lärdomar inför implementering av förbättringsåtgärderna vid övriga 

utdelningskontor. 
 
Utvärderingen planerades och genomfördes under våren fram till och med hösten 2005 av 
forskargruppen i Linköping, med Anna Roos och Anette Erlandsson-Karltun som operativt 
ansvariga samt Jörgen Eklund som projektansvarig. Servicenätet Leverans representerades av en 
projektgrupp med Stig Nero som operativt ansvarig, i samarbete med Per Lindeborg, och Inga-
Lill Wiklander-Grahn. 
 
Två utdelningskontor från varje område valdes ut av respektive områdeschefer i samarbete med 
operativt projektansvarig inom Posten, sammanlagt trettio utdelningskontor. Urvalet skedde så att 
samtliga områdeschefer valde ut ett kontor där denne subjektivt bedömde att införandet av BAS-
åtgärderna fungerat ”bra” respektive ett där det fungerat ”mindre bra”. Detta för att kunna dra 
nytta av olika erfarenheter. 
 
De metoder som användes var enkäter och intervjuer. 425 (75 %) enkätsvar kom in från 
brevbärarna på de 30 utdelningskontoren, vilket är betydligt lägre än i de föregående  
undersökningarna. Dessutom intervjuades chefer, lagledare och brevbärare på de femton kontor 
som fick personligt besök av forskargruppen. Cheferna på de övriga femton kontoren 
intervjuades per telefon. 
 
Resultaten visar att erfarenheterna av BAS-åtgärderna i sig upplevdes mycket positivt av såväl 
brevbärare, lagledare och chefer. Införandeprocessen var mer problematisk, vilket i olika grad 
påverkat upplevelsen av förändringsåtgärderna som helhet beroende på hur väl införandet 
fungerat. Man hade inte lyckats dra nytta av de erfarenheter som kom fram vid utvärdering av 
pilotkontoret på Lidingö. Här finns många lärdomar att dra på såväl projektledningsnivå, 
områdesnivå, distriktsnivå som lokal nivå på utdelningskontoren. Som grund för de råd och 
synpunkter som ges i avsnitt 3.6 samt i det avslutande avsnittet, ligger de samlade erfarenheterna 
från medarbetarna på de trettio utdelningskontoren och forskargruppen. 



FÖRORD 
 
 
Denna rapport utgör den avslutande delen i en serie forsknings- och utvecklingsinsatser som 
utförts av Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap (IAV) vid Linköpings universitet på 
uppdrag av Servicenätet Leverans, Posten Sverige AB. Uppdraget startade hösten 2001 med  
att forskargruppen genomförde en undersökning på ett urval om femton lokala postutdelnings- 
kontor med det tvåfaldiga syftet att utvärdera den totala arbetssituationen för brevbärare och att 
utvärdera erfarenheterna från införandet av ”Bästa Metod”. Rapporten utmynnade i ett antal 
åtgärdsförslag för att komma tillrätta med brister i ”Bästa Metod” och förbättra brevbärarnas 
arbetssituation.  
 
Ledningen för Servicenätet Posten beslutade att arbeta vidare enligt sju föreslagna förbättrings-
åtgärder. Under 2002 startades därför sju delprojekt inom ramen för det så kallade BAS I 
projektet (brevbärarnas arbetssituation) med avsikten att ta fram underlag till olika konkreta 
lösningar. Dessa utvecklades och koncentrerades till fyra åtgärder (märkning, belysning, manual 
och arbetsteknikutbildning) som testades på olika utdelningskontor i det uppföljande BAS II 
projektet. Under hösten 2003 och våren 2004 implementerades och utvärderas brevbärarnas 
upplevelser av de fyra åtgärderna som helhet såväl som själva införandeprocessen på ett 
pilotkontor på Lidingö.  
 
Därefter startade den landsomfattande implementeringen av förbättringsåtgärderna enligt BAS 
som föreliggande rapport avhandlar. Rapporten avser ett uppdrag med det trefaldiga syftet att 
utvärdera erfarenheterna av förbättringsåtgärderna i sig 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 utförts av Anna Roos i samarbete med Anette Erlandsson-Karltun. 
Arbetsfördelningen har sett ut på följande sätt: 
 
Anette Erlandsson-Karltun har från forskargruppens sida ansvarat för utvärderingens upplägg, 
utformning av enkäter, intervjuguider, bearbetning och analys av data samt rapportskrivning.  
 
Anna Roos har ansvarat för kontakt med lokala chefer och i förekommande fall områdeschefer, 
genomfört besök och intervjuer på utdelningskontoren, distribuerat och samlat in enkäter och 
utfört databearbetning, analys av data och rapportskrivning i samarbete med Anette Erlandsson-
Karltun.  
 
Utvärderingen har skett i samverkan med Stig Nero, ansvarig för utvärderingen inom 
Servicenätets Leverans.  
 
Författarna vill rikta ett stort tack till personalen på de trettio utdelningskontoren som deltagit i 
utvärderingen och på så sätt bidragit till de lärdomar och den utvecklingspotential som finns 
dokumenterad i denna rapport. Vår förhoppning är att dessa erfarenheter också ska komma till 
nytta i Postens och Servicenätet Leverans kommande projektarbeten. 
 



I den forskningsserie som BAS har som utgångspunkt ingår följande tidigare publicerade 
rapporter som den intresserade kan studera närmare: 
 
Erlandsson, A. (2002) En utredning om brevbärarpersonalens arbetsförhållanden och införandet 

av Bästa Metod. Rapport nr LiTH-IKP-R-1229, Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, 
Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, Linköpings Tekniska Högskola. 

Erlandsson-Karltun, A. (2004) Lidingörapporten – en utvärdering i närtid av Brevbärarnas 
Arbetssituation. Rapport nr LiTH-IKP-R-1350, Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap, 
Linköpings Universitet, Linköping.  

Westlander, G.  (red.). (2003) Parallellprojektet - Sju  projektledare berättar. (Medförfattare: 
Bjurnemark, P., Hagbo, A., Eriksson, B-I., Gustafsson, U., Lundmark, A., Nyqvist, M., 
Westling, K.). LiTH-IKP-R-1295. Avd. för Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Tekniska 
Högskola.   

 
Övriga projekt som har genomförts i anslutning till denna serie av forsknings- och 
utvecklingsinsatser från IAV representeras av följande referenser: 
 
Andrén, P. (2004) Hur påverkar fastighetsboxar brevbärarnas arbetsmiljö? Rapport nr LiTH-IKP-

I-316. Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Universitet.  
Asperud, L., Lundstedt, M. (2003) Förbättring av brevbärarens arbetsmiljö vid sorteringsarbetet – 

Kundfokuserad produktutveckling i Posten. Examensarbete LiTH-IKP-EX-2015. Avdelningen 
för Industriell Arbetsvetenskap, Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, 
Linköpings Universitet.  

Berglund. M., Roos, A. (2004) Upplärning för kamningsarbete – Att lära sig kamma post kräver 
sin tid. Rapport nr LiTH-IKP-R-1349, Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, 
Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, Linköpings Tekniska Högskola.  

Eklund, J. (2004) Litteraturöversikt, energiförbrukning i brevbärararbete. Rapport nr  
LiTH-IKP-I-315. Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Universitet. 

Eklund J., Gerner Björksten, M. (2004) BALANS – Bedömningsmodell för arbetsbelastning vid 
sammansatta brevbäringsuppgifter. Rapport nr LiTH-IKP-I-317. Avdelningen för Industriell 
Arbetsvetenskap, Linköpings Universitet. 

Gerner Björksten, M. (2004) Litteraturöversikt angående fysiska besvär och belastningar i 
brevbärararbete inkluderande risk för olycksfall och belastningsskador. Rapport nr  
LiTH-IKP-I-314. Avdelningen för Industriell Arbetsvetenskap, Linköpings Universitet. 

Hjalmarsson, M. (2003) Hjälpmedel för brevbärare – för ökad effektivitet, hälsa och 
välbefinnande. Examensarbete LiTH-IKP-E-2000. Avdelningen för Industriell 
Arbetsvetenskap, Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, Linköpings 
Universitet. 

Roos, A. (2005) Villkor för lärande av postsortering – Brevbärares upplevelser av att lära sig 
sorteringsarbetet. Examensarbete LIU-KOGVET-D--05/04--SE. Institutionen för 
datavetenskap, Linköpings universitet.  
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1 INLEDNING 
 
 
Servicenätet Leverans, Posten införde med början av kalenderåret 2000 en ny arbetsmetod,  
”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 utredning 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 Leverans 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 (Westlander, 2003). 
 
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, där de övergripande förbättringsåtgärderna huvudsakligen avsåg: 

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

 
Under våren 2003 och fram till hösten 2004 utvärderades helhetseffekten av samtliga 
delprojekt från BAS II på ett pilotkontor. 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. Syftet med 
utvärderingen 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. Resultaten redovisades i den så kallade ”Lidingörapporten” 
(Erlandsson-Karltun, 2004). 
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2   BREDDIMPLEMENTERING AV BAS 
 
 
I början av 2005 förbereddes en landsomfattande utvärdering av införandet av BAS-
åtgärderna baserad på ett urval av 30 postutdelningskontor. Syftet var att utvärdera såväl 
effekten av förbättringsåtgärderna enligt BAS II som själva införandeprocessen. 
Utvärderingen genomfördes under våren fram till och med hösten 2005 av forskargruppen i 
Linköping, med Anna Roos som operativt ansvarig tillsammans med Anette Erlandsson-
Karltun och Jörgen Eklund som projektansvarig. Servicenätet Leverans representerades av en 
projektgrupp med Stig Nero som operativt ansvarig, i samarbete med Per Lindeborg, och 
Inga-Lill Wiklander-Grahn. 
 
Enligt Stig Nero gavs instruktionerna för hur införandet skulle gå till i stor utsträckning vid ett 
uppstartmöte i varje ledningsgrupp1. Det fanns vidare sju så kallade ”verksamhetsstöd” (ett 
per rörelseområde) som enligt Nero var mycket viktiga när frågor uppstod. Centralt fanns 
Fredrik Nilsson, chef Verksamhetsstöd, Leverans och tidigare projektansvarig för 
implementeringen av BAS-åtgärderna på Lidingökontoret. Ytterst ansvarade rörelsecheferna 
för att verksamhetsstöden användes så klokt som möjligt. 
 
Tanken var vidare enligt Nero att det skulle finnas en informationsmottagare eller ”bollplank” 
i vart och ett av de 89 lokala områdena i landet. Dessa benämndes av Servicenätet som 
”processtöd”. De skulle vara lite extra kunniga i processfrågor och föra information med mera 
vidare från verksamhetsstöden till linjen i respektive område. Organisatoriskt tillhörde de 
dock linjen och hade i normalfallet en utdelningschef som närmast överordnad. 
 
 
2.1 Tillvägagångssätt vid utvärdering  
 
För att få en god helhetsuppfattning av breddimplementeringen av förbättringsåtgärderna och 
fånga resultaten från olika synvinklar användes fler olika metoder som underlag till 
utvärderingen; enkäter, enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Med hjälp av enkäter var det 
möjligt att snabbt få in ett stort material för utvärdering från brevbärare i hela landet.  
 
För att få en så heltäckande bild som möjligt gjordes gruppintervjuer med brevbärare på 
hälften av de deltagande kontoren. Även samtliga utdelningschefer på de deltagande kontoren 
intervjuades samt lagledare på hälften av kontoren Utvärderingen avser dels 

- hur brevbärare respektive utdelningschefer och lagledare har upplevt effekterna av 
förbättringsåtgärderna i sig,  

- dels hur själva införandeprocessen har upplevts och hur den har inverkat på 
upplevelsen av BAS-åtgärderna. 
 

 
 

                                                 
1 Det fanns vid denna tidpunkt 89 så kallade lokala områden i landet. Varje sådant område hade en 
ledningsgrupp, vilken åsyftas här. 

 - 6 - 



Breddimplementering av BAS-åtgärderna Märkning, Belysning, Manual, Arbetsteknikutbildning 
-  en utvärdering på 30 postutdelningskontor 

 

2.1.1 Urval av kontor och av intervjudeltagare 
 
Urvalet av kontor gjordes av projektgruppen för Servicenätet Leverans på följande sätt:  
Samtliga femton leveransområdeschefer i landet fick i uppgift att välja ut två postutdelnings-
kontor i respektive leveransområde att delta i utvärderingen, d v s sammanlagt trettio 
postutdelningskontor. Kriterierna för urvalet var ett kontor där implementeringen av BAS-
åtgärderna enligt respektive leveransområdeschefs subjektiva bedömning fungerat bra och ett 
kontor där den fungerat mindre bra. Anledningen till detta urval var att skapa förutsättningar 
för att fånga upp så många olika aspekter och erfarenheter av införandet av förbättrings-
åtgärderna som möjligt.  
 
Hälften av de kontor där införandet fungerat bra och hälften av dem där det inte fungerat bra 
fick personligt besök av Anna Roos från forskargruppen och fick delta såväl i intervju- som 
enkätutvärderingen. Brevbärarna på de övriga femton kontoren fick endast besvara enkäten. 
 
På de kontor som fick personligt besök genomfördes förutom enkätundersökningen en 
gruppintervju med två kvinnliga och två manliga brevbärare som slumpmässigt valts från 
respektive utdelningskontor ut av forskargruppen. I gruppintervjuerna deltog även fackligt 
ombud, skyddsombud samt dirigent i den mån dessa roller fanns på kontoret. Samtliga 
brevbärare fick ett personligt brev med inbjudan till gruppintervjun innan besöket. På grund 
av svårigheter med att få ett par av de tillfrågade kontoren att ställa upp i utvärderingen, byttes 
dessa kontor ut och besöken på de nya kontoren gjordes med väldigt kort varsel. I dessa fall 
hann ingen inbjudan skickas ut, varför utvalda personerna endast meddelades muntligt.   
 
Enkäterna sändes ut per post till de kontor som inte fick personligt besök. Utdelningschefen 
för respektive kontor kontaktades av Anna Roos per telefon innan utskicket och en 
överenskommelse gjordes med utdelningschefen angående när och hur enkäten skulle fyllas i 
och returneras till universitetet, samt vikten av att samtliga brevbärare på respektive kontor 
besvarade den. Forskargruppen var mycket angelägen om att tidsschemat skulle hållas för att 
kunna genomföra utvärderingen under den överenskomna tvåmånadersperioden.  
 
Sammanfattningsvis försköts den avtalade starten för utvärderingen stegvis från januari till 
maj månad 2005 på grund av att processen med att välja ut lämpliga utdelningskontor 
försenades kraftigt inom Servicenätets organisation. Det synes i stort ha berott på bristande 
kommunikation mellan olika chefsnivåer. Utvärderingen hade beräknats vara klar innan 
sommaren 2005 men eftersom vissa utdelningskontor fick ersättas av andra med kort varsel 
strax innan sommaren och utdelningscheferna inte lyckades se till att enkäterna sändes in för 
analys vid den som överenskommits, har utvärderingen inte kunnat färdigställas förrän nu.  
 
 
2.1.2 Enkätstudien   
 
Enkäten omfattade 78 frågor. Svaren gavs, utom i den avslutande frågan, på bundna 
svarsalternativ varav de flesta var ömsesidigt uteslutande och alltså endast tillät ett 
svarsalternativ och några gav utrymme för fler svarsalternativ. Enkäten var disponerad i fyra 
olika avsnitt enligt följande rubriker: 

 - 7 - 



Breddimplementering av BAS-åtgärderna Märkning, Belysning, Manual, Arbetsteknikutbildning 
-  en utvärdering på 30 postutdelningskontor 

 

A. Några allmänna frågor   
B. Dina synpunkter på hela åtgärdspaketet med de fyra förbättringsåtgärderna 
C. Din sammanfattande bild av själva införandet av förbättringsåtgärderna  
D. Besvär från rörelseorganen   

 
Samtliga enkätsvar är anonymitetsskyddade vad avser såväl utdelningskontor som person. 
 
Kallade, deltagare, bortfall 
 
Antalet anställda på flera av de trettio utdelningskontoren i studien har fluktuerade starkt 
beroende på att delar av utvärderingen inte kunde genomföras förrän semesterperioden hade 
börjat, då många timanställda och då framförallt studerande ungdomar arbetade temporärt. 
Det berodde på att vissa kontorschefer inte höll den överenskomna tidplanen och att några 
kontor till slut fick ersättas av andra på grund av bristande samarbete.  
Eftersom det krävdes en viss erfarenhet av förbättringsåtgärderna för att kunna besvara 
enkätfrågorna beslöt forskargruppen att temporärt arbetande personal inte skulle delta i 
enkätundersökningen. Kriterierna för att besvara enkäten fastställdes därför till att enbart 
omfatta fast anställda brevbärare som kontinuerligt kammar upp och delar ut post. 
  
För att få så hög svarsfrekvens som möjligt ombads chefer och lagledare att dela ut och se till 
att enkäterna fylldes i under arbetstid. Av totalt 565 kallade brevbärare har 425 (75 %) 
besvarat enkäten (tabell 1). Svarsfrekvensen var låg jämfört med de tidigare utvärderingarna 
av Bästa Metod och Lidingöpiloten. Svarsfrekvensen är i denna rapport dessutom beräknad 
utifrån de brevbärare som slutligen fanns till hands för att besvara enkäterna. Om deltagandet 
beräknats utifrån samtliga brevbärare som var anställda vid de trettio kontoren skulle 
svarsfrekvensen inte har varit mer än 60 %. 
 

Tabell 1.  Antal deltagande brevbärare i enkätundersökningen. n = 565, bf = 140 

Deltagande brevbärare i enkätunderökningen 

Kallade Deltagare Bortfall* 
N n % n % 

565 425 75 140 25 
* förkortat bf i texten 

 
Svarsfrekvensen av enkäten har vidare varit mycket varierande på de olika utdelningskontoren 
(tabell 2). På tre av de trettio utdelningskontoren var svarsfrekvensen hela 100 %, medan det 
på de övriga utdelningskontoren varierade ända ned till lägst 11 %. På fem av kontoren är 
svarsfrekvensen under 60 %. En anledning till detta var som tidigare nämnts, att vissa kontor 
dröjde så länge med att besvara enkäten att semesterperioden hann starta och färre ordinarie 
brevbärare var då i tjänst. På en del kontor följdes inte  instruktionerna för hur enkäterna 
skulle hanteras, till exempel genom att kontorschefen lät brevbärarna ta med enkäten hem för 
att fylla i den vilket fick till följd att svarsfrekvens på vissa kontor blev väldigt låg.   
 
Svarsfrekvensen har beräknats utifrån det antal personer som enligt kriterierna ovan haft 
möjlighet att besvara enkäten. Eftersom brevbärarna på en del kontor fyllde i enkäten under 
semestrarna kan därför svarsfrekvensen på dessa kontor vara hög, trots att antalet deltagare 
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ändå är förhållandevis lågt, vilket framgår av tabell 2. I tabellen redovisas därför även hur 
svarsfrekvensen fördelar sig på totalt anställda brevbärare på kontoret. Detta ger en bild av 
hur representativa svaren från ett visst kontor är.   
 
Tabell 2. Deltagande brevbärare fördelade på de 30 utdelningskontoren samt procentuellt  
               deltagande.  

Utdelningskontor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Totalt anställda 
brevbärare enl. 
Svarskriterierna 

19 11 22 13 26 33 16 15 45 23 20 34 60 45 6 

Kallade att 
besvara enkäten 19 11 22 13 26 24 16 12 27 18 20 20 9 45 6 

Antal inkomna 
enkätsvar 12 9 15 12 25 20 14 9 27 17 6 17 5 28 5 

Procentuellt 
svarsdeltagande 63 82 68 92 97 83 88 75 100 94 30 85 56 62 83 

Procentuellt 
svarsdeltagande 
relativt totalt 
anställda 

63 82 68 92 97 61 88 60 60 74 30 50 8 62 83 

                

Utdelningskontor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Totalt anställda 
brevbärare enl. 
Svarskriterierna 

8 55 26 35 32 23 18 34 22 16 21 16 17 21 28 

Kallade att 
besvara enkäten 6 35 26 31 25 20 18 25 4 13 16 5 9 17 27 

Antal inkomna 
enkätsvar 4 26 18 24 21 20 2 20 1 13 16 0 9 15 15 

Procentuellt 
svarsdeltagande 67 74 69 77 84 100 11 80 25 100 100 0 100 88 56 

Procentuellt 
svarsdeltagande 
relativt totalt 
anställda 

50 47 69 69 66 87 11 59 5 81 76 0 53 71 54 
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2.1.3 Intervjustudien  
 
I gruppintervjuerna deltog sammanlagt 82 brevbärare på femton av kontoren. Under 
intervjuerna användes en intervjuguide med ett antal frågor fördelade på följande tre teman: 

- Effekterna av förbättringsåtgärderna 
- Införandeprocessen 
- Delaktighet 

 
Intervjuerna hölls öppna och informella med syftet att få en fri diskussion kring dessa frågor. 
Samtalen spelades in på band för att fungera som stöd vid analysarbetet.  
 
På samtliga femton besökta kontor intervjuades även utdelningschefer och lagledare. På 
resterande kontor intervjuades endast utdelningscheferna. De senare genomfördes via telefon 
då ett urval av intervjufrågorna ställdes till övriga utdelningschefer och lagledare. I ett fall var 
utdelningschefen sjukskriven och då intervjuades lagledaren som tagit över utdelningschefens 
roll. Under intervjuerna användes en intervjuguide med ett antal frågor fördelade på följande 
tre teman: 

- Allmänna frågor 
- Införandeprocessen 
- Effekterna av förbättringsåtgärderna 

 
 

2.2 Personalkategorier och arbetserfarenhet 
 
 
2.2.1 Brevbärarnas arbetserfarenhet 
 
Av samtliga 425 brevbärare som deltog i enkätstudien var 62 % män och 38 % kvinnor. 
Brevbärarnas erfarenhet av arbete på Posten totalt sett respektive på aktuellt utdelningskontor 
vid utvärderingen framgår av figur 1 respektive 2. 
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Figur 1. Anställningstid  inom Posten för brevbärare. n=328, bf=97 
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Som synes av figur 1 har brevbärarna i utvärderingen stor arbetserfarenhet, en majoritet  
(67 %) hade arbetet mer än 15 år inom Posten.  
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Figur 2. Anställningstid vid detta utdelningskontor för brevbärare. n=318, bf=107 
 

2.2.2. Kontorschefers och lagledares arbetserfarenhet 
 
Sammanlagt deltog 30 utdelningschefer i utvärderingen. Ett kontor saknade för tillfället 
utdelningschef och på ett annat kontor fanns även en biträdande utdelningschef. På de femton 
kontor som besöktes hade fjorton av femton tillfrågade utdelningschefer mer än 15 års 
arbetserfarenhet inom Posten och en hade arbetat mellan fem och tio år inom Posten.  
 
Samtliga utdelningschefer på de trettio deltagande kontoren tillfrågades också hur länge de 
arbetat som utdelningschefer på det aktuella utdelningskontoret (figur 3). Det är intressant att 
notera att 23 av 30 hade varit på denna tjänst mindre än ett år. Detta berodde på den 
omorganisation som Posten genomförde vid årsskiftet 2004/2005 då det skedde en rockad på 
de flesta chefspositioner inom företaget.  
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Figur 3. Anställningstid vid detta utdelningskontor för utdelningschefer. n=30, bf=0 
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På de femton kontor som besöktes hade även lagledarna stor erfarenhet av arbete inom 
Posten. Av tretton lagledare hade tolv arbetat inom Posten i mer än 15 år, varav fem i mer  
än 30 år. En hade arbetat mellan fem och tio år. Observeras bör att fyra utdelningskontor inte 
hade någon lagledare och att två kontor hade två lagledare.  På det aktuella utdelningskontoret 
hade även lagledarna arbetat i betydligt kortare tid. För många lagledare innebar omorganisa-
tionen vid årsskiftet 2004/2005 att även de fick nya arbetsplatser (figur 4).   
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Figur 4. Anställningstid på det aktuella utdelningskontoret för lagledare. n=13, bf=0 
 

2.2.3 Personaltäthet på utdelningskontoren 
Som redan nämnts deltog två utdelningskontor från varje leveransområde i landet. 
Personalfördelningen på de olika kontoren framgåt av figur 5. Majoriteten av kontoren hade 
alltså mellan 10-30 anställda. 
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Figur 5.  Fördelning av antalet anställda på utdelningskontoren. n=30, bf=0 
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3 RESULTAT 
 
 
Resultaten redovisas enligt följande upplägg. Först redogörs för brevbärarnas upplevelser av 
BAS-åtgärderna både vad avser effekter och införandeprocess. Därefter redogörs för 
utdelningschefernas och lagledarnas erfarenheter av enligt samma ordning. 
 

Avsnitt 3.1 Hur långt de olika utdelningskontoren kommit med införandet av  
                 BAS-åtgärderna 

Avsnitt 3.2 Brevbärarnas erfarenheter av  BAS-åtgärderna i sig  

Avsnitt 3.3 Brevbärarnas syn på införandeprocessen 

Avsnitt 3.4 Utdelningschefernas och lagledarnas erfarenheter av  BAS-åtgärderna i sig  

Avsnitt 3.5 Utdelningschefernas och lagledarnas syn på införandeprocessen 

Avsnitt 3.6 Lärdomar förmedlade av brevbärare, lagledare och chefer 

 
Resultaten beskrivs dels utifrån införandet av respektive förbättringsåtgärd och dels som 
helhet betraktad. När det gäller resultaten från utvärdering av brevbärarnas uppfattningar 
utgår dessa från såväl enkätsvar som intervjuer. Utdelningschefernas och lagledarnas 
synpunkter grundas enbart på vad som framkom i intervjuerna eftersom enkäten endast var 
riktad till brevbärare. 
 
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. 
 
Då vissa enkätfrågor har en svarsskala som är likvärdigt negativ respektive positiv i vardera 
riktningen på skalan skall svaren tolkas som positivt/mycket positivt (4, 5) respektive 
negativt/ mycket negativt (2, 1). Andra frågor har en svarsskala som enbart har olika grader av 
positiva svarsalternativ och i dessa fall finns alltså inga negativa svarsalternativ, varför vi valt 
att presentera samtliga svarsalternativ för att underlätta tolkningen av tabellerna.  
 
 
3.1 Hur långt de olika utdelningskontoren kommit med införandet  
      av BAS-åtgärderna 
 
De 30 utdelningskontoren som deltog i utvärderingen hade kommit olika långt med införandet 
av förbättringsåtgärderna (tabell 3). Tabellen visar hur långt brevbärarna ansåg att man 
kommit med införandet av varje enskild förbättringsåtgärd på respektive kontor. Den 
statistiska analysen visar att det finns ett säkerställt samband mellan kategori av kontor, d v s 
kontor där införandet av förbättringsåtgärderna fungerat bra respektive mindre bra och hur 
länge man arbetat med respektive åtgärd. Detta  innebär att de kontor där införandet fungerat 
mindre bra inte har hunnit lika långt i arbetet med förbättringsåtgärderna.  
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Tabell 3. Hur många procent av brevbärarna på respektive utdelningskontor som bedömt hur långt man kommit med införandet av förbättringsåtgärderna. 
           ”Bra” kontor enligt områdeschefernas urval är markerade med vit bakgrund och ”mindre bra” med grå bakgrund. 

*  Grundar sig på mkt litet underlag (5 personer eller färre) 

**  Obs! Stort procentuellt bortfall, då bf=7 motsvarar 35% av de tillfrågade  

***      Underlag saknas 

 Införande av manualen  
n= 370, bf=53 

Införande av den nya märkningen 
n=391, bf=32 

Införande av den nya belysningen 
n=384, bf=39 

Införande av arbetsteknikutbildningen 
n=399, bf=24 

Utdel-
nings- 
kontor 

Inte 
 alls 

 
% 

Upp till 
3 mån 

 
% 

3-6  
mån 

 
% 

Längre än 
6 

mån 
% 

Inte 
 alls 

 
% 

Upp till 
3 mån 

 
% 

3-6  
mån 

 
% 

Längre 
än 6 
mån 
% 

Inte 
 alls 

 
% 

Upp till 
3 mån 

 
% 

3-6  
mån 

 
% 

Längre 
än 6 
mån 
% 

Inte  
alls 

 
% 

Genomgått 
delar av 

utbildningen 
% 

Genomgått 
hela 

utbildningen 
% 

1  18 - 18  64 - - 17  83 - 100 - -  17 17  67 
2  89 11 - - - - 11  88 - 100 - - - - 100 
3  14 21 14  50 17 17 17  50 64 -  9  27   7 14  79 
4  33   8 25  33  8 17 17  58 -  25 33  42  17  8  75 
5   9 13  4  74 -  4 13  83  4  13 35  48   8  4  88 
6 - - 17  83 - - 15  85 73 -  7  20   5 20  75 
7   7   7 23  62 -  7 23  70  7 - 39  54  92  8 - 
8  11 11 -  78 13 - -  87 56  11 11  11  11 22  67 
9  23 13 18  46  7 11 26  56 30   7 -  63  96  4 - 
10   6 44 13  37  6 24 18  53 86 - -  14   6 12  82 

  11* - 40 20  40 - 20 60  20 -  40 40  20 - 20  80 
12  47 15 23  15 18 18 29  35  6  94 - -   6 12  82 

  13* - - 40  60 - - 60  40 75 - -  25  20 -  80 
    14**  50 - 10  40 14 - 23  63 80   5 -  15 100 - - 

  15* - - 20  75 - - 20  80 - - - 100  80 -  20 
  16* - 25 -  75 - - 25  75 - - 25  75 - - 100 

17  38 10 10  42 13 20 21  46 54  12 25   8  96 -   4 
18  33 20 27  20 59 18 12  12 60  13 -  26  25 25  50 
19 - 12 17  71 10 35 5  50 30  70 - - - 14  86 
20  22 28 11  39 26 11 11  53 63  32 -   5  75  5  20 
21  78 11 -  11 -  6 18  76  6  65 24   6  92  8 - 

  22* - - - 100 - - 50  50 - - - 100 - - 100 
23  17 11 17  56 10 - 15  75 -   6 78  17  85 15 - 

  24* 100 - - - - - - 100 - - - 100 - - 100 
25    8 - 15  76 - 29 21  50 21   7 29  53 -  7  93 
26  13 44  7  31  7  7 21  75 38  13 13  38  19 13  69 

      27*** - - - - - - - - - - - - - - - 
28 - 38 25  38 - 11 56  33 11  89 - - - 33  67 
29 - 15 15  70 - 14 7  79 -  15  8  77  21 21  58 
30  40 10 -  50  7 71 7  14 85 - -  15 100 - - 
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3.2 Brevbärarnas erfarenheter av BAS-åtgärderna i sig 
 
Samtliga brevbärare som deltog i utvärderingen besvarade enkäten, där ett antal frågor om hur 
de upplevde eventuella effekter av förbättringsåtgärderna ställdes. Dessutom fick brevbärare 
från femton av de deltagande kontoren diskutera vilka synpunkter de hade på varje 
förbättringsåtgärd i en gruppintervju. Förbättringsåtgärderna presenteras i ordningen: 

• Manual 
• Märkning 
• Belysning 
• Arbetsteknikutbildning.   

 
 
3.2.1 Erfarenheter av manualen 
 
Som tidigare nämnts (tabell 3) hade majoriteten av de deltagande kontoren delvis infört 
manualen. Ganska många brevbärare hade inte arbetat med den alls men flertalet av dem hade 
arbetat med manualen mellan sex månader och över ett år. I enkäten fanns bland annat tre 
frågor där brevbärarna ombads ta ställning till hur de upplevde eventuella effekter av 
manualens införande. I tabell 4 nedan ser vi vilken roll brevbärarna tillmäter införandet av 
manualen för att organisera innearbetet. 
 

Tabell 4. Vilken roll brevbärarna anser att manualen spelar för organiseringen av 
  innearbetet. Samtliga brevbärare. 

Anser Du att Manualen spelar någon roll för att organisera innearbetet på ett 
tillfredsställande sätt? (BBa4) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 373  bf = 52 
  n % 
Mycket stor roll (1)   30     8 % 
 (2)   59 16 % 
 (3) 173 46 % 
 (4)   58 16 % 
Mycket liten roll (5)   53 14 % 

 

Vi ser att brevbärarna tillmäter manualen olika stor betydelse för att organisera innearbetet på 
ett tillfredsställande sätt. kraftigt över svarsskalan och åsikterna om hur manualen påverkat 
organisationen av innearbete till det bättre eller det sämre framgår av tabell 5 nedan. Cirka en 
av tre av brevbärarna ansåg att organisationen av innearbetet påverkats till det bättre av 
arbetet med Manualen. 
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Tabell 5. Brevbärarnas bedömning av om organisationen av innearbetet har påverkats till det  
               bättre eller sämre efter införandet av manualen. Samtliga brevbärare.  

Bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats till det bättre eller till det 
sämre av arbetet med Manualen? (BBa5) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 363  bf = 62 
 n % 
I hög grad till det bättre (1, 2) 113 31 % 
 (3) 213 59 % 
I hög grad till det sämre (4, 5)   37 10 % 
 
 
När samma fråga jämförs med kategori av utdelningskontor, fördelar sig svaren enligt tabell 
6. En statistik korrelationsanalys visar att det finns ett säkerställt samband mellan kategori av 
kontor och hur brevbärarna upplevde att organisationen av innearbetet påverkats efter 
införandet av manualen. Där införandet av BAS-paketet generellt fungerat bra har 
brevbärarna i betydligt större utsträckning (37 %) bedömt manualens positiva inverkan på 
innearbetet jämfört med de utdelningskontor där införandet fungerat mindre bra (25 %).  
 
Tabell 6. Brevbärarnas bedömning av hur organisationen av om innearbetet påverkats till det 
               bättre eller sämre efter införandet av manualen med avseende på kategori av kontor.  
               Samtliga brevbärare. 

Bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats till det bättre eller till det 
sämre av arbetet med Manualen? (BBa5) 

Enligt 5-gradig svarsskala Införandet av 
förbättringsåtgärderna har 

fungerat bra 
n=189, bf=17 

Införandet av 
förbättringsåtgärderna 

har fungerat mindre bra 
n=173, bf=44 

  n % n % 
I hög grad till det bättre    (1, 2)   70 37 %   43 25 % 
               (3) 109 58 % 103 60 % 
I hög grad till det sämre    (4, 5)   10   5 %   27 15 % 
Enligt Spearman’s korrelation .191, p<.01 

 

Värt att notera är att hela 77% av brevbärarna (327 personer) ansåg att det fortfarande fanns 
brister i organisationen av innearbetet som borde åtgärdas (BBa7). Enligt vad som framkom i 
gruppintervjuerna var det, som redan nämnts, framförallt hanteringen av ODR (oadresserad 
direktreklam) som gav upphov till missnöje bland brevbärarna. En statistisk analys av 
enkätmaterialet visar att det finns en säkerställd skillnad (Spearman’s korrelation, p<.01) 
mellan de två kategorierna av kontor och huruvida de ansåg att det fortfarande fanns brister att 
åtgärda i organisationen av innearbetet. På de kontor där införandet av förbättringsåtgärderna 
fungerat bra ansåg 70 % att det fortfarande fanns brister att åtgärda medan motsvarande siffra 
för de kontor där införandet av åtgärderna fungerat mindre bra uppgick till 86 %. 
 
På frågan om brevbärarna ansåg att införandet av manualen haft någon betydelse för att 
förbättra arbetsmiljön ansåg cirka en tredjedel att det haft stor betydelse (tabell 7).  
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Tabell 7. Brevbärarnas bedömning av huruvida manualen haft någon betydelse för att  
              förbättra arbetsmiljön. Samtliga brevbärare. 

Anser Du att införandet av Manualen har haft någon betydelse för att förbättra 
arbetsmiljön? (BBa6) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 366  bf = 59 
  n % 
Ja, mycket stor betydelse (1)   25     7 % 
 (2)   99 27 % 
 (3) 175 48 % 
 (4)   42 11 % 
Nej, mycket liten betydelse (5)   25  7 % 
 
 
 
Synpunkter från gruppintervjuerna  
 
Då det i de flesta fall var över ett år sedan brevbärarna fått manualen hemskickad eller 
utdelad, var det svårt för intervjugrupperna att ha några synpunkter om eventuella effekter av 
manualens införande. Åsikterna om manualen var generellt ganska få. I en annan av 
grupperna påpekades att eftersom man lätt blir ”hemmablind” var det nyttigt att med 
manualens hjälp se arbetet med nya ögon för att lättare kunna upptäcka de förändringar som 
kanske skulle kunna förbättra arbetet. En annan synpunkt som framkom var att det var bra att 
veta att det fanns en manual för hur arbetet skulle se ut och den fungerade som stöd om det till 
exempel blev diskussioner eller konflikter kring arbetets utförande. 
 
I fyra av de femton intervjugrupperna menade brevbärarna att man i stort sett redan arbetade 
så som manualen föreskrev. En synpunkt som framkom i tre av grupperna var att det mest 
stod självklara saker i manualen. De ansåg att den främst var ett stöd för nyanställda och 
vikarier.  
 
Andra synpunkter på manualen var att den var bra upplagd och lätt att hitta i. Ett par grupper 
påpekade att de saknade de avlastningsytor som finns avbildade i manualen. Man ville gärna 
ha dessa men de gick inte att beställa och på ett kontor skulle man i stället lokalt tillverka 
egna avlastningsytor av samma typ.  
 
Brevbärare på de kontor där införandet fungerat bra var något mer positiva till manualen än 
brevbärarna på de kontor där införandet fungerat mindre bra.  
 
 
3.2.2 Erfarenheter av den nya märkningen 
 
Som vi såg i tabell 3 ovan hade de flesta kontor infört den nya märkningen helt och större 
delen av brevbärarna i studien hade arbetat med den nya märkningen i mer än 6 månader.  
Den nya märkningen av kamfacken var den förbättringsåtgärd som uppmärksammades mest.  
I tabell 8 ser vi hur brevbärarna bedömer att den nya märkningen påverkar arbetet vid 
kamfacken.  
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Tabell 8. Brevbärarnas bedömning av hur den nya märkningen påverkat arbetet vid  
              kamfacken. Samtliga brevbärare. 

Hur bedömer Du att den nya märkningen påverkat arbetet vid kamfacken? (BBc5) 

Enligt 5-gradig svarsskala  n = 378,  bf  = 47 
  n % 
I hög grad till det bättre (1, 2) 235 62 % 
 (3) 135 36 % 
I hög grad till det sämre (4, 5)    8   2 % 
 
 
Av enkätundersökningen kunde man utläsa att 261 brevbärare arbetat med den nya 
märkningen längre än 1 månad. Dessa brevbärare svarade i stort likadant som samtliga 
brevbärare i utvärderingen vars resultat syns i tabell 8 ovan och tabell 9 nedan.  
 
I sex av de femton intervjuade grupperna var brevbärarna grupperna överens om att 
märkningen var den förbättringsåtgärd som betytt mest. De effekter flertalet lyfte fram var att 
det blivit lättare att hitta adressaterna på pelarna och att det blivit mer överskådligt. 
Färgmarkeringarna på gatorna upplevdes som ett lyft och ansågs underlätta kamningen för 
både ovana och erfarna brevbärare. Att den nya märkningen medfört att vikarier har lättare att 
lära sig kamma framfördes i en grupp, de tyckte att ett resultat av den nya märkningen var att 
vikarierna hann det de skulle till skillnad från tidigare då de kunde ha stora problem med att 
hitta adressaterna på pelarna. 
 
Brevbärarnas bedömning av hur viktig märkningen var för en bra arbetsmiljön skiljde sig inte 
så mycket från föregående fråga. Den ansågs viktig eller mycket viktig av 63 % (tabell 9). 
 
Tabell 9. Brevbärarnas bedömning av hur viktig den nya märkningen är för en god  
              arbetsmiljö. Samtliga brevbärare. 

Anser Du att införandet av den nya märkningen vid kamfacken har varit viktigt för en 
bra arbetsmiljö? (BBc6) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 376  bf = 49 
  n % 
Ja, mycket viktigt (1)   89    24 % 
 (2) 146  39 % 
 (3) 121  32 % 
 (4)   12   3 % 
Nej, mycket oviktigt (5)     8   2 % 
 

 
Vid en jämförelse mellan kontor där införandet av BAS-åtgärderna fungerat bra respektive 
mindre bra visar resultatet att det finns en säkerställd skillnad mellan dem avseende huruvida 
de ansåg att den nya märkningen varit viktig för en bra arbetsmiljö (Spearman’s korrelation, 
p<.05). Brevbärarna på kontor där införandet fungerat bra ansåg i högre utsträckning än den 
andra gruppen av kontor att märkningen var viktig för en bra arbetsmiljö.  
 
På frågan om brevbärarna ansåg att det fortfarande fanns brister i märkningen som de tyckte 
behövde åtgärdas svarade 45 % (191 personer) att det fortfarande fanns sådana brister (BBc7). 



Breddimplementering av BAS-åtgärderna Märkning, Belysning, Manual, Arbetsteknikutbildning 
-  en utvärdering på 30 postutdelningskontor 

 

 - 19 - 

En negativ synpunkt som flera brevbärare lyfte fram i gruppintervjuerna var att den nya 
plastlisten som håller fast märkremsan efter en tid stannar i uttänjt läge och inte längre ligger 
an mot pappersremsan. Detta medför att märkremsan blir otydlig och svår att läsa. På ett 
kontor där märkningen nyligen införts, uppskattade man att den nya plastlisten gick så lätt att 
vika ut, eftersom det ansågs underlätta uppdatering och byte av märkremsorna. 
 
Övriga synpunkter från gruppintervjuerna på den nya märkningen 
 
Den nya märkningen upplevdes av de allra flesta brevbärare som den största och bästa 
förändringen. Ett fåtal brevbärare tyckte att det inte var så stor skillnad jämfört med den 
gamla märkningen. Den nya märkningen med större typsnitt medför dock att inte lika många 
adressater får plats på kamfacken som tidigare och därför hamnar på nya lägen på 
kamfackpelarna. Det innebär att brevbärarna till viss del får lära om när det gäller var på 
pelarna respektive adressat finns.   
 
 
3.2.3 Erfarenheter av den nya belysningsarmaturen 
 
När utvärderingen genomfördes hade den nya arbetsbelysningen ännu inte införts på samtliga 
utdelningskontor. Enligt tabell 3 ovan var det 16 kontor som var helt klara med införandet av 
den nya belysningen och sju kontor som delvis infört den. På de 23 kontor som helt eller 
delvis infört den nya belysningen fick brevbärarna svara på hur de ansåg att den påverkat 
arbetet vid kamfacken. Vi ser av tabell 10 att en majoritet av brevbärarna (54 %) tyckte att 
den nya arbetsbelysningen i hög grad påverkat arbetet vid kamfacken till det bättre och ännu 
fler (67 %) ansåg att den nya belysningen varit viktig eller mycket viktig för en bra 
arbetsmiljö (tabell 12).  
 

Tabell 10. Hur de brevbärare som någon gång arbetat med den nya belysningsarmaturen  
                 upplevde att den påverkat arbetet vid kamfacken. Ett urval av brevbärare. 

Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken? 
(BBb7) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 298  bf = 45 
  n % 
I hög grad till det bättre (1, 2) 162 54 % 
 (3) 126 42 % 
I hög grad till det sämre (4, 5)   10   3 % 

 

Av samtliga brevbärare som besvarade enkäten hade 162 arbetat med den nya belysningen 
längre än 1 månad. Deras svar skiljer sig inte nämnvärt från svaren jämfört med samtliga 
brevbärare som redovisades i tabell 10. Vid jämförelse mellan de 162 nyss nämnda 
brevbärarna och 92 andra brevbärare som aldrig eller mindre än en månad arbetat med den 
nya belysningsarmaturen, visade dock resultatet en statistiskt säkerställd skillnad (Spearman’s 
korrelation, p<.01) mellan de två grupperna av brevbärare och hur de bedömde att den nya 
arbetsbelysningen påverkade arbetet vid kamfacken.  
 
Frågan enligt tabell 10 har besvarats av samtliga brevbärare som någon gång arbetat med den 
nya belysningsarmaturen. Om man betraktar svaren på samma fråga enbart från de brevbärare 
som fått belysningsarmaturen installerad på de kamfack där de normalt kammar upp post, ger 
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det lite annorlunda resultat (tabell 11). Av de brevbärare som normalt arbetar med den nya 
belysningsarmaturen ansåg 63 % att armaturen påverkat arbetet vid kamfacken till det bättre 
eller i hög grad till det bättre, d v s 9 % fler än enligt frågan i tabell 10.  
 
Tabell 11. Hur brevbärare som fått den nya belysningsarmaturen där de normalt kammar upp  
                 post bedömde att den påverkat arbetet vid kamfacken. Ett urval av brevbärare. 

Hur bedömer du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken? 
(BBb7) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 234  bf = 6 
  n % 
I hög grad till det bättre                         (1, 2) 147 63 % 
 (3)   83 36 % 
I hög grad till det sämre                         (4, 5)     4   2 % 
 
 
Av de 234 brevbärarna i tabell 11 var 117 (50%) födda tidigare än 1960. Vid en jämförelse 
mellan olika ålderskategorier av brevbärare i förhållande till upplevelsen av belysnings-
armaturen där de normalt kammar upp post fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i hur 
de uppfattade att den nya arbetsbelysningen påverkat arbetet vid kamfacken, inte ens för 
brevbärare över 55 år. Detta tyder på att den nya belysningsarmaturen är mycket bra för 
samtliga åldersgrupper. 
 
Brevbärarna fick också ta ställning till vilken betydelse de ansåg att den nya belysningen hade 
för arbetsmiljön (tabell 12).  
 
Tabell 12. Hur viktig de brevbärare som någon gång arbetat med den nya belysnings-  
                 armaturen ansåg att den var för en bra arbetsmiljö. Ett urval av brevbärare. 

Anser Du att införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken varit viktigt för 
en bra arbetsmiljö? (BBb8) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 311  bf = 42 
  n % 
Ja, mycket viktigt (1)   87    28 % 
 (2) 122  39 % 
 (3)   77  25 % 
 (4)   13   4 % 
Nej, mycket oviktigt (5)   12   4 % 
 
 
Även denna fråga ställdes till de brevbärare som fått den nya belysningen installerad där de 
normalt kammar upp post (tabell 13).  
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Tabell 13. Hur många av de brevbärare som fått den nya belysningsarmaturen där de  
                 normalt kammar upp post som ansåg att den nya belysningsarmaturen var viktig  
                 för en bra arbetsmiljö. Ett urval av brevbärare. 

Anser Du att införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken varit viktigt för 
en bra arbetsmiljö? (BBb8) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 235  bf =5  
  n % 
Ja, mycket viktigt (1)   75    32 % 
 (2) 100  43 % 
 (3)   48  20 % 
 (4)     6   3 % 
Nej, mycket oviktigt (5)     6   3 % 
 

Av de brevbärare som normalt arbetar med den nya belysningsarmaturen ansåg nästan tre av 
fyra att den nya arbetsbelysningen är viktig eller mycket viktig för en bra arbetsmiljö. Dessa 
resultat pekar på att det är viktigt att få känna på vad en bra arbetsbelysning innebär för att 
kunna förstå betydelsen av den för en bra arbetsmiljö. Inte heller i detta fall visar en 
jämförelse mellan ålder hos de brevbärare som fått den nya belysningsarmaturen där de 
normalt kammar upp post någon skillnad i hur de uppfattade betydelsen av den nya 
arbetsbelysningen för en god arbetsmiljö. 

 
På frågan om brevbärarna ansåg att det fortfarande fanns brister i arbetsbelysningen som 
borde åtgärdas, ansåg 37 % (131 personer) att det gjorde det (BBb9). Under gruppintervjuerna 
var den allmänna uppfattningen att belysningen i sig var ”jättebra”. Den enda negativa 
synpunkt som framkom var att den nya armaturen var alldeles för bred. Detta medförde att 
man inte kunde möblera som man ville och så som manualen föreskrev. Kontor med små 
lokaler fick då problem eftersom den nya belysningen ansågs kräva en ”luftigare” möblering. 
 
För att ytterligare undersöka vilka brister brevbärarna ansåg fortfarande fanns med den nya 
belysningsarmaturen jämfördes svaren på denna fråga med svaren huruvida den 
allmänbelysning som fanns hade anpassats till den nya belysningsarmaturen (BBb4). 
Resultaten visade att det inte fanns några sådana skillnader, d v s det var ungefär lika stor 
andel (drygt 30 %) av dem som ansåg att det fortfarande fanns brister i arbetsbelysning och de 
som inte gjorde det som hade fått sin arbetsbelysning justerad till den befintliga 
allmänbelysningen. Det är viktigt att påpeka att i båda dessa grupper av brevbärare visste 
många av dem (drygt 40 %) inte om detta gjorts eller inte varför resultaten kan var lite 
svårtolkade. 
 
Övriga synpunkter från gruppintervjuerna på den nya belysningsarmaturen 
 
Som tidigare nämnts saknade många kontor som deltog i utvärderingen ännu den nya 
belysningen (tabell 3). På de kontor där intervjuerna genomfördes saknade åtta av femton 
kontor den nya belysningen. Dessa kunde naturligtvis inte uttala sig om eventuella effekter. 
På sju av de femton kontor som fått den nya belysningen uttryckte fem av dem att den nya 
belysningen var bättre än den gamla, tre av dem sa att den var ”jättebra” eller ”kanon”. Fyra 
av grupperna tyckte att belysningen var den förbättringsåtgärd som betytt mest. Ett par 
grupper menade att belysningen i kombination med märkningen var det som betytt mest. En 
grupp märkte ingen skillnad mellan den nya och gamla belysningen, de trodde själva att det 
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var en åldersfråga och att belysningen var viktigare för äldre människor vilket generellt sett är 
en rimlig slutsats men så visade sig inte vara fallet enligt enkätsvaren. 
 
 
3.2.4 Erfarenheter av arbetsteknikutbildningen 
 
Inte heller arbetsteknikutbildningen hade genomförts på alla kontor vid tiden för 
utvärderingen. De som genomgått utbildningen (21 av de 30 utdelningskontoren) fick svara på 
om de ansåg att det efter utbildningen gick att arbeta på ett mer ergonomiskt lämpligt sätt vid 
kamningsarbetet (tabell 14). Samma brevbärare fick även ta ställning till om de ansåg att det 
efter utbildningen gick att arbeta mer bekvämt vid kamningsarbetet (tabell 15). Skälet till att 
båda dessa aspekter efterfrågades var bland annat att ta reda på om ett ”ergonomiskt lämpligt” 
arbetssätt överensstämde med upplevelsen av att det kändes ”bekvämt”, vilket har betydelse 
för motivet att öva in ett mer lämpligt arbetssätt. Vi ser att överensstämmelsen är hög mellan 
svaren på dessa båda frågor på gruppnivå. 
 
Tabell 14. Hur många brevbärare som upplevde att det efter arbetsteknikutbildningen gick att  
                 arbeta på ett mer ergonomiskt lämpligt sätt. Ett urval brevbärare. 

Du som genomgått hela arbetsteknikutbildningen, anser du att det nu går att arbeta på 
ett mer ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet? (BBd6) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 191  bf =1  
  n % 
Ja, i hög grad (1) 12     6 % 
 (2) 60 31 % 
 (3) 79 41 % 
 (4)  26 14 % 
Nej, i låg grad (5)  14   7 % 
 
Tabell 15. Hur många brevbärare som upplevde att det efter arbetsteknikutbildningen gick att  
                 arbeta på ett mer bekvämt sätt. Ett urval brevbärare. 

Du som genomgått hela arbetsteknikutbildningen, anser Du att det nu går att arbeta på 
ett mer bekvämt sätt vid kamningsarbetet? (BBd7) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 190  bf =2  
  n % 
Ja, i hög grad (1) 11     6 % 
 (2) 54 28 % 
 (3) 87 46 % 
 (4)  27 14 % 
Nej, i låg grad (5)  11   6 % 
 
 
Vidare ansåg närmare hälften av brevbärarna (47 %) att arbetsteknikutbildningen varit viktig 
eller mycket viktig för en bra arbetsmiljö (tabell 16). 
  
Sett i ljuset av hur länge brevbärarna arbetat enligt de nya anvisningarna visar en statistisk 
analys att det finns ett säkerställt samband (Spearman’s korrelation, p<.05) mellan hur länge 
brevbärarna arbetat med de nya anvisningarna och hur pass ergonomiskt lämpligt de anser sig 
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kunna arbeta vid kamningen. Enkätresultaten visade att 133 brevbärare genomfört sin 
arbetsteknikutbildning för mer än en månad sedan. 
 
Tabell 16. Hur viktig brevbärarna upplevde att arbetsteknikutbildningen var för en bra  
                 arbetsmiljö. Ett urval brevbärare. 

Du som genomgått hela arbetsteknikutbildningen, anser du att utbildningen i 
arbetsteknik har varit viktig för en bra arbetsmiljö? (BBd8) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 190  bf =2  
  n % 
Ja, mycket viktigt (1) 25   13 % 
 (2) 64 34 % 
 (3) 73 38 % 
 (4)  20 11 % 
Nej, mycket oviktigt (5)    8   4 % 
 
 
Många av brevbärarna (59 %) ansåg också att det fortfarande fanns brister i deras sätt att 
arbeta vid kamfacken och att de behövde åtgärdas (BBd9). En anledning till detta nämndes i 
gruppintervjuerna. Av de femton utdelningskontor som deltog i gruppintervjuerna hade nio 
genomfört arbetsteknikutbildningen. I tre av grupperna trodde brevbärarna inte att 
arbetsteknikutbildningen skulle leda till att de förändrade sitt arbetssätt. Eftersom de redan har 
ett inarbetat arbetssätt menade de att det var mycket svårt att bryta gamla vanor, något som 
ansågs särskilt svårt under tidspress. En av grupperna trodde att man skulle se större effekter 
av arbetsteknikutbildningen om man inte fuskade utan arbetade ”rätt” varje dag. Att man inte 
gjorde det (varje dag) ansågs bero främst på att man hade mycket annat runt sig och kände att 
man inte hade tid.  
 
En grupp misstänkte att utbildningen snarare försökte användas av cheferna för att hålla 
ryggen fri vid eventuella arbetsskador. Denna syn delades av ytterligare en grupp då de 
menade att trots riktlinjer från arbetsteknikutbildningen fick personalen inte de förutsättningar 
de behövde av cheferna för att följa dessa, till exempel möjlighet att ta mikropauser. 
  
 
3.3 Brevbärarnas syn på införandeprocessen 
 
I detta avsnitt beskrivs brevbärarnas syn på hur själva införandet av de olika förbättrings-
åtgärderna fungerat. Vid tiden för genomförandet av denna utvärdering hade, som vi tidigare 
konstaterat, utdelningskontoren hunnit olika långt i införandet av de olika 
förbättringsåtgärderna. Under vart och ett av avsnitten redovisas hur långt införandet hade 
kommit på de olika kontoren vid tiden för utvärderingen, mellan maj och augusti 2005. Även 
hur länge brevbärarna arbetat med den aktuella åtgärden redovisas. Underlaget till figurerna 
grundar sig på enkätsvaren och visar alltså hur långt brevbärarna ansåg att man kommit med 
införandet på just deras kontor. Viktigt att poängtera är att anledningen till att belysningen och 
arbetsteknikutbildningen inte införts vid alla kontor var att detta planerats till senare delen av 
2005 eller 2006. Det är något som planerats från centralt håll och utdelningskontoren har 
alltså inte själva kunnat påverka detta.  
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3.3.1 Införandet av manualen 
 
På vissa utdelningskontor, exempelvis nr 17, 20 och 30 (tabell 3) rådde stor oenighet bland 
brevbärarna om huruvida manualen var införd över huvudtaget. I enkäten fick brevbärarna 
svara på frågan hur långt de ansåg att införandet av manualen kommit på deras kontor. 
Följande svarsalternativ gavs: 

 Instruktionerna i den nya Manualen tillämpas fullt ut på kontoret 
 Instruktionerna i den nya Manualen tillämpas delvis på kontoret 
 Införandet är under planering  

 
Hur långt brevbärarna ansåg att införandet av manualen kommit på just deras kontor visas i 
figur 6. Som synes ansåg brevbärarna på majoriteten av de medverkande kontoren att 
instruktionerna i manualen endast tillämpades delvis. För ett kontor saknas information om 
denna åtgärd. 
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Figur 6. Hur långt brevbärarna ansåg att införandet av manualen kommit på  
               utdelningskontoren. Samtliga kontor. n=29, bf=1 

 

Sammantaget visar resultaten att flertalet kontor som medverkade i utvärderingen endast 
delvis tillämpade instruktionerna i manualen samt att det bland brevbärarna rådde en 
osäkerhet över hur länge man arbetat enligt den nya manualen. Detta framgår även av figur 7 
som visar en övergripande bild över hur länge samtliga brevbärare i utvärderingen ansåg att 
man arbetat enligt manualen på respektive kontor. 
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Figur 7. Hur länge brevbärarna bedömde att de arbetat enligt manualen. Samtliga  
              brevbärare.  n=361, bf=64 
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Synpunkter från gruppintervjuerna 
 
Nästan alla brevbärare i gruppintervjuerna hade fått hemsänt den nya manualen för 
innearbetet under våren 2004. Av de femton grupperna som intervjuades var det fem av dem 
som vid första frågan angående manualen var osäkra på vad manualen över huvudtaget var för 
något. På sju av de femton kontoren hade man inte på något sätt arbetat med manualen 
gemensamt på kontoret eller använt den i det dagliga arbetet. På åtta av kontoren, nr 3, 5, 6, 7, 
8, 11, 13 och 14 (tabell 3),  hade man gemensamt gått igenom manualen på arbetsplatsträffar. 
Endast på ett fåtal kontor såg man arbetet med manualen som en fortgående process, i de 
flesta fall arbetades den igenom för att sedan läggas undan. En grupp upplevde därför att 
manualen blev en pappersprodukt som inte var förankrad i verksamheten i övrigt. En annan 
grupp brevbärare menade att arbetet med manualen var intensivt då den först introducerades 
men att arbetet snabbt återgick till hur det såg ut innan. Denna grupp upplevde att den tidigare 
chefen verkat drivas mer av att följa tidplanen än att verkligen gå igenom och genomföra 
förändringar. För att upprätthålla de arbetssätt manualen föreskriver menade ett par av 
grupperna att manualen måste följas upp regelbundet, framförallt vid nyanställningar.   
 
I sex av grupperna framkom att det fortfarande fanns ett antal frågor där man på kontoret inte 
arbetade i enlighet med manualen. Flera av brevbärarna menade att det var omöjligt att helt 
anpassa arbetet efter manualens föreskrifter då de lokala förutsättningarna inte var sådana att 
manualen kunde följas fullt ut. Exempel på detta var att lokalens utformning gjorde att man 
inte ansåg sig kunna hantera ODR enligt manualens instruktioner eller att bilarna saknade 
fack för ODR och att det bästa därför var att kamma upp den. En grupp menade dessutom att 
man måste kunna testa olika modeller för arbetsorganisation och sedan använda den som 
passar bäst för just det kontoret. Som exempel nämndes återigen lokalutformningens  
betydelse för uppfattningen om delsortering av posten. Med andra ord, om lokalen upplevdes 
för trång ansågs delsortering av posten mellan brevbärare mer tidseffektiv eftersom man 
annars sprang på varandra.  
 
Hanteringen av ODR var för övrigt en fråga som på flera kontor diskuterades livligt. En grupp 
brevbärare menade att de alltmer pressade tidsramarna för arbetet gjorde att man inte kunde 
leva upp till manualens föreskrifter för innearbetet. Ofta blev det istället lokala nödlösningar 
som användes.  
 
 
3.3.2 Införandet av den nya märkningen 
 
Flertalet kontor hade infört märkningen och i de flesta fall hade man arbetat med den på 
respektive kontor i mer än sex månader (tabell 3). Figur 8 och 9 nedan visar hur långt 
brevbärarna ansåg att införandet av den nya kamfackmärkningen kommit på respektive kontor 
och hur länge brevbärarna arbetat enligt densamma. På ett kontor var anledningen till att man 
inte infört den nya märkningen att man uteslutande hade Royal Mail fack och därför ansåg de 
inte att denna förbättringsåtgärd rörde dem. För ett kontor saknas information om införandet 
av denna åtgärd.   
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Figur 8. Hur långt brevbärarna ansåg att införandet av märkningen kommit på  
              utdelningskontoren. Samtliga kontor. n=28, bf=2 
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Figur 9. Hur länge brevbärarna bedömde att man arbetat med den nya märkningen. 
              Samtliga brevbärare. n=393,  bf=32 
 
 
Synpunkter från gruppintervjuerna 
 
Införandet av den nya märkningen såg olika ut på olika kontor. På de flesta av de femton 
utdelningskontor som besöktes av forskargruppen, hade den nya märkningen helt eller delvis 
införts. På tre av dessa kontor följde man dock inte helt och hållet manualens anvisningar för 
hur märkningen skulle se ut utan hade tagit fram modifierade lösningar. Exempel på detta var 
ett kontor i en större stad där ett kamningsblock kunde bestå av en enda gata som valt att byta 
färg på bakgrundsremsan för varje ny port, eftersom det annars skulle bli samma färg över 
hela kamningsblocket. Detta följer ändå manualens principer för hur färgremsorna ska 
användas.  
 
Ett annat kontor hade inte samma system för märkning på hela kontoret utan mellan olika 
kamningsblock kunde märkningen se olika ut. Detta berodde främst på att arbetet med 
samtliga BAS-åtgärder var väldigt eftersatt. Hur införandet av den nya märkningen gått till 
såg olika ut från kontor till kontor. På fyra av kontoren hade en person, frikopplad från den 
övriga produktionen skött om den nya märkningen. På dessa kontor upplevde personalen att 
införandet av den nya märkningen gått lätt och bra. På flera andra kontor gjordes istället 
märkningen på befintlig tid. Flera brevbärare uttryckte att detta var ett stressmoment då även 
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den dagliga produktionen skulle löpa problemfritt. Som tidigare nämnts är det värt att notera 
att ett kontor helt saknade den nya märkningen då de endast hade Royal Mail fack samtidigt 
som ett annat kontor med övervägande delen Royal Mail fack hade infört den nya märkningen 
på dessa fack.  
 
 
3.3.3 Införandet av den nya arbetsbelysningen 
 
Som redan nämnts saknade många kontor på grund av centrala beslut den nya 
arbetsbelysningen vid tiden för utvärderingens genomförande. Enligt enkätresultaten hade  
62 % av brevbärarna i utvärderingen fått den nya arbetsbelysningen vid de kamfack där de 
normalt kammar upp post (BBb2). På sex av de medverkande kontoren (kontor nummer 3, 6, 
10, 13, 14, 30, se tabell 3) var införandet av belysningen ännu under planering. Figur 10 visar 
hur långt införandet av den nya belysningen kommit på de deltagande kontoren. På ett 
utdelningskontor med uteslutande Royal Mail fack ansåg man att inte heller denna 
förbättringsåtgärd berörde dem och för ett kontor saknas information om denna åtgärd. Figur 
11 visar hur länge brevbärarna arbetat med den nya belysningen.  
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Figur 10. Hur långt brevbärarna ansåg att införandet av den nya belysningen kommit på  
                utdelningskontoren i utvärderingen. Samtliga kontor. n= 28, bf=2 
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Figur 11. Hur länge brevbärarna bedömde att de arbetat med den nya belysningen.  
                Samtliga brevbärare. n=385, bf=40 
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Synpunkter från gruppintervjuerna 
 
Flertalet brevbärare hade inga särskilda åsikter om införandet av den nya belysningen. Ett par 
kontor saknade helt belysning vid kamfacken sedan tidigare och dessa tyckte att de fått vänta 
länge på den nya belysningsarmaturen. En grupp brevbärare menade att belysningen 
monterats så snabbt därför att denna utvärdering skulle äga rum. I vanliga fall brukade det 
dröja en tid innan saker och ting kom på plats menade de. Andra synpunkter på belysningen 
var att den var tung och bökig att montera samt att den krävde betydligt fler eluttag än den 
gamla, något som gjorde att det dröjde ett tag innan all belysning kunde kopplas in.  
I utvärderingen deltog två utdelningskontor som uteslutande hade Royal Mail fack. Av dessa 
två kontor hade ett införskaffat ny belysning till Royal Mail facken medan man på det andra 
inte ansåg att vare sig den nya märkningen eller belysningen skulle införas på dessa fack.   
 
 
3.3.4 Införandet av arbetsteknikutbildningen 
 
Även arbetsteknikutbildningen hade på grund av centrala beslut ännu inte genomförts på 
samtliga trettio utdelningskontor vid utvärderingen. De flesta brevbärare som genomgått 
utbildningen i arbetsteknik hade gjort det under det senaste halvåret (tabell 3). Figur 12 
respektive 13 visar hur många kontor som genomfört utbildningen samt hur många brevbärare 
som genomgått utbildningen.  
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Figur 12. Antal utdelningskontor som genomfört arbetsteknikutbildningen. n=29, bf=1. 
Samtliga kontor 
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Figur 13. Antal brevbärare som genomfört eller påbörjat arbetsteknikutbildningen.  
               Samtliga brevbärare. n=401, bf=24 
 
Av de brevbärare som ännu inte genomgått arbetsteknikutbildningen svarade 56 personer  
(34 %) att utbildningen planerades inom det närmaste året men så många som 108 brevbärare 
(65 %) svarade att de inte visste om den planerades eller inte.  
 
Av de som genomgått arbetsteknikutbildningen helt eller delvis ansåg majoriteten, 190 
brevbärare (84 %), att den genomförts på ett sätt som fungerat bra i kombination med 
brevbärarnas övriga arbetsförhållanden (BBd4). Vidare angav 33 (15 %) av de brevbärare 
som genomgått utbildningen att det på deras kontor fanns en ”coach” som hjälpte till att 
upprätthålla de kunskaper som utbildningen gett (BBd5). Analys av resultaten visar att det 
finns ett statistiskt säkerställt samband (Spearman’s korrelation, p<.05) mellan de två olika 
kategorierna av kontor (bra, respektive mindre bra införande av BAS-åtgärderna) med 
avseende på hur väl brevbärarna upplevde att genomförandet fungerat tillsammans med deras 
övriga arbetsförhållanden.  
 
Synpunkter från gruppintervjuerna 
 
Av de femton kontor där gruppintervjuer genomfördes var det elva som hade genomfört 
arbetsteknikutbildningen. Av de elva var fyra mycket positiva och tyckte att det varit väldigt 
givande. Tre av dessa kontor tillhörde den grupp kontor där införandet av förbättrings-
åtgärderna fungerat bra. På inget av dessa fyra ”mycket positiva kontor” fanns någon ansvarig 
”coach” som följde upp hur brevbärarna arbetade enligt det de fått lära sig på 
arbetsteknikutbildningen. Fyra andra grupper menade att det de fick lära sig inte var något 
nytt utan sånt man redan visste. En brevbärare påpekade dock att det alltid var nyttigt att bli 
påmind om hur man bör jobba och flera tyckte att arbetsteknikutbildningen borde följas upp 
efter en tid, kanske så ofta som varje år. En anledning till att man önskade uppföljning var att 
det ansågs vara svårt att förändra sitt arbetssätt när man redan lärt in det.  
 
På flertalet av de utdelningskontor dom genomgått arbetsteknikutbildningen vara den upplagd 
i två pass, ett teoretiskt och ett praktiskt. Under det praktiska passet gick sjukgymnasten runt 
och studerade hur brevbärarna arbetade för att kunna ge råd och tips på vad man borde 
förbättra. Åsikterna om arbetsteknikutbildningen varierade från ”värdelös” till ”det bästa 
Posten gjort på 30 år”. Att variationen var så stor berodde främst på vem som hållit i 
utbildningen. I de fall brevbärarna varit nöjda hade utbildningsansvarig haft kännedom om 
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brevbärarnas arbetsförhållanden. Det brevbärarna främst efterfrågade var ytterligare praktisk 
övning med handledning. 
 
 
3.3.5 Brevbärarnas sammantagna syn på införandeprocessen  
 
Brevbärarnas sammantagna syn på införandeprocessen beskrivs i detta avsnitt såväl utifrån 
enkätsvaren som genom de synpunkter som framkom i gruppintervjuerna. Hur införande-
processen sett ut skiljer sig naturligtvis åt från kontor till kontor. Enkätresultaten visar att 126 
brevbärare (35 %) ansåg att införandet av förbättringsåtgärderna skett i turordning (BB5) 
medan resterande 228 (65 %) ansåg att införandet skett på annat sätt. Enligt 112 (28 %) av 
brevbärarna har det funnits en lokal projektgrupp under införandet av förbättringsåtgärderna 
(BB2) medan 188 brevbärare (46 %) svarade att de inte visste om det funnits någon sådan 
projektgrupp. På de kontor som hade haft en projektgrupp under införandeprocessen, svarade 
20 (11 %) av brevbärarna att de deltagit i denna grupp (BB3). 100 brevbärare (25 %) angav 
att de deltagit i införandet på något annat sätt (BB4). Nedan beskrivs mer detaljerat hur 
brevbärarna upplevde införandeprocessen på det egna utdelningskontoret samt hur de ansåg 
att planering och införandesätt fungerat. 
 
Inledningsvis beskrevs urvalskriterierna för vilka kontor som skulle delta i utvärderingen. Det 
var dels kontor där införandet av förbättringsåtgärderna fungerat bra och dels kontor där 
införandet av olika anledningar fungerat mindre bra. I följande avsnitt redogörs för 
införandeprocessen på de deltagande kontoren utifrån brevbärarnas syn på dels vilka som 
varit involverade i införandet på kontoret (tabell 17) och dels vilka de upplevde varit 
ansvariga för införandet (tabell 18). Detta beskrivs både utifrån hur samtliga brevbärare 
upplevde saken och med avseende på de två olika kategorierna av kontor. Dessutom redogörs 
för hur väl brevbärarna ansåg att de ansvariga lyckats med införandet (tabell 19).   
 
I tabell 17 respektive 18 presenteras vilka som enligt brevbärarna varit involverade i 
införandeprocessen respektive haft ansvar för denna. Observera att det var möjligt att ange 
flera svarsalternativ för dessa frågor. 
 

Tabell 17. Involverade i införandeprocessen enligt brevbärarna. Samtliga brevbärare.  

Hur är Din bild av vilka som varit involverade i införandet av förbättringsåtgärderna på 
utdelningskontoret? (CB3) 
 Alla 30 kontor 

sammantaget 
Kontor där 
införandet 

fungerat bra 

Kontor där  
införandet 

fungerat mindre 
bra 

Personalkategori n=425 , bf=0 n= 206, bf=0 n=217 , bf=0 
 n % n % n % 
Kontorschef 206 49 % 100 49 % 104 48 % 
Lagledare 246 58 % 128 62 % 118 54 % 
Brevbärare 251 59 % 125 61 % 125 58 % 
Expertstöd från annat 
företag/verksamhet än Posten 

 51 12 % 28 14 %  22 10 % 

Processtöd eller annat stöd från Posten  
utanför det egna utdelningskontoret 

 44 10 % 21 10%  23 10 % 

Andra  23  5 %  9   4 %  13   6 % 
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Som tabellen visar är det inte särskilt stora skillnader mellan hur brevbärarna på de olika 
kategorierna av kontor har svarat utan svaren är i stort samstämmiga för samtliga brevbärare. 
 
Tabell 18. Ansvariga för införandeprocessen enligt brevbärarna. Samtliga brevbärare.  

Vem/vilka har haft ansvaret för att införandet av förbättringsåtgärderna på 
utdelningskontoret? (CB4) 

 Alla 30 kontor 
sammantaget 

Kontor där 
införandet 

fungerat bra 

Kontor där 
införandet 

fungerat mindre 
bra 

Personalkategori n=425 , bf=0 n=206, bf=0 n=217 , bf=0 
 n % n % n % 
Kontorschef 245 58 % 120 58 % 123 57 % 
Lagledare 211 50 % 108 52 % 103 48 % 
Brevbärare 111 26 % 56 27 % 53 24 % 
Lokal projektgrupp 46  11 % 17  8 % 27 12 % 
Expertstöd från annat 
företag/verksamhet än Posten 

17  4 % 8  4 % 9  4 % 

Processtöd/annat stöd från Posten  
utanför det egna utdelningskontoret 

22 5 % 10  5 % 12  6 % 

Andra 17  4 % 11  5 % 6  3 % 
 
 
Inte heller när det gäller vem eller vilka brevbärarna ansåg haft ansvaret för 
införandeprocessen finns några tydliga skillnader mellan kategorierna av kontor. Inget 
samband finns således mellan vilka personalkategorier brevbärarna ansett vara involverade i, 
respektive ansvariga för införandeprocessen och hur väl införandet fungerat. Det är värt att 
notera att brevbärarna enligt både tabell 17 och 18 i hög grad (59 %) upplevt sig själva 
involverade i införandet av förbättringsåtgärderna och att drygt en fjärdedel (26 %) i något 
avseende varit delansvariga för införandet.  
 
I tabell 19 ser vi hur brevbärarna ansåg att de ansvariga lyckats med införandet av BAS-
åtgärderna.   
 
Tabell 19. Hur väl brevbärarna ansåg att de ansvariga lyckats med införandet av  
                 åtgärdspaketet. Samtliga brevbärare.  

Hur tycker Du att den/de ansvariga har lyckats med införandet av åtgärdspaketet (så 
långt ni har kommit hittills)? (CB5) 

Enligt 5-gradig svarsskala n = 398  bf = 27 
  n % 
Mycket bra (1, 2) 178 45 % 
 (3) 187 47 % 
Mycket dåligt (4, 5)   33   8 % 
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Vid jämförelse mellan de brevbärare som svarat ”Mycket bra” och de som svarat ”Mycket 
dåligt” på ovanstående fråga, visar det sig att de brevbärare som var positiva i högre grad  
varit involverade i införandeprocessen än de som inte var nöjda. Av de brevbärare som ansåg 
att de ansvariga lyckats bra svarade 130 (73 %) att brevbärarna varit involverade i införande-
processen jämfört med de som inte ansåg att de ansvariga lyckats särskilt bra, där 15 
brevbärare (45 %) svarade att brevbärarna varit involverade i införandeprocessen. Bland de 
positiva brevbärarna svarade 108 (61 %) att lagledarna haft ett ansvar för införandeprocessen 
medan de brevbärare som ansåg att de ansvariga inte lyckats så bra svarade 13 stycken (39 %)  
att lagledarna varit ansvariga. 
 
I båda kategorierna av kontor, där införandet av förbättringsåtgärderna fungerat bra respektive 
mindre bra, ansåg ungefär lika stor del, 120 respektive 123 brevbärare (ca 60%) att 
kontorschefen haft ett ansvar för införandeprocessen. Detta samband gällde även brevbärarna, 
där 56 respektive 53 brevbärare, d v s 27 % av brevbärarna på kontor där införandet fungerat 
bra och 24 % av brevbärarna där införandet fungerat mindre bra ansåg att de hade varit 
delansvariga för införandet. 
 
På frågorna hur brevbärarna ansåg att planeringen av införandet samt införandesättet fungerat,  
redovisas svaren för varje kategori av kontor, d v s kontor där införandeprocessen fungerat bra 
respektive mindre bra. I tabell 20 och 21 ser vi hur brevbärarna svarat på dessa frågor.  
 
Tabell 20. Hur brevbärarna ansåg att planeringen av införandet fungerat. Samtliga  
                 brevbärare. 

Hur tycker Du att planeringen av införandet av förbättringsåtgärderna har fungerat på 
utdelningskontoret? (CB1) 

Enligt 5-gradig 
svarsskala 

Samtliga 
brevbärare 

Brevbärare på 
kontor där 

införandet fungerat 
bra* 

Brevbärare på kontor 
där införandet 

fungerat mindre bra* 

  n=397 , bf=28 n= 194, b f=12 n=201 , bf =16 
  n % n % n % 
Mycket bra  (1, 2) 121 30 % 78 40 %   43 21 % 
 (3) 213 54 % 95 49 % 117 58 % 
Mycket dåligt      (4, 5)   62 16 % 21 11 %   41 21 % 
* Enligt Spearman’s korrelation .225 p<.01 

 
Mellan de båda kategorierna av utdelningskontor finns statistiskt säkerställda skillnader 
mellan hur brevbärarna på dessa kontor uppfattade att planeringen av införandet fungerat.  
Vi ser att det är närmare dubbelt så många brevbärare som instämmer i att såväl införandet 
som sättet att införa förbättringsåtgärderna fungerat bra i den ”bra” gruppen jämfört med den 
”mindre bra” (tabell 20 och 21).  
 
Angående planeringen av införandeprocessen framkom i gruppintervjuerna att det 
brevbärarna framförallt önskade var att det skulle ha funnits mer tid till att märka om 
kamfacken och montera belysningsarmaturen. Bristen på tid hade även gjort att införande-
processen på ett par kontor dragit ut länge på tiden, något brevbärarna upplevde som 
frustrerande. Att införandet av den nya märkningen dragit ut på tiden på vissa kontor berodde 
främst på att brevbärarna var tvungna att göra uppdateringar i hela ISU-systemet (förklarande 
term för oinvigda/ak)  - fråga Stig innan ommärkningen kunde börja. Detta upplevdes som en 
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störande faktor under införandeprocessen. På ett annat kontor menade brevbärarna å andra 
sidan att det positiva med att uppdatera ISU-systemet var att det blev ordning och reda i 
systemet igen. Ett par grupper tyckte även att det tagit lång tid för att få hem material, 
framförallt belysningsarmaturen.  
 
Tabell 21. Hur brevbärarna ansåg att sättet att införa förbättringsåtgärderna fungerat.   
                 Samtliga brevbärare. 

Hur tycker Du att sättet att införa förbättringsåtgärderna på utdelningskontoret har 
fungerat så här långt? (CB2) 

Enligt 5-gradig 
svarsskala 

Alla brevbärare Kontor där 
införandet fungerat 
bra* 

Kontor där införandet 
fungerat mindre bra * 

  n=397 , bf=28 n= 196, b f=10 n=199 , bf =18 
  n % n % n % 
Mycket bra  (1, 2) 132 33 % 84 43 %   48 24 % 
 (3) 212 53 % 98 50 % 112 56 % 
Mycket dåligt      (4, 5)   53 13 % 14   7 %   39 20 % 
*Enligt Spearman’s korrelation .243, p<.01  

 

I gruppintervjuerna visade det sig att på fyra av femton kontor upplevde brevbärarna att något 
som fungerat bra i införandeprocessen var att det funnits en frikopplad person som skötte den 
nya märkningen. Denna person var helt frikopplad från produktionen och ägnade sig, oftast på 
heltid, åt att märka om samtliga kamfack på kontoret. På ett annat kontor påpekade 
brevbärarna att införandet inte fungerat bra just därför att det inte funnits någon person som 
kunde ägna sig åt märkningen större delen av tiden.  
 
Av de besökta femton kontoren hade något färre än hälften där införandet fungerat mindre bra 
haft en frikopplad person som skötte iordningställandet av den nya märkningen. Värt att 
notera är att denna person i samtliga fall tillsattes efter den omorganisation som trädde i kraft 
vid årsskiftet och då de aktuella kontoren i samband med det fick en ny chef. Detta visar att de 
nytillsatta cheferna i högre grad prioriterade arbetet med märkningen än de tidigare. Bland de 
kontor där införandet fungerat bra hade endast ett kontor haft en person frikopplad för att 
sköta ommärkningen.  
 
Tidsbristen under införandet av den nya märkningen upplevdes som störande på fyra kontor 
av de femton intervjuade. Brevbärarna menade att de hade lite tid att utföra detta utöver den 
dagliga produktionen. Detta gällde dock inte de kontor där man haft en frikopplad person som 
skötte ommärkningen. På de kontor där personalen gemensamt genomförde ommärkningen 
upplevdes det som positivt att alla hjälpte till, trots bristen på tid. På ett annat kontor där en 
frikopplad person skötte den nya märkningen tyckte brevbärarna istället att det var bra att 
endast en person skötte den nya märkningen då det blev enhetligt på hela kontoret. 
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Övriga synpunkter från gruppintervjuerna 
 
Då alla förbättringsåtgärder inte införts när utvärderingen genomfördes, kunde brevbärarna på 
samtliga kontor givetvis inte uttala sig om hur införandet av alla åtgärder fungerat. Alla 
kontor hade dock om inte helt så åtminstone delvis, infört den nya märkningen (avsnitt 3.3.2). 
Den nya märkningen var också den förbättringsåtgärd som flest brevbärare förknippade med 
BAS-projektet (avsnitt 3.3.3). Att den nya belysningen krävde fler eluttag än den gamla 
upplevdes som störande på ett kontor då man fick vänta på att fastighetsägaren skulle 
installera fler innan belysningen kunde kopplas in. På ett kontor saknade brevbärarna ett 
slutdatum för när åtgärderna skulle ha varit införda. 
 
 
3.3.6 Delaktighet 
 
Delaktighet har varit en ledstjärna under hela BAS-projektet och därför ägnades ett antal 
frågor kring detta i enkäten såväl som under gruppintervjuerna. I vilken utsträckning 
brevbärarna har upplevt sig delaktiga i förändringsarbetet undersöktes med samma typ av 
frågor som efter införandet av ”Bästa Metod” (Erlandsson, 2002a, 2002b) , se tabell 22. 
 
En närmare analys av dessa frågor visar att det finns ett samband mellan de olika aspekterna 
av delaktighet och hur väl införandet av de olika förbättringsåtgärderna fungerat på respektive 
utdelningskontor. En statistisk korrelation mellan samtliga delaktighetsfaktorer enligt 
enkätfrågorna och de olika kontorskategorierna ger säkerställda skillnader på samtliga 
delaktighetsfaktorer.  
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Tabell 22. Brevbärarnas upplevda delaktighet i införandeprocessen av förbättringsåtgärderna enligt 

 BAS jämfört med hur väl införandet fungerat på utdelningskontoren. Samtliga brevbärare.   

Delaktighet, brevbärare Kategori av utdelningskontor 
 
Enligt 7-gradig svarsskala 
1.   Enligt Spearman’s korrelation  .177, p<.01 
2.   Enligt Spearman’s korrelation  .189, p<.01 
3.   Enligt Spearman’s korrelation  .182, p<.01 
4.   Enligt Spearman’s korrelation  .159, p<.01 
5.   Enligt Spearman’s korrelation  .160, p<.01 
6.   Enligt Spearman’s korrelation  . 099, p=.05 

 
 

Införandet av 
förbättringsåtgärderna 

har fungerat bra 

 
 

Införandet av 
förbättringsåtgärderna 

har fungerat mindre bra 

 n % n % 
 
1. Vad anser du om de instruktioner du har 
 fått för hur man bör arbeta enligt 
 förbättringsåtgärderna? (CB6) 

     

Mycket bra (1, 2) 36 18 % 19 10 % 
 (3, 4, 5) 146 74 % 146 73 % 

  Mycket dåligt (6, 7) 15 8 % 34 17 % 
 
2.  Hur tycker du att möjligheterna har varit 
 att påverka hur förbättringsåtgärderna 
 skulle införas på utdelningskontoret? (CB7) 

    

Mycket bra (1, 2) 23 12 % 9 5 % 
 (3, 4, 5) 148 75 % 140 70 % 

  Mycket dåligt (6, 7) 26 13 % 51 25 % 
 
3.  Hur tycker du att informationen kring 
 införandet av förbättringsåtgärderna har 
 fungerat på utdelningskontoret? (CB8) 

    

Mycket bra (1, 2) 33 17 % 13 7 % 
 (3, 4, 5) 151 76 % 158 79 % 

  Mycket dåligt (6, 7) 14 7 % 28 14 % 
 
4.  Hur tycker du att kommunikationen kring 
 införandet av förbättringsåtgärderna har 
 fungerat på utdelningskontoret? (CB9) 

    

Mycket bra (1, 2) 34 17 % 19 10 % 
 (3, 4, 5) 149 75 % 148 74 % 

 Mycket dåligt (6, 7) 16 8 % 33 16 % 
 
5.  Har du känt dig delaktig i införandet av 
 förbättringsåtgärderna på 
 utdelningskontoret? (CB12) 

    

          Ja, i mycket hög grad (1, 2) 27 14 % 15 8 % 
 (3, 4, 5) 135 68 % 125 62 % 
          Nej, inte alls (6, 7) 36 18 % 61 30 % 
 
6. Tycker du att det funnits möjlighet till 
 lämpliga lokala anpassningar av 
 förbättringsåtgärderna? (CB13) 

    

               Ja, i mycket hög grad (1, 2) 25 13 % 17 9 % 
 (3, 4, 5) 146 75 % 144 73 % 
               Nej, inte alls (6, 7) 25 13 % 37 19 % 
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En fjärdedel av de brevbärare som arbetade på kontor där införandeprocessen fungerat bra 
ansåg sig vara mycket mer delaktiga i planeringen av innearbetet efter införandet av 
förbättringsåtgärderna (tabell 23). Motsvarande siffra för brevbärarna på de kontor där 
införandeprocessen fungerat mindre bra var drygt en tiondel. En majoritet av brevbärarna, på 
båda kategorierna av kontor, ansåg dock inte att det var någon skillnad efter respektive före 
införandet.  
 
Tabell 23. Brevbärarna upplevelse av delaktig i planering av innearbetet efter  
                 införandeprocessen. 

Upplever du någon skillnad i hur delaktig du känner dig i planeringen av innearbetet 
efter införandet av förbättringsåtgärderna? (CB14) 

Enligt 5-gradig svarsskala Kontor där 
införandet fungerat 

bra 

Kontor där 
införandet fungerat 

mindre bra 
  n= 197, b f=9 n=19 , bf =20 
  n % n % 
Ja, jag känner mig mycket mer delaktig           (1, 2) 50 25 %   24 12 % 
Nej, det är ingen skillnad                                     (3) 134 68 % 156 79 % 
Nej, jag känner mig mycket mindre delaktig    (4, 5) 13  7 %   17 9 % 
Enligt Spearman’s korrelation .157, p<.01 

 

Synpunkter från gruppintervjuerna angående delaktighet 
 
Av de femton grupper som deltog i gruppintervjuerna tyckte sju grupper att de inte varit 
delaktiga i införandet av BAS. Sex tyckte att de varit delaktiga och två grupper ansåg att de 
varit delaktiga i införandet lokalt, men inte i processen kring BAS i övrigt. De grupper som 
ansåg att de varit delaktiga i införandet nämnde bland annat att de själva fått märka om 
facken, att de fått bra information i tid samt fått vara med och ta lokala beslut. En brevbärare 
menade att de fått vara med och bestämma småsaker, det är alltid de ekonomiska kraven som 
styr. Denna åsikt hade ytterligare en grupp brevbärare som menade att ”kostnaderna styr allt i 
verksamheten, då är människan inte mycket värd”.  
 
I en grupp ansåg brevbärarna att man kunde vara med och påverka helheten på arbetsplatsen i 
betydligt större utsträckning än tidigare. En av brevbärarna tyckte att cheferna på senare år 
fått en annan attityd som gjorde det lättare att påverka arbetssituationen.  
 
Bland de grupper som inte ansåg att de varit delaktiga förklarade de flesta det med att allt 
redan bestämts uppifrån, för brevbärarna handlade det bara om att utföra det som beslutats. 
De gav i mångt och mycket samma argument för varför de inte känt sig delaktiga som de 
brevbärare som upplevt sig delaktiga. Som exempel menade de att trots att de själva fått 
märka om facken ansåg de inte att de varit delaktiga eftersom de inte kunnat påverka 
beslutsprocessen som föregick införandet. Som nämndes ovan, ansåg en del brevbärare sig 
varit delaktiga just för att de själva genomfört fackmärkningen. Innebörden av delaktigheten 
skilde sig alltså mellan de olika intervjugrupperna. På ett kontor menade man att Posten aldrig 
lyssnade på personalen. En brevbärare svarade följande på frågan om han känt sig delaktig: 

 ”Nej, man får en uppgift som ska lösas på befintlig tid. Man hinner inte bry 
sig”.  
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I en annan grupp tyckte brevbärarna inte att de kände sig ”överkörda” trots att de inte alltid 
kunde vara med och påverka. De menade att man får lita på att det är det bästa om Posten 
säger så. En grupp brevbärare tog upp något som de menade inverkat negativt på 
delaktigheten hos personalen, nämligen att eftersom det finns så många olika projekt som 
genomförs samtidigt är det svårt att få tag på frivilliga, då brevbärarna inte orkar engagera sig 
längre. 
 
Ett par grupper tyckte att det var bra att BAS-åtgärderna både utprovades och utvärderas av 
några andra (Linköping universitet) än Posten. En grupp menade att när det kom från Posten 
var det lätt att det uppfattades negativt. En annan grupp var misstänksamma mot påståendet 
att åtgärderna skulle vara utvärderade av brevbärare eftersom alla åtgärder inte passade deras 
eget utdelningskontor. De hade svårt att tro att en åtgärd skulle vara framtagen och utprovad 
av brevbärare eftersom de ansåg att åtgärden som sådan inte passade deras eget 
utdelningskontor så bra. Ytterligare en grupp brevbärare önskade att man frågade brevbärarna 
mer vad de tyckte, istället för att säga att det redan är utprovat. En grupp påpekade att de 
undanbad sig skrivbordsprodukter. 
 
Som nämnts ovan skilde sig brevbärarnas syn på vad delaktighet innebar i praktiken trots att 
när de ombads beskriva vad delaktighet innebar för dem, gav liknande svar. De ansåg att 
delaktighet betyder att man redan på planeringsstadiet får vara med och påverka, att man får 
framföra sina åsikter och att man lyssnar till dessa. Innebörden av detta var framförallt att 
brevbärarna skulle ha mer inflytande över hur åtgärder och förbättringsförslag införs och 
anpassas efter deras arbetsplats.  
 
 
3.3.7 Upplevelser av förbättringsåtgärderna som helhet 
 
Brevbärarna syn på  BAS-åtgärderna som helhet beskrivs utifrån hur tillfreds de är med att 
arbeta enligt BAS-åtgärderna, vilka förväntningar de hade innan samt hur motiverade de var 
till införandet av förbättringsåtgärderna samt uppfattning av avsedda effekter. Slutligen 
beskrivs några aspekter som framkom i gruppintervjuerna kring BAS-paketet som sådant och 
vilken framtid brevbärarna ansåg att BAS hade.  
 
Vid en jämförelse av de två olika kategorierna av kontor och hur tillfreds brevbärarna på 
respektive kontor var med att arbeta enligt förbättringsåtgärderna, framkom skillnader mellan 
kontorskategorierna. En statistisk analys visade att det finns ett säkerställt samband mellan 
kategori av utdelningskontor och hur tillfreds brevbärarna kände sig med att arbeta enligt 
förbättringsåtgärderna (tabell 24).  
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Tabell 24. Hur tillfreds brevbärarna känner sig med att arbeta enligt förbättringsåtgärderna.  
                 Samtliga brevbärare. 

Hur tillfreds känner du dig med att arbeta enligt förbättringsåtgärderna så långt ni har 
kommit hittills? (CB11) 

Enligt 7-gradig svarsskala Införandet av 
förbättringsåtgärderna har 

fungerat bra 
 

n=199, bf=7 

Införandet av 
förbättringsåtgärderna har 

fungerat mindre bra 
 

n=199, bf=18 
 n % n % 
Mycket bra (1, 2) 57 29 % 29 15 % 
 (3, 4, 5) 130 65 % 150 75 % 
Mycket dåligt (6, 7) 12 6 % 20 10 % 
Enligt Spearman’s korrelation .174, p<.01 

 
En jämförelse mellan de två kategorierna av kontor med avseende på hur de upplevde att 
deras motivation till införandet av förbättringsåtgärderna varit visade också ett statistisk 
statistiskt samband mellan typ av kontor och hur motiverade brevbärarna varit till 
införandeprocessen (tabell 25).  
 

Tabell 25. Hur motivationen gällande införandet varit hos brevbärarna. Samtliga brevbärare. 

Hur har din motivation varit när det gäller införandet av förbättringsåtgärderna? 
(CB10) 

Enligt 7-gradig svarsskala Införandet av 
förbättringsåtgärderna har 

fungerat bra 
 

n=198, bf=8 

Införandet av 
förbättringsåtgärderna har 

fungerat mindre bra 
 

n=200, bf=17 
 n % n % 
Mycket bra (1, 2) 55 28 % 36 18 % 
 (3, 4, 5) 128 65 % 141 70 % 
Mycket dåligt (6, 7) 15 7 % 23 12 % 
Enligt Spearman’s korrelation .125, p<.05  

 
 
Förväntningar på BAS-åtgärderna 
 
Brevbärarnas förväntningar på vad förbättringsåtgärderna skulle innebära diskuterades endast 
i gruppintervjuerna. På nästan alla kontor, med undantag av tre, hade man inga förväntningar 
på förbättringsåtgärderna innan de infördes. Detta berodde enligt brevbärarna på att de var 
luttrade av förändringar och inte förväntade sig att det skulle leda till förbättringar. En 
brevbärare hade följande kommentar: ”Det kommer förändringar i ett, vi har ingen arbetsro 
här på Posten längre”. Ytterligare ett skäl till att så få brevbärare hade några förväntningar på 
BAS var enligt dem själva att ingen information givits i förväg om syftet med åtgärderna.  
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På ett av de kontor där brevbärarna förväntade sig att BAS-åtgärderna skulle medföra 
förbättringar tyckte gruppen att eftersom mycket var negativt kring införandet av ”Bästa 
Metod” så var de desto mer intresserad av BAS-projektet när det kom.  
 
Avsedda effekter  
 
Av de femton intervjugrupperna ansåg sju att åtgärderna hade fått avsedd effekt. Av de 
resterande grupperna hade alla utom en svårt att tala om avsedda effekter då man ansåg att 
man inte visste vilka dessa var. En grupp menade att åtgärderna inte fått avsedd effekt och 
detta berodde på att de redan arbetade så som manualen föreskrev, det fanns inget att ändra 
på.  
 
 
3.3.8 Övriga synpunkter från gruppintervjuerna angående synen på BAS 
 
BAS – ett splittrat paket 
 
Fyra av de femton intervjugrupperna hade haft svårt att se BAS som ett projekt, brevbärarna 
hade inte förstått att de fyra förbättringsåtgärderna hörde ihop. En grupp tyckte att det var 
viktigt att hålla ihop åtgärderna för att kunna se de avsedda effekterna:  

”Man ser ju inte hela resultatet innan allt är genomfört, därför är det viktigt att 
hålla ihop alla bitarna”.  

En annan grupp menade att den dag ett projekt startar ska allt material finnas tillgängligt.  
De föreslog även att man gör i ordning ett kamningsblock med den nya märkningen och 
belysningen för att personalen verkligen ska förstå vad åtgärderna innebär. När projektet 
sedan drog igång borde en ergonom ha funnits på plats för att visa hur man ska arbeta vid 
kamfacken.  
 
Grupperna hade överlag svårt att tala om BAS som en helhet, för flera grupper var den största 
förändringen den nya märkningen och belysningen. Att märkningen förbättrat och förenklat 
arbetet var det som flest brevbärare lyfte fram som den största effekten av BAS. Av dessa 
menade många att BAS-åtgärderna inte var några revolutionerande åtgärder. Den 
revolutionerande åtgärden var istället när Bästa Metod infördes. En grupp menade därför att 
införandet av Bästa Metod var en långdragen process som man först nu efter BAS-projektet 
ansåg sig vara klar med. Även i andra grupper sågs BAS-åtgärderna som finjusteringar av 
Bästa Metod. 
 
Av de som betraktade BAS som finjusteringar av Bästa Metod påpekade brevbärarna på ett 
par kontor att manualen, märkningen och arbetsteknikutbildningen borde kommit i samband 
med Bästa Metod, inte nu fem år senare. I en grupp undrade man också varför Posten inte 
tagit reda på vilken som var den bästa märkningen innan Bästa Metod infördes. En grupp 
brevbärare påpekade att det var svårt att lära om sitt arbetssätt efter arbetsteknikutbildningen 
när det var fem år sedan kamfacken infördes och sättet att arbeta grundlades. 
 
BAS och framtiden 
 
En grupp brevbärare ansåg BAS vara förlegat redan eftersom man inom några år kommer  
att använda finställningsmaskiner i betydligt högre utsträckning än i dag och att  
arbetsorganisationen då kommer att förändras radikalt med andra utgångstider, längre 
utdelningsturer och en uppdelning mellan kamning och utdelning. Att få posten finställd 
menade de skulle medföra att hela poängen med arbetsteknikutbildningen försvinner därför att 
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kamningsarbetet då kommer att bli mycket mer statiskt än det är idag. Denna syn delades av 
ytterligare en grupp brevbärare som ansåg att hela manualen faller om man inför en ny 
organisation där man inte kammar det man delar ut. Bland båda dessa grupper fanns en 
undran varför Posten lägger ner så mycket tid och pengar på ett projekt som BAS som i deras 
ögon är omodernt redan om några år. Överlag, och särskilt i de södra delarna av landet, fanns 
en stor oro för hur de nya finställningsmaskinerna kommer att påverka arbetet i framtiden.  
 
Övrigt 
 
Förbättringsåtgärderna inom BAS sågs av de flesta brevbärare som något positivt. Det de 
saknade var motsvarande åtgärder för utearbetet. Fem grupper menade att de saknade 
arbetsteknikutbildning för utearbetet, särskilt i bilarna. En brevbärare uttryckte detta på 
följande sätt:  

”Det måste ju komma [arbetsteknik vid utearbetet], halva arbetstiden sitter 
man ju i en bil. Det finns ju ingen vits med det annars”.  

Många brevbärare tyckte att arbetsklimatet på Posten hårdnat med mindre personal och tyngre 
arbete, framförallt i form av att vikten på reklamen ökat. Två grupper menade att cheferna bar 
den största skulden för att ”det blivit som det blivit” inom Posten. Man ansåg att chefer saknar 
rätt kompetens och att det finns en rädsla för konsekvenser uppifrån om man som chef inte 
följer normen. 
 
Från Postens sida har man på senare år arbetat mycket aktivt för att förändra arbetssätten ute 
på kontoren bland annat genom att öka rotationen så att en brevbärare har kunskap om och 
kan arbeta på flera olika distrikt (Berglund & Roos, 2004). Två av grupperna tog spontant upp 
att de tyckte det var viktigt att rotera, dels för att bli mindre sårbara vid t.ex. sjukdom men 
också för att variera arbetsmiljön. 
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3.4 Utdelningschefernas och lagledarnas erfarenheter av 
      BAS-åtgärderna i sig 
 
På femton av de deltagande kontoren intervjuades utdelningschefer och lagledare om deras 
syn på effekterna av de fyra förbättringsåtgärderna.  
 
 
3.4.1 Erfarenheter av manualen 
 
Samtliga intervjuade utdelningschefer var positiva till eller hade ingen uttalad åsikt om 
effekten av manualens införande. Deras synpunkter gällde främst vissa riktlinjer i manualen. I 
övrigt varierade synen på manualen. Tre av dem ansåg att manualen framförallt fungerade 
som ett ”avstamp” eller ”uppslagsverk” i början av införandeprocessen. Ytterligare två 
utdelningschefer såg manualen som ett stöd i sitt arbete där den ansågs användbar till exempel 
vid konflikter eller diskussioner. På två kontor såg utdelningscheferna inget riktigt behov av 
manualen utan ansåg att man i stort redan arbetade som manualen föreskrev. De tyckte dock 
att det var bra att allt fanns nedskrivet. Ytterligare ett par utdelningschefer menade att 
manualen framförallt var viktig för nya medarbetare.  
 
Överlag tyckte utdelningscheferna att manualen var upplagd på ett bra sätt, den var tydlig och 
lättförståelig. Punkterna i den ansågs lätta att kommunicera ut och de beslut som skulle fattas 
var lätta att ta. På ett kontor ifrågasatte dock utdelningschefen och lagledaren vissa delar som 
hanteringen av ODR i lokalerna. De tyckte manualen var bra men reagerade på vissa saker 
som anges som obligatoriska. En utdelningschef uttryckte sig på följande sätt:  

”Jag tror man ska akta sig för det [att säga att vissa saker är obligatoriska] om 
man sitter centralt. Det ser olika ut, det är bara så”.  

Vissa delar av manualen upplevdes av chefer och lagledare som lite övertydliga men man 
trodde att de hade en viktigare funktion på kontor med större personalomsättning. På ett 
utdelningskontor hade arbetet med manualen varit minimalt innan nuvarande chefens  
tillträde vid årsskiftet och personalen hade därför inte tagit till sig innehållet. Resultatet  
var till exempel att man fortfarande hade olika eftersändningssystem på kontoret. Ett par 
utdelningschefer påpekade även att manualen ställde stora krav på lokalens utformning, något 
som alla kontor inte alltid kunde leva upp till på grund av platsbrist. Att möblera på ett riktigt 
sätt tar plats och den nya belysningen ansågs medföra att möbleringen tar mer plats än den 
gjorde innan. En av cheferna menade att arbetsmiljön berodde mycket på lokalerna och att de 
inte alltid medgav förutsättningar för att leva upp till manualens riktlinjer. 
 
 
3.4.2 Erfarenheter av belysningen 
 
Sju av de femton besökta kontoren hade som vi såg av tabell 3 ovan ännu inte fått den nya 
belysningsarmaturen. Utdelningscheferna på tre av de sju kontoren som ännu inte fått den nya 
armaturen uppgav ändå att de var negativa till den på grund av att de ryktesvägen hört att 
armaturen skulle vara för bred och att det därför var svårt att möblera på det sätt manualen 
föreskriver. 
 
Av de kontor som fått den nya belysningen hade utdelningschefer och lagledare på tre kontor 
samma synpunkt, nämligen att armaturen var för bred, vilket gjorde det svårt att möblera. 
Särskilt problematiskt blev det för redan trångbodda utdelningskontor. På ett kontor hade 
utdelningschefen och lagledaren löst detta genom att varva gammal och ny belysningsarmatur 
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eftersom dessa hade olika längd. Även chefer på andra kontor efterfrågade den nya armaturen 
i olika längder för att kunna möblera på ett riktigt sätt.  
 
Trots svårigheten att möblera med den nya belysningsarmaturen var nästan samtliga 
utdelningschefer och lagledare överens om att de var bättre eller mycket bättre än den gamla 
belysningen. En utdelningschef  påpekade att effekten blev särskilt stor i kombination med 
den nya märkningen. 
 
 
3.4.3  Erfarenheter av märkningen 
 
På samtliga femton besökta kontor som infört den nya märkningen upplevde utdelningschefer 
och lagledare den som en klar förbättring. Den nya märkningen upplevdes som tydligare och 
lättare att läsa. En chef menade att effekterna märktes på att vikarierna tyckte det var lättare 
att kamma samt att man kunde hålla utgångstiden. Att nya medarbetare och vikarier hade stor 
nytta av den nya märkningen, och färgmarkeringen i synnerhet, var en åsikt som delades av 
tre av de femton cheferna. En chef menade också att den nya märkningen medfört att 
personalen skötte uppdateringen av märkremsorna bättre.  
 
3.4.4 Erfarenheter av arbetsteknikutbildningen 
 
Cheferna hade svårt att säga något om effekterna av arbetsteknikutbildningen. En av dem 
menade att det kunde var svårt för någon som kanske inte arbetat ergonomiskt riktigt i 35 år 
utan att få besvär att ta till sig det. En annan menade att utbildningen varit jättebra och 
beskrev den på följande sätt:  

”De som jobbat hos oss i 30 år tycker det är den bästa kurs de gått”.  
Om brevbärarna var nöjda med utbildningen eller inte berodde enligt utdelningscheferna till 
stor del på vem som höll i den. I flera fall var den person som höll i utbildningen inte 
förtrogen med brevbärarnas arbetsförutsättningar. En chef som inte var nöjd med utbildningen 
menade att hela upphandlingen var dåligt skött. En av lagledarna som intervjuades tyckte att 
budskapet på uppföljningskursen var konstigt, att man ska tvinga alla att arbeta på ett visst 
sätt. En lagledare menade att man kan informera och se till att personalen till exempel tar 
mikropauser men tvivlade på att man skulle kunna tvinga brevbärarna att arbeta ergonomiskt 
riktigt.  
 
 
3.5 Utdelningschefernas och lagledarnas syn på  
      införandeprocessen 
 
 
I detta avsnitt beskrivs utdelningschefernas syn på införandeprocessen, personalens 
delaktighet, ansvarsfördelning under införandeprocessen samt det stöd utdelningscheferna 
upplevt att de haft från övriga organisationen under införandeprocessen. Avsnittet grundar sig 
delvis på svar från utdelningschefer och lagledare på samtliga 30 utdelningskontor i 
undersökningen och delvis enbart på svar från de femton utdelningschefer och lagledare som 
intervjuats på plats. Detta på grund av att de som inte fått besök intervjuats mer kortfattat per 
telefon. 
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3.5.1 Införandeprocessen  
 
Samtliga utdelningschefer på de trettio deltagande kontoren samt lagledare på de femton 
kontor som besöktes fick beskriva hur de upplevt införandeprocessen beträffande vad de 
upplevt har fungerat bra respektive dåligt samt om det funnits några underlättande respektive 
störande faktorer. På grund av upplägget grundar sig vissa av följande delar på utsagor från 
samtliga deltagande chefer och andra på femton av dem. Detta redogörs i varje avsnitt. 
 
På fyra av femton besökta kontoren berättade utdelningscheferna att det fanns en tidplan som 
beskrev när åtgärden skulle genomföras och den planerade tidsåtgången för varje åtgärd. På 
sju av de femton besökta kontoren var det istället tvärtom, åtgärderna infördes vartefter de 
kom, det fanns ingen tidplan utan genomförandet skedde när det passade. Flera av 
utdelningscheferna på dessa kontor beskrev att genomförandet skett när det fanns tillgång till 
tid och personal. En utdelningschef menade dessutom att det på deras nivå inte varit möjligt 
att styra ordning för införandet av åtgärderna, detta hade istället bestämts högre upp i 
organisationen. Dessa utdelningschefer beskrev detta på liknande sätt som brevbärarna som i 
sin tur menade att de inte hade någon möjlighet att påverka införandeprocessen. En 
utdelningschef ansåg att material och övriga förutsättningar för införandet av samtliga 
åtgärder borde varit klart när projektet startade, för att införandet skulle löpa så smidigt som 
möjligt. Då hade man kunnat planera införandet efter verksamheten samt sluppit vänta på 
material. På ytterligare ett kontor hade man inte tagit till sig BAS-paketet alls utan detta 
arbete började i princip om i och med att de fått en ny utdelningschef och lagledare vid 
årsskiftet. 
 
På fjorton av de trettio utdelningskontoren hade införandet av förbättringsåtgärderna skett i 
turordning. I vilken ordning de genomförts berodde främst på tillgång på material enligt 
utdelningschefer och lagledare. Att införa en åtgärd i taget var en förutsättning tyckte två 
utdelningschefer:  

”En fördel att ta en sak i taget därför då kan man lägga fullt  fokus på en sak 
och då blir det ofta bra. Skulle inte funkat att ta allting på en gång.” ”Krävs att 
man gör en sak i taget. Går inte att jobba på alla bollar samtidigt eftersom det 
är så stort arbete.” 

En utdelningschef höll inte med om detta utan menade istället att det var möjligt att 
genomföra åtgärderna som det passade: ”BAS är inte så stora grejer, går nog att både ta en 
sak i taget och köra parallellt. Spelar nog inte så stor roll, man klarar av att blanda och ge.” 
 
Underlättande faktorer 
 
Samtliga trettio utdelningschefer ombads beskriva vad de ansåg hade fungerat bra i 
införandeprocessen samt vilka faktorer som underlättat den. Överlag ansåg utdelningschefer 
och lagledare att införandeprocessen gått bra. Sex av de trettio hade just ingen annan 
kommentar än att det gått bra. Det som flest ansåg vara det som hade fungerat bra var att BAS 
inte innebar så stora förändringar. Fyra utdelningschefer av trettio tyckte att införandet 
fungerat bra därför att man i mångt och mycket bara behövde bocka av de olika momenten i 
manualen.  
 
Två utdelningschefer ansåg att införandeprocessen underlättats av klara och tydliga instruk-
tioner från högre ort angående hur införandet skulle se ut. En utdelningschef menade 
dessutom att det underlättat att instruktionerna fanns att tillgå för alla, även om det krävde en 
viss IT-kunskap. En annan ansåg att det underlättat att få information i god tid innan 
införandet av åtgärderna startade 
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Att  cheferna noggrant informerade brevbärarna om vad som förestod nämndes av en chef 
som underlättande. En annan chef menade att företagshälsovårdens medverkan påverkat 
införandet positivt då de förutom att stå för arbetsteknikutbildningen även svarat på många 
andra frågor kring arbetsmiljön. Att dialogen mellan brevbärare och chefer på kontoret var bra 
och öppen var viktigt lyftes också fram liksom att ha tillgång till den nya manualen vid 
diskussioner kring hur arbetet skulle utföras. Manualen betraktades som ett noggrant 
underbyggt stöd och användes därför som ett argument vid diskussioner om hur man skulle 
arbeta, främst under införandet av de nya förbättringsåtgärderna men också i allmänhet under 
arbetets gång.  
 
Tre utdelningschefer menade att tillgången till processtöden underlättat införandet. Att ha 
någon att fråga kring införandet samt de diskussioner som fördes mellan kontoren på 
utdelningschefernas egna initiativ lyftes fram av en dessa chefer. Detta utbyte skedde främst 
spontant, då utdelningschefen kände behov av det. Processtöden hade dessutom underlättat 
genom att driva på ledningen på områdesnivå att skapa förutsättningar för genomförandet, 
främst i form av tid. Detta innebar att utdelningscheferna kände att de hade stöd hos 
processtöden när de ansåg att införandet behövde ytterligare resurser och processtöden kunde 
hjälpa utdelningscheferna att se till att områdesledningen gav utdelningscheferna de 
ytterligare resurser de behövde. 
 
Tre av de trettio utdelningscheferna lyfte upp att de önskade sig ett större utbyte med andra 
kontor för att kunna lära av varandras erfarenheter. Enligt dessa chefer var det nu upp till dem 
själva att ta kontakt och anordna utbyten, de önskade istället att det fanns ett mer organiserat 
sätt att genomföra det. En utdelningschef lyfte fram ett exempel på hur man organiserat detta i 
deras leveransområde. I området träffades leveransområdeschefen, distriktschefer, 
utdelningschefer samt lagledare ett gånger om året i olika fokusgrupper som diskuterade och 
drog upp riktlinjer för hur arbetet i leveransområdet skulle bedrivas.  
 
Ett par utdelningschefer lyfte fram att möjligheten att kunna frikoppla personal som enbart 
ägnade sig åt införandet av BAS hade underlättat den processen. Vissa utdelningschefer ansåg 
det vara möjligt att frikoppla en person för detta ändamål, andra ansåg inte att det var möjligt. 
Vissa chefer ansåg sig ha fullt upp med att klara den dagliga produktionen och hade mycket 
svårt att få personal över till annat än just den dagliga produktionen. En annan chef ansåg att 
det var viktigt för införandeprocessen att chefen var synlig, tydlig och att denne kunde skapa 
de förutsättningar för införandet som krävdes för personalen, t.ex. genom att organisera 
arbetet så att det var möjligt att frikoppla en person från produktionen för att genomföra 
införandet.  
 
Att belysningsarmatur och märkningslister var lätta att sätta upp och väl förberett för att sättas 
upp tog tre av trettio utdelningschefer upp som underlättande för införandet. Personalens vana 
vid förändringar togs upp som ännu en positiv faktor. Vidare ansåg tre av de trettio 
utdelningscheferna att ett viktigt skäl till att införandeprocessen fungerat bra var att BAS-
åtgärderna mottagits så väl av brevbärarna och flera chefer vittnade om att brevbärarna varit 
positiva till åtgärderna. Engagerade medarbetare lyftes fram som en främjande faktor för att 
införandeprocessen gått bra. Tre av trettio utdelningscheferna berättade att det enda 
personalen reagerat negativt på var vissa instruktioner i manualen, främst rörande hanteringen 
av ODR.  
 
Fyra utdelningschefer berättade å andra sidan att åtgärderna initialt mött ett litet motstånd hos 
personalen men att alla ändrat åsikt då de fått förbättringsåtgärderna installerade. Ett par av de 
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trettio utdelningscheferna hade även en uttalad strategi för att bearbeta det motstånd som de 
ansåg att brevbärare ofta hade till förändringar. En av cheferna uttryckte det med följande ord: 

 ”Jag har en strategi för sånt. Jag börjar med att informera om vad som är på 
gång, sen inför man det för dem som vill och då är ju de entusiastiska och det 
smittar ju. Då ser de andra att det här verkar bra, det vill vi också ha. Man är 
rädd för nya saker, särskilt när medelåldern är hög. Därför är det viktigt att 
visa att det går och att det blir bra”. 

En annan utdelningschef hade samma tankesätt och berättade att det initiala motståndet mot 
den nya märkningen avhjälptes genom att ett kamningsblock ställdes i ordning så att alla 
kunde se och prova.  
 
Tre av de trettio utdelningscheferna var överens om att när förbättringsarbetet i sig startat 
(bland annat den nya märkningen), blev brevbärarna mer motiverade för det fortsatta 
införandet av de resterande åtgärderna. En annan utdelningschef menade att brevbärarnas 
egna kroppsliga åkommor gjorde dem mer motiverade att ta till sig nya arbetssätt och att 
använda arbetsredskap, något som denna utdelningschef menade underlättade 
införandeprocessen.  
 
Ett par av de trettio utdelningscheferna poängterade att en viktig sak som påverkat 
införandeprocessen positivt var att moment i arbetsteknikutbildningen förankrades i det 
vardagliga arbetet, vilket ger en direkt koppling till vardagen samt motiverar brevbärarna då 
de dessutom inte halkar efter med den dagliga produktionen på grund av utbildningen. 
 
Störande faktorer  
 
Få utdelningschefer och lagledare lyfte fram något de ansåg fungerat dåligt under 
införandeprocessen. Ett par av de trettio utdelningscheferna ansåg dock att de inte fått 
tillräckligt med information och instruktioner för hur genomförandet skulle gå till. En av dem 
berättade att om man missade ett ledningsgruppsmöte för utdelningscheferna missade man 
även en stor del av informationen som sedan endast fanns att tillgå i form av protokoll.   
 
Andra faktorer som påverkat införandet negativt och nämndes av sex av de trettio intervjuade 
utdelningscheferna var brist på tid och material, att inte kunna komma igång med detsamma 
grund av att man måste vänta på material och arbetsredskap (belysning, märkremsor, 
arbetsteknikutbildning samt bärvästar) och att det inte funnits tid och resurser till 
dokumentation av de moment som ingick i manualen. Ytterligare faktorer som nämndes var 
att brevbärarna haft svårt att komma överens om de lokala beslut som skulle fattas samt att 
inte kunna följa manualen fullt ut eftersom andra mål då skulle spricka, till exempel ansågs 
hanteringen av ODR enligt manualens föreskrifter fördröja utdelningsarbetet och på så sätt 
förskjuta hela arbetsdagen.  
 
Fyra av de trettio utdelningscheferna ansåg att införandeprocessen gått bra men tagit lång tid. 
En av dem berättade att de planerat in allt men att märkningen sedan tagit mycket längre tid 
än de beräknat. För att kunna genomföra BAS-åtgärderna på befintlig tid gick lagledaren på 
ett kontor in och utförde brevbärarnas ordinarie arbetsuppgifter under tiden dessa var 
sysselsatta med BAS-arbetet. Ytterligare sex av de trettio utdelningscheferna var överens om 
att bristen på tid var det som främst stört införandeprocessen. Att införandet dessutom tagit 
mycket personal och resurser i anspråk nämndes av tre utdelningschefer som något de 
upplevde som störande. En av de trettio utdelningscheferna tyckte att det varit tight med 
resurser för genomförandet och hade önskat att det skjutits till mer resurser från centralt håll. 
En annan chef menade att det var chefens ansvar att skapa de förutsättningar personalen 
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behövde för genomförandet men att detta även innebar att chefen måste få resurser från 
centralt håll.  
 
Andra störande faktorer som nämndes var att genomförandet inte upplevdes som så väl 
förberett, främst i form av bristande instruktioner men också för att införandet dragit ut på 
tiden och upplevdes som hattigt. 
 
Två av de trettio utdelningschefer var även tveksamma till införandet av ny belysning då de 
ansåg att den gamla belysningen fungerande tillfredsställande. Tre av de trettio 
utdelningscheferna uttryckte en viss frustration över att den nya armaturen bara dök upp utan 
att de blivit informerade om det och att den sedan skulle installeras så fort som möjligt. Det 
som upplevdes som frustrerande var att inte kunna planera genomförandet som det passade 
kontorets verksamhet. 
 
Stöd från organisationen centralt 
 
Samtliga trettio utdelningschefer i utvärderingen fick svara på frågan om de ansåg att de fått 
det stöd de behövde av Postens övriga organisation för att genomföra och upprätthålla 
förbättringsåtgärderna. Sjutton av de trettio utdelningscheferna ansåg att de fått det stöd från 
organisationen de behövde. En av cheferna tog upp processtödet som ett viktigt stöd när 
denna drev på ledningen att skapa mer tid för genomförandet. En annan menade att det 
visserligen varit svårt att få ihop införandet av BAS-åtgärderna på befintlig tid och hade 
önskat att det funnits mer resurser i form av tid att tillgå, men att det samtidigt funnits en hög 
acceptans på leveransområdesnivå för avvikelser i budgeten. Andra berättade att 
ledningsgrupper med andra utdelningschefer samt distriktschef fungerade som ett viktigt 
forum vid olika typer av frågor.  
 
Sju av utdelningscheferna tyckte att de haft tillgång till stöd, men att de inte haft behov av det.  
Nästan lika många, sex stycken, ansåg att de inte fått det stöd de behövde. Av dessa saknade 
en direktiv om hur genomförandet av manualen skulle gå till, en annan saknade direktiv för 
uppföljning av förbättringspaketet som helhet och ville se mer driv uppifrån. En 
utdelningschef saknade stöd för att kunna upprätthålla rekommendationerna från 
arbetsteknikutbildningen. Denne chef menade att arbetsteknikutbildningen blev en 
punktinsats, att det nu var upp till utdelningschefen själv att se till att det efterlevdes bland 
personalen.   
 
Under de femton personliga intervjuer som gjordes med utdelningscheferna framkom även 
åsikter om hur några av dem upplevde bristen på information kring förbättringsåtgärderna.  
En av de femton intervjuade utdelningscheferna hade velat få mer information om samtliga 
åtgärder innan införandet startade. Denne chef beskrev det på följande sätt:  

”Skulle fått veta om alla förändringar från början. Upplever att vi fick 
manualen först och skulle informera personalen innan vi visste om alla 
åtgärder som skulle komma till.” 

 
Ytterligare två av de femton utdelningscheferna ansåg att genomförandet hade gått lättare om 
de som chefer fått utbildning och information om vad BAS innebar innan införandet drog 
igång. En av dem hade följande förslag:  

”Man hade kunnat genomföra förändringar på ett kontor till att börja med, 
samlat chefer från alla kontor och visat hur man gör och hur det skall se ut när 
det är klart.” 
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Tre andra utdelningschefer satte utdelningschefernas kunskaper och intresse för BAS-
projektet i samband med hur åtgärdspaketet tagits emot av personalen. Flera av dem menade 
också att för att kunna upprätthålla åtgärder av denna typ krävdes ett stöd även för cheferna. 
Följande uttalanden vittnar om detta:  

”Den lokala förankringen har inte varit så stor, många vet inte vad BAS är. 
Utfallet av BAS har berott på hur ledarna tagit det till sig, borde kanske funnits 
andra typer av stöd också.”  

”Om man skall genomföra sånt här, att man utbildar cheferna först och får dem 
att förstå vitsen för att kunna driva igenom det. Ett fortlöpande engagemang 
krävs från ledningshåll för att det skall vara ihållande.” 

 
Ytterligare en utdelningschef ansåg att de som chefer varit mer utlämnade att klara införandet 
av BAS själva jämfört med införandet av Bästa Metod då det funnits en högre projektledare 
som stöd.  
 
Uppföljning av åtgärdspaketet 
 
Samtliga trettio intervjuade utdelningschefer fick svara på frågan om åtgärdspaketet följdes 
upp från mer centralt håll. Tjugo av dem menade att åtgärderna på något sätt följdes upp från 
mer centralt håll. Detta skedde genom rapporteringar till distriktschefen eller som en punkt på 
ledningsgruppsmöten där utdelningscheferna samt distriktschefen deltog. På ett par kontor 
fanns en lokalt framtagen mall där distriktets utdelningschefer fyllde i hur långt man kommit 
med de olika åtgärderna. På ett kontor menade utdelningschefen att åtgärderna följdes upp 
under själva genomförandet men inte därefter. En annan utdelningschef sade att när BAS var 
genomfört följde distriktschefen endast upp vissa specifika frågor, till exempel hanteringen av 
ODR. På ett par kontor berättade utdelningscheferna att även verksamhetsstöden var aktiva i 
uppföljningar av åtgärderna.  
 
Eftersom flera av utdelningscheferna tillträtt sin tjänst vid årsskiftet hade de svårt att svara på 
om några uppföljningar av BAS gjorts tidigare under 2004, ingen uppföljning hade dock 
genomförts under deras tid som utdelningschef. Fyra av de trettio utdelningscheferna 
bekräftade detta och sade att inga uppföljningar gjorts under 2005, men att det gjorts 
uppföljningar av BAS på deras tidigare arbetsplatser under 2004. På ytterligare tre kontor 
hade inga uppföljningar gjorts men utdelningscheferna trodde att detta skulle komma senare 
under året. 
 
 
3.5.2 Delaktighet 
 
Av de trettio medverkande utdelningscheferna ansåg sjutton att deras personal varit delaktig i 
införandeprocessen av förbättringsåtgärderna. På vilket sätt de menade att personalen varit 
delaktig skilde sig åt. En del ansåg att personalen var delaktig när de kom med synpunkter och 
intresserade sig för genomförandet. Andra ansåg att delaktighet innebar var brevbärarna 
deltog i införandet av förbättringsåtgärderna till exempel märkte om kamfacken. Det som 
cheferna framförallt ansåg påverkade engagemang och delaktighet var huruvida brevbärarna 
ansåg att BAS-åtgärderna innebar en förbättring för dem eller inte. En utdelningschef gav 
följande kommentar: ”De har upplevt det bra, då är man ju delaktig och vill slutföra det”.  
 
Andra kommentarer från olika utdelningschefer angående brevbärarnas delaktighet var: 
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”De som månar om hälsan är motiverade och delaktiga.”  

”Delaktigheten blev bättre med tiden. När man fått i ordning några rader av 
märkningen såg andra att det såg fint ut och ville också ha.” 

”De har inte varit så intresserade från början men blev väldigt nöjda när det 
blev klart” 

 
Nio av de trettio utdelningscheferna upplevde att delaktigheten hade varierat hos personalen. 
Vissa var intresserade och engagerade, andra inte. Flera av utdelningscheferna beskrev detta 
som ett vanligt fenomen. Några uttryckte det så här: 

”Som vanligt, vissa är väldigt engagerade och andra inte alls. Det uppfattas 
dock positivt av de flesta.” 

”Som oftast, finns ett spektra av engagemang och vissa mindre intresserade. 
Har inget med material och innehåll att göra, bara hur personen är.” 

 
Fyra andra av de trettio utdelningscheferna upplevde att personalen av olika anledningar inte 
varit särskilt delaktig i införandet av BAS-åtgärderna. Två av dem beskrev att det var stora 
svårigheter att få med personalen i förändringsarbetet, de andra två menade att BAS kom som 
ett färdigt paket som det bara var att genomföra, en av dem menade dessutom att det inte 
fanns något behov av delaktighet kring införandet. Det fanns helt enkelt inte så mycket att 
vara delaktig kring. De utdelningschefer som beskrev svårigheter att få personalen delaktig, 
beskrev detta på följande sätt: 

”Brevbärarna vill vara delaktiga men vill inte göra något. Personalen är van 
att bli styrd, man är van att någon annan gör det. De har fått fritt spelrum att 
vara med och genomföra men man har inte förstått det. Istället kommer de 
efteråt och har synpunkter.” 

”Det fanns ett initialt motstånd mot arbetsteknikutbildningen, främst för att det 
tar tid. Det är mest äldre som sätter sig på tvären. En del vill inte vara 
delaktiga i nåt.” 

 
Två utdelningschefer beskrev bristen på delaktighet med följande ord:  

”Det har inte varit någon delaktighet alls, kommer inte vara det för de delar 
som är kvar heller. Klart att personalen kunde varit mer delaktiga, till exempel 
genom projektgrupper, men man har oerhört mycket projektgrupper redan. 
Finns egentligen inget behov av grupp för BAS. Grupper är bra ibland, men 
grupper kostar för mycket. Man nöter ut personalen eftersom det ofta är samma 
personer som är intresserade.” 

”Delaktigheten är inte jättestor. Det kommer färdigt paket vad vi ska göra. De 
har varit positiva men jag tror inte de känner sig så delaktiga i det hela.” 
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Lokala projektgrupper 
 
På tjugotvå av de trettio medverkande kontoren hade det enligt utdelningscheferna inte 
funnits någon lokal projektgrupp för införandet av BAS-åtgärderna. I de flesta fall ansåg 
utdelningscheferna att det inte fanns något behov av en sådan projektgrupp. Flera av dem 
menade att eftersom deras kontor var så litet hade man ändå en bra dialog med personalen.  
På tre kontor fanns redan arbets- eller projektgrupper för andra typer av förändringsarbeten 
och utdelningscheferna på dessa kontor menade att frågor kring BAS-åtgärderna ofta 
behandlades i dessa grupper. Ytterligare ett par utdelningschefer menade att det inte var 
aktuellt med någon projektgrupp eftersom det bara var att genomföra åtgärderna, det var inget 
att fundera på. På ett kontor försökte utdelningschefen i stället involvera hela personalen 
genom grupparbeten på arbetsplatsträffar.  
 
Flertalet av utdelningscheferna på de sju kontor där någon form av projektgrupp funnits  
ansåg det vara viktigt att bilda projektgrupper för att få större delaktighet och för att få så  
stor förankring hos personalen som möjligt. Två utdelningschefer menade också att de 
behövde hjälp med praktiska saker såsom information kring de olika åtgärderna, installation 
av belysning eller märkning, sådant som sammanslaget annars skulle ta ganska lång tid för en 
person att genomföra. På tre av de sju utdelningskontor där projektgrupper etablerats valde 
personalen själva ut representanter. På de övriga byggde medverkan på frivilligt intresse.  
Två utdelningschefer sade följande om problematiken att få personalen att engagera sig:  

”Jag frågar alla och försöker få med nya namn men tyvärr deltar alltid samma 
personer”. 

”Inte så många som vill för man får ta en del kritik om det blir fel och så.” 
 
Brevbärarnas engagemang 
 
På femton av kontoren tillfrågades utdelningscheferna om hur de ansåg att brevbärarnas 
engagemang kring införandet av förbättringsåtgärderna sett ut. För att öka engagemanget för 
genomförandet från brevbärarnas sida hade två av de femton utdelningscheferna gärna sett att 
brevbärarna varit mer engagerade från början när projektet drog igång på distriktsnivå. En av 
dem ansåg även att om brevbärarna varit involverade från första början när implementeringen 
av BAS-åtgärderna startade,  hade BAS fått mer uppmärksamhet. Som det var nu tävlade 
många olika projekt om brevbärarnas uppmärksamhet och BAS blev bara ett i raden.  
 
 
3.5.3 Ansvarsfördelning  
 
Samtliga trettio utdelningschefer fick svara på frågor som rörde ansvarsfördelning på 
kontoret, både vad gäller införandet och uppföljningen av de införda förbättringsåtgärderna.  
Utdelningscheferna fick svara på frågorna utifrån hur de ansåg att ansvarsfördelningen borde 
se ut. Det var även uppenbart att flertalet chefer inte funderat närmare kring dessa frågor då 
man svävade på målet en aning i sina svar. Under intervjuerna frågade dessutom två chefer 
om ansvarsfördelningen kring införandet och upprätthållandet av förbättringsåtgärderna var 
något som påbjudits centralt.  
 
Ansvar för införandet av förbättringsåtgärderna 
 
Utdelningscheferna för samtliga 30 kontor som deltog i utvärderingen tillfrågades om vem 
som haft det formella ansvaret för införandet av BAS-åtgärderna på kontoret och alla var 
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överens om att det var utdelningschefen som haft det ansvaret. Det formella ansvaret för  
att BAS-åtgärderna genomfördes enligt direktiven hade i de allra flesta fall också legat på 
nuvarande utdelningschefer eller på de förra cheferna. På sex av kontoren hade det praktiska 
ansvaret för införandet legat på lagledare eller teamledare. På två kontor menade de 
tillfrågade utdelningscheferna att de själva både hade det formella och det praktiska ansvaret, 
en av dem ansåg dock att det gick att delegera uppgifter för genomförande. Implementeringen 
av förbättringsåtgärderna startade på samtliga kontor under 2004. Eftersom många av 
cheferna hade tillträtt efter den omorganisation som genomfördes vid årsskiftet 2004/2005 
påpekades att det i flera fall främst var den förre chefen som haft ansvaret för BAS-
implementeringen.  
 
På de kontor som hade en eller flera förbättringsåtgärder kvar att införa, ansåg utdelnings-
cheferna att de själva hade det hade formella ansvaret för att detta blev gjort. På tio av 
kontoren hade lagledare eller teamledare (som det tidigare kallades) tagit ett mer praktiskt 
ansvar för implementeringen. På två av kontoren ansåg utdelningscheferna att BAS-
implementeringen främst inneburit arbete med den nya märkningen vilket medförde att de 
ISU-ansvariga på dessa kontor haft ett praktiskt ansvar för den delen, cheferna ansåg även att 
de ISU-ansvariga hade ansvar för att detta genomfördes enligt direktiven. På ett kontor hade 
lagledaren haft både ett formellt och ett praktiskt ansvar för detta arbete, med uppbackning 
från utdelningschefen. Ett annat kontor hade haft en grupp som tog det mer praktiska ansvaret 
för införandet.  
 
Ansvar för uppföljning och hållbarhet av BAS-åtgärdererna 
 
Samtliga trettio utdelningschefer tillfrågades om vem eller vilka som bär ansvar för att införda 
förbättringsåtgärderna blir hållbara i ett arbetsmiljöhänseende, d v s att manualen följs, att 
märkremsorna uppdateras tillräckligt ofta, att den befintliga takarmaturen anpassas till den 
nya kamfacksbelysningen och att möbleringen anpassas där så behövs samt att 
rekommendationer från arbetsteknikutbildningen efterlevs.  
 
Ansvar för att manualen följs 
 
Tjugo av de trettio tillfrågade utdelningscheferna ansåg att de hade ett huvudansvar för att se 
till att manualen följs. I de fall utdelningscheferna inte ansåg att de hade det ansvaret tog 
lagledaren huvudansvaret i två fall och på övriga åtta kontor fanns inget uttalat ansvar för 
detta. En utdelningschef kommenterade frågan om ansvar för att se till att manualen följs på 
följande sätt: ”Jag brukar se till helheten och inte peta i småsaker.” Fem av dem ansåg även 
att de hade det praktiska ansvaret för se till att manualen följs.  
 
På åtta av kontoren tog lagledarna ett mer praktiskt ansvar för att se till att manualen följs, en 
av utdelningscheferna motiverade detta med följande ord och flera andra uttryckte liknande 
åsikter:  

”Det finns inget uttalat ansvar [för detta] men mycket ligger hos lagledaren 
eftersom denne är närmast personalen.” 

 
På tre av kontoren ansåg utdelningscheferna att det även var upp till varje brevbärare att se till 
att manualen följs, till exempel genom att höja och sänka facken. En chef menade även att den 
brevbärare som lär upp nyanställd personal ansvarar för att den nyanställde lär sig arbeta så 
som manualen föreskriver. På fyra kontor ansåg utdelningscheferna att chefer och personal 
som gemensamt såg till att arbetet skedde efter manualen. Två utdelningschefer menade att 
man på deras kontor ännu inte hunnit fördela detta ansvar. 
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Ansvar för uppdatering av märkremsor 
 
Synen på vem som bär ansvaret för att märkremsorna uppdaterads tillräckligt ofta skilde sig åt 
mellan de intervjuade utdelningscheferna liksom hur ofta dessa behövde bytas ut. På sju 
kontor ansåg utdelningscheferna att det formella ansvaret låg på ISU-ansvariga. På flertalet 
kontor menade utdelningscheferna att det var upp till brevbärarna att ta ansvar för att 
märkremsorna uppdaterades och att blocken såg snygga ut. På ett par kontor ansåg cheferna 
att de själva gemensamt med lagledare och brevbärare hade ansvar för att uppdateringarna 
sköttes. Utdelningschefen på ett av dessa kontor menade dock att det var dennes ansvar att se 
till att brevbärarna hade tid med detta arbete. Ett av kontoren i utvärderingen hade redan ett 
väl fungerande system för arbetet med ISU, uppdateringar gjordes en gång i veckan. På ett 
annat kontor hade utdelningschefen funderingar på att i framtiden införa rutiner där alla 
märkremsor byts en gång i kvartalet. Chefen menade att med löpande uppdateringar av 
märkremsorna fanns det en risk att brevbärarna försöker undvika det arbetet på grund av 
tidsbrist. 
 
Ansvar för anpassning till kamfacksbelysning och ommöblering 
 
När det gäller ansvaret för att takarmaturen anpassas till kamfacksbelysningen samt eventuell 
ommöblering vid införandet av den nya kamfacksarmaturen, ansåg fyra av de tillfrågade 
utdelningscheferna att de själva hade ansvar för detta. Detta verkade dock inte vara något 
formellt taget beslut utan cheferna ansåg att de hade det yttersta ansvaret för kontorets 
verksamhet och arbetsmiljö och således även för denna fråga. Ett kontor hade fått hjälp av 
Previa med detta samtidigt som arbetsteknikutbildningen genomfördes. På två kontor låg 
ansvaret på lagledaren och på två andra kontor var det enligt utdelningscheferna upp till varje 
brevbärare att sköta detta. I de två senare fallen missförstod nog utdelningscheferna frågan 
och avsåg istället det var upp till varje brevbärare att anpassa den nya kamfacksbelysningen 
till befintlig takbelysning då den nya kamfacksbelysningen kan ställas in med flera olika 
ljusstyrkor. I två fall låg ansvaret på skyddsombudet och på två andra kontor var det enligt 
cheferna de samt lagledarna och ”andra intresserade” som var ansvariga. Sju av de tillfrågade 
cheferna som fått den nya belysningen hade inte tänkt på att den eventuellt bör anpassas till 
takarmaturen. På två av dessa menade cheferna att om det behövdes fick skyddsombudet i så 
fall ta ansvar för detta. Dessa sju chefer nämnde heller ingenting om ansvar för en eventuell 
ommöblering.  
 
Ansvar för uppföljning av rekommendationer från arbetsteknikutbildningen  
 
På tio av de trettio medverkande kontoren som genomfört arbetsteknikutbildningen ansåg 
utdelningschefer och lagledare att det var helt upp till brevbärarna själva att ta ansvar för att 
rekommendationerna följs. Två av cheferna uttryckte det så här:  

”Man har fått idéerna och kunskapen, nu är det upp till var och en.” 

”Var och en får ta eget ansvar. Har man fått kunskapen borde man kunna 
använda den.” 

 
Nio av de övriga utdelningscheferna ansåg de hade ett huvudansvar för att 
rekommendationerna från arbetsteknikutbildningen följs. Två av dessa ansåg även att det 
praktiska ansvaret låg hos varje brevbärare. En utdelningschef och en lagledare menade, trots 
att de inte hade ett formellt ansvar, att de hade ett mer praktiskt ansvar för att 
rekommendationerna följdes. På två kontor ansåg utdelningscheferna att friskvårdsombud och 
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skyddsombud tog ett mer praktiskt ansvar och på lika många kontor låg det praktiska ansvaret 
hos lagledarna. Inte heller detta verkade vara formellt beslutat utan sågs av cheferna som en 
del i ombuds och lagledare uppdrag respektive arbete. Att utdelningschefer och lagledare 
påminner personalen om hur man bör arbeta var något som fem av cheferna tog upp som 
exempel på hur man hjälps åt för att arbeta rätt. Att personalen även påminner varandra var 
vanligt.  
 
 
3.5.4  Chefernas helhetssyn på BAS 
 
I detta avsnitt beskrivs utdelningschefernas helhetssyn på BAS-åtgärderna, d v s huruvida de 
ansåg att förbättringsåtgärderna fått avsedda effekter, motsvarat förväntningarna och vilka 
åtgärder som betytt mest. Slutligen beskrivs hur samtliga chefer såg på åtgärdspaketet såhär i 
backspegeln, vad som varit positivt och vad som varit negativt. På grund av upplägget 
grundar sig vissa av följande delar på utsagor från samtliga deltagande chefer och andra på 
femton av dem. Detta redogörs för  i varje avsnitt.  
 
 
3.5.5  Om BAS fått avsedda effekter  
 
Femton av utdelningscheferna tillfrågades om de ansåg att BAS-projektet fått avsedd effekt. 
Cirka hälften av dessa ansåg att så var fallet. En utdelningschef menade att felprocenten 
minskat med den nya märkningen medan en annan menade att den inte minskat. Fler än 
hälften av de femton utdelningscheferna ansåg att BAS fått avsedd effekt eftersom 
arbetsmiljön blivit bättre. En utdelningschef menade att en effekt var att det var möjligt att 
hålla utgångstiden, något BAS-åtgärderna hade bidragit till i stor utsträckning. Lika många, 
sex stycken, tyckte det var svårt att bedöma om BAS fått avsedd effekt. På ett kontor berodde 
det helt enkelt på att man inte jobbat efter manualen alls. Flertalet menade att åtgärderna var 
viktiga och positiva för brevbärarna men att det var svårt att se eller mäta några effekter av 
dem.  
 
Två utdelningschefer ansåg inte att BAS fått avsedd effekt. Det berodde på att 
omorganisationen mitt i förändringsarbetet gjort att det runnit ut i sanden - det hann inte 
sjösättas ordentligt innan omorganisationen. För ett kontor berodde det även på att de ännu 
inte hunnit införa alla delar av åtgärdspaketet samt att de hade en ständig kamp för att komma 
ifatt med dels de olika BAS-momenten och dels den övriga verksamheten. 
 
 
3.5.6 Om BAS infriat förväntningarna 
 
Samma femton utdelningschefer fick även frågan om de ansåg att deras förväntningar på 
BAS-åtgärderna infriats. Sju av dem förväntade sig att förbättringsåtgärderna skulle göra 
brevbärarnas arbetsmiljö bättre vilket de också tyckte infriats. Ytterligare ett antal hade 
samma förväntning men tyckte det var svårt att avgöra om detta infriats. En chef funderade 
över om inte BAS-projektet varit lite väl stort och menade att det man fått ut kanske inte 
motsvarade kostnaderna. Fyra av dem hade inga förväntningar innan men flera av dem 
menade att de blivit positivt överraskade. Detta gällde såväl arbetsteknikutbildning som 
märkning. 
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3.5.7 Vad som betytt mest 
 
Frågan vilken förbättringsåtgärd som betytt mest ställdes till femton av de medverkande 
utdelningscheferna. Nio av dem ansåg att märkningen betytt mest, tre ansåg att belysningen 
var viktigast och en att arbetsteknikutbildningen var viktigast. En utdelningschef tyckte att för 
just utdelningscheferna var nog manualen viktigast. En annan ansåg att märkningen och 
belysningen tillsammans betytt mest. Några röster om detta:  

”Fackmärkningen har man framför ögonen hela tiden och den betyder mycket.”  

Märkningen och belysningen ihop. Framförallt märkningen som blivit 
tydligare, vilket borde leda till att det blir mindre fel.”  

”Märkningen har betytt mest helt klart. Ger den största förändringen.” 

 

 
3.5.8 BAS i backspegeln 
 
Samtliga chefer på de 30 utdelningskontoren fick frågan om hur de såg på BAS-projektet så 
här i backspegeln. Av dem var sexton positiva, sju uttryckte delade meningar och menade att 
det fanns både bra och mindre bra saker med BAS-insatserna. Tre av cheferna uttryckte ingen 
egentlig åsikt och tre var negativa.  
 
Positivt 
 
Trots att de flesta av cheferna var positiva till BAS-åtgärderna tog få upp vad det var som de 
upplevde som positivt. Fem av de trettio utdelningscheferna nämnde att BAS inneburit 
”jättebra” förändringar i arbetsmiljön. En uttryckte en förhoppning om att det skulle minska 
sjukskrivningarna och ytterligare en annan var av samma åsikt och menade att en bra 
arbetsmiljö var ”guld värt”. En annan chef nämnde också att BAS i och med den nya 
fackmärkningen lett till ett effektivare kamningsarbetet vilket i sin tur innebär ökad 
produktivitet. 
 
Fem av de trettio utdelningscheferna upplevde att BAS inneburit att arbetet blivit mer 
enhetligt, både på kontoret och mellan kontoren. Enhetligheten berodde framförallt på arbetet 
med manualen. Att arbetet var enhetligt var viktigt främst för vikarier men också för att det 
blev bättre ordning på kontoren och med det ökad kvalitet på arbetet. Andra aspekter som 
fördes fram var att manualen varit ett stöd för cheferna för att strukturera upp arbetet och varit 
värdefull framförallt under omorganisationen vid årsskiftet. Följande citat från en av 
utdelningscheferna visar det: 

”Det märks framförallt i samband med organisationsförändringar att det är 
bra att det finns obligatoriska riktlinjer att följa, det underlättar för många med 
manualen.” 

 
Att Posten tagit in forskare utifrån för att utvärdera och ta fram rekommendationer för 
förbättringsåtgärder lyftes fram av två av de femton utdelningscheferna som positivt. Det som 
framförallt upplevdes som positivt var att det inneburit en noggrann dokumentation samt att 
åsikter utifrån inte bemöttes med samma skepsis som åtgärdsförslag från Posten ofta gjorde.  
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Ett par utdelningschefer var positiva till BAS men ansåg att man från Postens sida förbisett 
utearbetet när det inte inkluderats i BAS. En av dem menade att BAS i sig var bra men att 
man fokuserat nog på innearbetet och nu var det dags att titta på utearbetet. 
 
Negativt 
 
Trots att ganska få var negativa till BAS som helhet, fanns många negativa synpunkter på 
delar av projektet. I kontrast till dem som upplevde enhetlighet som en positiv effekt av 
arbetet med BAS-åtgärderna  menade andra utdelningschefer i stället att det borde finnas 
betydligt mer utrymme för lokala variationer. Tre av de femton utdelningscheferna som 
intervjuades tyckte att för stor del av verksamheten reglerades av centrala bestämmelser. 
Detta gällde främst hanteringen av ODR. De menade att förutsättningarna för alla kontor ser 
olika ut i olika delar av landet och verksamheten kan därför inte heller se exakt likadan ut. 
Dessa utdelningschefer beskrev detta så här: 

”Ibland blir vi styrda så det blir opraktiskt” 

”Reklamfrågan är den stora stötestenen, just att man inte kan styra över den 
själv. Annars hade det [BAS] varit en fullträff. Men det är känsligt när saker 
bestäms centralt.” 

 
En utdelningschef menade dessutom att det inte bara var brevbärarna som kunde ”sätta sig på 
tvären” när nya förändringar skulle införas utan att denna ”motståndskänsla” även fanns hos 
cheferna själva och berodde på att så mycket bestämdes centralt. En annan chef ansåg att BAS 
inte alls varit lika toppstyrt som till exempel införandet av Bästa Metod och menade att man 
denna gång fått vara med och bestämma mer.  
 
Förbättringsåtgärderna för sena 
 
Fyra av de femton utdelningscheferna tyckte att förbättringsåtgärderna borde kommit i 
samband med att Bästa Metod infördes. Tre av dem såg BAS-åtgärderna främst som 
finjusteringar av Bästa Metod. Införandet av Bästa Metod ansågs gått mycket dåligt och BAS-
projektet var ett direkt resultat av det. En chef uttryckte detta på följande sätt: 

”[BAS] är en panikåtgärd för att rätta till dåliga beslut. Man bestämde att 
kamfack skulle införas sedan fungerade det inte som det skulle med dem och 
man fick göra dessa panikåtgärder.” 

 
En utdelningschef menade att Posten arbetat baklänges när arbetsteknikutbildningen och 
användningen av arbetsredskap kommit så många år efter kamfackens införande: 

”Man får väl hoppas att de tänker på det nästa gång de inför någonting, att gå 
rätt väg och se till att möjligheter och förutsättningar finns innan införandet”.  

 
Ytterligare en utdelningschef menade att det varit svårt att få ut BAS som ett samlat paket:  

”Jag tror inte lokala chefer överlag såg BAS som ett moment, utan att det var 
olika åtgärder. Jag tror det hade fått ännu mer stuns i det om man höll ihop 
åtgärdspaketet med information om bakgrunden och varför man gjort studien 
och att man genomfört alla åtgärder under ett år. Då hade fått ett paket med 
mer stuns i. Det hade dock kostat mer resurser, både tid och pengar. Nu 
kommer det när det kommer”.  
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3.6 Lärdomar förmedlade av brevbärare och chefer 
 
I följande avsnitt presenteras de lärdomar som brevbärare och chefer förmedlat efter 
införandet av BAS-åtgärderna. Dessa grundar sig på de femton gruppintervjuer som gjordes 
med brevbärare samt intervjuer med samtliga utdelningschefer, varav femton på plats och 
femton via telefonintervju från de femton kontor som deltog i utvärderingen.  
 
 
3.6.1 Vad brevbärarna skulle ha gjort annorlunda 
 
Fem grupper med brevbärare ansåg att de inte skulle ha gjort något annorlunda under  
införandeprocessen. Det fanns olika anledningar till detta, en grupp menade att det de kunde 
påverka inte kunde ha gjorts annorlunda och en annan grupp menade att de var för dåligt 
insatta för att ha åsikter om det. De brevbärare som hade åsikter om vad som borde ha gjorts 
annorlunda tog upp följande punkter: 

- Arbetat mer med manualen och gjort uppföljningar på den 

- Prioriterat arbetet med införandet av den nya märkningen och lagt mer tid på att hålla 
dem uppdaterade 

- För bättre förståelse för förbättringsåtgärderna borde ett kamningsblock helt ställas i 
ordning innan införandeprocessen startade 

- Anpassat arbetsteknikutbildningen mer till Postens verksamhet 

- Hållit ihop införandet av förbättringsåtgärderna för att få bättre genomslag av de 
förväntade effekterna 

- Frikopplat en person från produktionen för att enbart ägna sig åt införandet av 
förbättringsåtgärderna 

- Infört åtgärderna redan i samband med ”Bästa Metod”. 
 
 
3.6.2 Vad cheferna skulle ha gjort annorlunda 
 
Samtliga utdelningschefer som deltog i utvärderingen tillfrågades om det var någonting de 
skulle ha gjort annorlunda under införandet av BAS-åtgärderna så här med facit i hand. Elva 
personer svarade att de inte skulle ha gjort något annorlunda. Övriga nitton chefer tog upp 
följande punkter:  

- Jobbat igenom manualen ordentligt innan åtgärderna infördes 

- Borde lagt mer tid på genomgång av manualen och lagt upp det gemensamma arbetet 
med den annorlunda 

- Organiserat införandet annorlunda, till exempel låtit en person sköta införandet av den 
nya märkningen 

- Samarbetat mer med andra kontor i kommunen och dragit nytta av varandras 
erfarenheter 

- Prioriterat arbetet med införandet av den nya märkningen 

- Tagit med en eller flera brevbärare i ledningsgruppen redan på planeringsstadiet 
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4  SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER AV  FORSKARGRUPPEN 
 
 
4.1 Erfarenheter av BAS-åtgärderna 
 
Enligt brevbärarnas bedömning har BAS-åtgärderna som helhet haft mycket positiva effekter 
på innearbetet och för en bra arbetsmiljö. Märkningen och belysningen är de förbättrings-
åtgärder som värderas högst av flertalet brevbärare. Det är naturligt eftersom dessa båda 
åtgärder har medfört snabba och påtagliga rumsliga förändringar som är lätta att iaktta och 
jämföra med tidigare förhållanden. Förändringar i arbetsorganisation och beteende som 
fordras i arbetet med manualen och arbetsteknikutbildningen kräver mer tid och ansträngning 
både av ledning och individer för att ge påtagliga effekter.  
 
Även chefernas syn på erfarenheterna av BAS-åtgärderna i sig är i huvudsak mycket positiv. 
Flera utdelningschefer påtalade att BAS-åtgärderna som helhet har förbättrat såväl 
arbetsmiljön som produktiviteten och i viss mån också kvaliteten.  
 
 
4.1.1 Manualen 
 
Utdelningscheferna tyckte överlag att manualens upplägg var bra, att den var tydlig och 
lättförståelig. De ansåg vidare att manualen har bidragit till att skapa en bättre arbetsmiljö  
och ett mer enhetligt arbetssätt på de olika utdelningskontoren vilket betraktas som en fördel 
av flertalet chefer. Några menade dock att eftersom de lokala förutsättningarna skiljer sig 
borde ännu fler arbetsmoment få beslutas lokalt.  
 
Andra synpunkter som framfördes av cheferna var att manualen varit ett bra stöd för att 
strukturera upp införandet av BAS-åtgärderna och att den även varit värdefull under 
omorganisationen vid årsskiftet. 
 
Hanteringen av ODR enligt föreskrifterna i manualen är fortfarande en livligt omdiskuterad 
fråga både av chefer och brevbärare. Då det saknas lämpliga fack för att förvara ODR i 
bilarna, tvingas brevbärarna köra med reklamen i knäet eller i vindrutan. För dessa brevbärare 
var det självklart mycket enklare att kamma in reklamen i den övriga posten tvärtemot vad 
manualen säger. Andra synpunkter på ODR-hanteringen var att den tid man tjänar in på att 
inte kamma in reklamen, den förlorar man i stället ute när man tvingas lägga ihop reklam och 
post innan det läggs i adressatens postlåda. Vi uppfattar dessa kommentarer som att den 
uppdelning som gjorts mellan inne- och utearbete i vissa fall inte är så lyckad. Det är också 
viktigt att se till hela arbetssituationen, d v s även utearbetet, vilket brevbärarna nu efterlyser.  
 
Enligt brevbärarna hade man på de flesta utdelningskontor gått igenom manualen och sedan 
lagt den åt sidan. På andra utdelningskontor rådde stor oenighet bland brevbärarna om 
huruvida manualen var införd över huvudtaget. Endast på ett fåtal utdelningskontor betraktade 
brevbärarna manualen som ett redskap för att fortlöpande förbättra innearbetet. Manualen 
användes inte heller för att informera nyanställda brevbärare. Vidare nämndes att det var för 
trångt i lokalerna för att möblera rätt enligt manualens föreskrifter. De alltmer pressade 
tidsramarna för arbetet togs också upp som ett skäl till att man inte i alla avseenden ansåg sig 
kunna leva upp till manualens föreskrifter för innearbetet. 
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Cheferna har i större utsträckning än brevbärarna betraktat manualen som ett verktyg och stöd 
för sitt eget arbete och de har tillskrivit manualen större betydelse som ett bra arbetsredskap 
för att förbättra organisation och arbetsmiljö än vad brevbärarnas har gjort. För brevbärarnas 
del tycks arbetet med manualen har passerat förhållandevis obemärkt och de har haft svårt att 
koppla förbättringar av innearbetets organisation och arbetsmiljö till manualens införande. 
Vår tolkning av detta är att de lokala utdelningscheferna inte har lyckats förankra manualens 
roll som ett arbetsverktyg hos brevbärarpersonalen. 
 
 
4.1.2 Märkningen och belysningen 
 
Brevbärarna upplevde de båda åtgärderna med märkningen och belysningen som de mest 
framträdande förbättringarna. Brevbärarnas negativa kommentarer handlade framförallt om 
att den nya belysningsarmaturen tar större plats än den gamla, vilket får konsekvenser för att 
kunna möblera enligt manualen i lokalerna som på vissa håll upplevs trånga. Plasthållaren för 
märkremsan har också en tendens att bli uttänjd efter ett tag och då blir texten ”suddig” och 
svårläst.  
 
Även utdelningschefer och lagledare var överens om att dessa åtgärder varit mycket bra och 
att märkning och belysning förstärker varandras effekter. 
 
Brevbärarnas och chefernas synpunkter på märkningen och belysningen överensstämmer i så 
hög utsträckning att vi inte kunnat uppfatta några egentliga skillnader. 
 
 
4.1.3 Arbetsteknikutbildningen 
 
Brevbärarnas uppfattning om arbetsteknikutbildningens effekter har varierat kraftigt. Den 
mest framträdande orsaken till huruvida brevbärarna upplevt utbildningen bra eller inte var 
enligt såväl chefer som brevbärare hur väl insatt den som lett utbildningen varit i brevbärarnas 
sätt att arbeta. Med andra ord tycks kvaliteten på arbetsteknikutbildningen ha varierat kraftigt 
mellan de olika utdelningskontoren. Vissa brevbärare har även påtalat att man inte får 
tillåtelse från sina chefer att använda tid för att tillämpa lärdomarna från utbildningen, till 
exempel att ta tid till mikropauser. Eftersom detta är en åtgärd som kräver beteendeförändring 
krävs en större medveten ansträngning för att lära om. Det kräver engagemang och 
uppföljning av såväl chefer som brevbärare.  
 
En del brevbärare har även kommenterat att de haft svårt att se nyttan med att enbart ha 
arbetsteknikutbildning för innearbetet när motsvarande saknas för utearbetet. Flera brevbärare 
har efterfrågat motsvarande BAS-projekt för utearbetet. 
 
Det fanns också synpunkter hos cheferna om att ”hela upphandlingen av arbetsteknik-
utbildningen var dåligt skött centralt” genom att man inte krävt att utbildningsansvarig skulle 
ha erfarenhet av brevbärares arbete.  
 
Chefernas uppfattning om arbetsteknikutbildningen karakteriseras i högre grad av 
övergripande aspekter som upphandling, och brevbärarnas synpunkter rör i större utsträckning 
oro för hur de skall kunna tillämpa lärdomarna i praktiken då tiden är knapp och ingen 
uppföljning tycks vara planerad. Bristande kvalifikationer hos vissa utbildningsansvariga är 
en ofta återkommande kommentar från såväl chefer som brevbärare. 
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4.2  Införandeprocessen 
  
Otvetydigt är det så att själva införandeprocessen har påverkat i vilken utsträckning  
brevbärarna upplevt positiva effekter av BAS. På de kontor där införandet av BAS-paketet 
generellt fungerat bra har brevbärarna i betydligt större utsträckning upplevt effekten av 
respektive åtgärd som bra eller mycket bra jämfört med de kontor där införandet fungerat 
mindre bra. Det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan dessa grupper för samtliga 
förbättringsåtgärder. Detta säger oss således något mycket viktigt när det gäller betydelsen av 
själva införandeprocessen.  
 
 
4.2.1 Införandet av Manualen 
 
På åtta av de femton utdelningskontor där gruppintervjuer med brevbärare ägde rum hade 
brevbärarna gemensamt gått igenom manualen på arbetsplatsträffar. På övriga sju hade man 
inte alls arbetat med manualen gemensamt på kontoret eller använt den i det dagliga arbetet. 
Det är dock intressant att notera att fem av grupperna vid första frågan om manualen var 
osäkra på vad manualen över huvudtaget var för något! 
 
De flesta brevbärare såg inte arbetet med manualen som en fortgående process utan som något 
man arbetar sig igenom en gång och sedan lägger undan. Det fanns brevbärare som därför 
upplevde manualen som en pappersprodukt som inte var förankrad i verksamheten i övrigt. 
Vissa brevbärare påtalade dock nödvändigheten av en regelbunden uppföljning av manualen 
för att upprätthålla det arbetssätt manualen föreskriver. Dessa erfarenheter visar att man inte 
fått syftet med manualen klart för sig, det vill säga att den var avsedd att fungera som ett 
levande dokument som ska förändras i takt med arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Den 
informationen har inte ha gått fram från centralt håll och verkar heller inte ha förmedlats av 
utdelningscheferna. 
 
Enligt flera av utdelningscheferna var manualen en bidragande orsak till att införandet av 
BAS-åtgärderna gått bra. Det ansågs ”lätt att bocka av” de olika åtgärderna. Manualen 
betraktades av cheferna som ett noggrant underbyggt stöd och användes även som stöd av 
vissa chefer när det dök upp frågor om hur man ska arbeta, främst under införandet av de nya 
förbättringsåtgärderna men också mer generellt i det löpande arbetet.   
 
Brevbärarnas kommentarer visar tydligt att flertalet uppfattade arbetet med manualen som en 
engångsföreteelse. Detta synsätt tycks även gälla några av cheferna medan andra chefer 
betraktade den som ett verktyg att fortlöpande använda under det dagliga arbetet.  
 
 
4.2.2 Införandet av Märkningen och belysningen 
 
Ur brevbärarnas perspektiv synes arbetsprocessen med att märka om kamfacken ha fungerat 
bäst där man frikopplat en person från den övriga produktionen för att genomföra detta på ett 
smidigt sätt. På de kontor där brevbärarna förväntades sköta detta parallellt med ordinarie 
produktion upplevdes det av många som stressigt och att det drog ut på tiden. Brevbärarna 
upplevde belysningsarmaturen tung och bökig att montera och den krävde vissa förberedelser 
som extra eluttag vilket fördröjde processen.  
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Chefer och lagledare kommenterade inte detta moment mer än att belysningsarmatur och 
märkningslister var relativt lätta att sätta upp.  
 
Brevbärarnas synpunkter kring införandet av märkningen och belysningen är mer detaljerade 
och praktiskt relaterade än chefernas, vilket skulle kunna bero på att brevbärarna har haft 
större del i det praktiska installationsarbetet.  
 
 
4.2.3 Införandet av arbetsteknikutbildningen 
 
Den variabel som påverkat brevbärarnas upplevelse av genomförandet av arbetsteknik-
utbildningen mest var det som nämndes ovan, nämligen hur väl insatt den som lett 
utbildningen varit i brevbärarnas sätt att arbeta. Kommentarerna kring införandet i övrigt var 
sparsamma.  
 
Ett par av de trettio utdelningscheferna poängterade att olika moment i arbetsteknik-
utbildningen förankrats i det vardagliga arbetet, vilket hjälper och motiverar brevbärarna att 
arbeta rätt.  
 
Brevbärarna kommenterar i större utsträckning innehållet i arbetsteknikutbildningen än 
cheferna gör. Chefernas kommentarer får oss att undra om de själva genomgick 
arbetsteknikutbildningen, något som i så fall borde underlätta för dem att följa upp arbetssättet 
i fortsättningen. 
 
 
4.3 Information inför införandet av BAS-åtgärderna  
 
Hur välinformerade brevbärarna var om bakgrunden till BAS-projektet varierade i hög grad. 
Många brevbärare kände inte till vad BAS var för något överhuvudtaget. Några var medvetna 
om och tyckte det var positivt att BAS-åtgärderna både utformats och utvärderats i samarbete 
med andra (Linköping universitet) än Posten. Många var inte informerade om att brevbärare 
från olika utdelningskontor hade varit med från starten av BAS-projektet och tagit fram de 
olika åtgärdsförslagen. Några betraktade BAS till och med som en ren ”skrivbordsprodukt” 
och påpekade att brevbärarna borde haft mer inflytande över hur åtgärder och förbättrings-
förslag anpassas till och införs på deras arbetsplats. 
 
Dessa uttalanden är anmärkningsvärda med tanke på att om BAS-projektet just fungerat på 
det sätt som dessa brevbärare efterfrågar men de hade ingen aning om det! Projektledningen 
för BAS-projektet arbetade målinriktat och framgångsrikt med att rekrytera lokala chefer som 
delprojektledare som i sin tur rekryterade brevbärare och fackliga representanter för att 
utveckla BAS-åtgärderna. De flesta brevbärare kände inte heller till att en pilotstudie 
genomförts på Lidingö och att det fanns en rapport med lärdomar som man kunde haft nytta 
av i sin eget införandeprocess.  
 
Inte heller alla utdelningschefer var välinformerade om BAS-projektet. Flera chefer menade 
att man borde ha informerat och utbildat cheferna kring BAS-åtgärderna först och då betonat 
vikten av ett fortlöpande engagemang från ledningshåll för att resultaten skall bli hållbara på 
sikt. För att kunna upprätthålla och utveckla effekten av denna typ av åtgärder krävs ett stöd 
även för cheferna. Chefens inställning till ett förändringsarbete är viktig för hur det mottas av 
övrig personal. Varför har då projektledningen för BAS inom Postens inte dragit nytta av 
tidigare erfarenheter under BAS-projektets gång och i detta fall den pilotstudie som 
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genomfördes på Lidingö inför breddimplementeringen vilket var avsikten? Detta undrade 
också en av cheferna som utan att veta om att den fanns gav följande kommentar: ”Man hade 
kunnat genomföra förändringar på ett kontor till att börja med, samlat chefer från alla kontor 
och visat hur man gör och hur det skall se ut när det är klart.”  
 
Vi menar att det kan finnas flera samverkande orsaker till detta, som medför att det blir 
svårare att uppnå avsedda effekter såväl på kort som på lång sikt: 

• En bidragande orsak tycks ha varit alltför frekventa personskiften inom 
projektledningsgruppen under BAS-projektets olika faser, d v s BAS I, BAS II, 
Lidingöpiloten och föreliggande breddimplementering.  

• En annan orsak synes ha varit bristande kontinuitet i överlämnandet mellan olika 
projektfaser, d v s man förankrade inte projektets resultat i nästa projektorganisation 
eller i linjeorganisationen som hade att följa upp och arbeta vidare utifrån resultaten.  

• Ett tredje problem och för övrigt ett välkänt fenomen när man arbetar med en 
projektorganisation, har varit svårigheter att informera om och föra ut lärdomar från 
tidigare projekt om de förbättringsinsatser som gjorts för den personal som berörs.  

• För det fjärde har forskargruppen intrycket av att det finns en kultur när det gäller hur 
man driver projekt inom Servicenätet Posten som också har återspeglats inom BAS-
projektet, nämligen att man tenderar att lägga större vikt vid deadlines än resultat och 
kvalitet.  

 
Inom forskningsområdet för förändringsarbete och organisationsutveckling är det ett känt 
problem att förändringsarbete inte alltid får avsedda effekter. Beer & Eisenstadt et al (1990) 
som är forskare inom området beskriver detta i en artikel med titeln "Why Change Programs 
Don't Produce Change" (Varför förändringsprogram inte skapar förändring) med följande 
tänkvärda ord som kan vara värdefullt att fundera över i sammanhanget (översatt):   
”Många företag /.../ gjorde omfattande förändringar, problemet var att ingen kände till 
dem.” 
 
 
4.4 Organisering och planering av BAS-åtgärdernas införande 
 
Det finns många åsikter framförallt hos chefer och lagledare när det gäller organisering och 
planering av BAS-åtgärdernas införande i sin helhet. Vi beskriver och kommenterar dem i det 
följande. 
 
 
4.4.1 Organisering och stöd från central ledning  
 
Utdelningscheferna hade mycket begränsade möjligheter att påverka tidpunkt och 
ordningsföljd för införandet av BAS-åtgärderna, vilket gjorde det svårt att planera utifrån den 
egna verksamhetens förutsättningar. Arbetsteknikutbildningen hade upphandlats centralt och 
det verkade inte vara möjligt för respektive utdelningschef att bestämma när den skulle 
genomföras på kontoret. Arbetet med manualen förutsätter dessutom att de olika BAS- 
åtgärderna kan införas. Så i princip kunde cheferna själva bara besluta om när märkningen av 
kamfacken skulle ske. För vissa chefer innebar det att det hade varit svårt att tillämpa BAS 
som ett samlat åtgärdsprogram och flera menade att det hade påverkat upplevelsen av BAS-
åtgärderna som helhet negativt. 
 
Omorganisationen som ägde rum vid årsskiftet där tjugotre av de trettio utdelningskontoren 
fick nya chefer förorsakade problem med införandet av BAS-åtgärderna. På en del kontor 
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hade införandeprocessen av förbättringsåtgärderna stannat av i och med chefsbytet. Detta 
gällde särskilt de kontor som halkat efter med införandet. På dessa kontor hade de nya 
cheferna efter sitt tillträde inte prioriterat arbetet med BAS utan koncentrerade sig istället på 
att komma in i verksamheten och få den att fungera. Undantag fanns dock, på ett kontor med 
”strulig” bakgrund hade den nya chefen intensifierat BAS-arbetet med mycket goda resultat. 
Att de utdelningskontor där införandeprocessen fungerat sämre hade arbetet med BAS-
åtgärderna en kortare tidsperiod förefaller delvis vara ett resultat av chefsbyten och att de 
nytillträdda cheferna inte prioriterat BAS-åtgärderna i detta läge. 
 
Det rådde mycket delade meningar bland utdelningscheferna om tillgången på hjälp från 
verksamhetsstöd och processtöd under implementeringsfasen. Detta kan vara ett tecken på att 
tillgången på dessa stödpersoner faktiskt varierade mellan lokala områden eller att det brast 
någonstans i kommunikationskedjan.  
 
 
4.4.2  Lokal planering och upplägg  
 
Vissa utdelningschefer ansåg sig ha möjlighet att frikoppla personal för införandet av BAS-
åtgärderna medan andra inte gjorde det. Resurstilldelning från centralt håll efterlystes av 
några chefer. Man kan fråga sig varför det finns en sådan skillnad? En tänkbar orsak är att det 
på de utdelningskontor där man har mindre personalstyrka är svårare att frikoppla en person 
från produktionen. En annan möjlig förklaring är att resursfördelningen av personal relaterad 
till arbetsvolym varierar kraftigt mellan kontoren. Eller handlar det om utdelningschefernas 
förmåga att organisera arbetet på bästa sätt?  Kanske är det en kombination av dessa orsaker 
och/eller möjligen andra?  
 
Några utdelningschefer hade på eget initiativ tagit kontakt med andra utdelningschefer för att 
få stöd och diskutera olika frågor som uppstod under införandet av BAS-åtgärderna. Det 
upplevdes mycket positivt. En områdeschef i Skåne hade organiserat olika diskussionsforum 
för att kontinuerligt ge utdelningscheferna i området stöd och utvecklingsmöjligheter. Detta 
sätt att arbeta skulle säkert uppskattas av utdelningschefer i fler områden. 
 
 
4.5 Ansvar för uppföljningen av BAS-åtgärderna 
 
Ansvarsfördelningen för den kommande uppföljningen av BAS-åtgärderna verkar i princip 
inte alls ha diskuterats på utdelningskontoren. Chefernas svar på frågor om ansvarsfördelning 
var mycket vaga och i de flesta fall fanns endast en åsikt om vem som borde ansvara för detta, 
inte vem som faktiskt är ansvarig. Det gör att en uppföljning och ett kontinuerligt 
vidmakthållande av förbättringsåtgärderna riskerar att rinna ut i sanden. Man riskerar kanske 
att förlora mest effekter när det gäller manualens roll som ett levande dokument samt 
uppföljning av att man arbetar på ett lämpligt sätt enligt arbetsteknikutbildningen. 
 
 
4.6 Projekttrötthet 
 
Resultaten visar också att brevbärare såväl som chefer upplever en stor ”projekttrötthet” och 
att en del därför inte orkar engagera sig. Det är många parallella och ibland konkurrerande 
projekt och förändringar som genomförs inom organisationen och som man lokalt får försöka 
dribbla mellan efter bästa förmåga. Information och kommunikation kring bakgrund, syfte 
mål och medel för olika projekt blir då ännu viktigare för att motivera medarbetarna till 
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förändringar och dra nytta av dem på sikt. Vi skall komma ihåg att BAS ändå är ett projekt 
som haft en bättre arbetsmiljö för brevbärarna som mål, vilket borde vara och i vissa fall har 
varit en stark motivation i införandet av BAS-åtgärderna. Men alla brevbärare har inte insett 
det på grund av bristande information, vilket har påverkat införandeprocessen och utfallet.  
 
 
4.7 Delaktighet 
 
Delaktighet är ett ganska svårdefinierat begrepp och olika personer har olika uppfattningar  
om vad det innebär och betonar lite olika aspekter av sin upplevda delaktighet vid 
intervjutillfällena. Därför hade vi en frågeserie i enkäten som grundar sig på tidigare 
vetenskapliga studier och som även användes i ”Linköpingsrapporten” där Bästa Metod 
utreddes (Erlandsson, 2002) för att fånga upplevd delaktighet. Faktorer som varit viktiga för 
att känna sig delaktig är tillgången på information och instruktioner kring BAS-åtgärderna, 
kommunikation kring förändringsarbetet möjlighet att påverka införandet och lokala 
anpassningar i samband med införandet av BAS-åtgärderna.  
 
Det är värt att notera att det var färre brevbärare procentuellt sett som ansåg sig vara ”mycket 
delaktiga” i införandet av BAS-åtgärderna än i utvärderingen av införandet av ”Bästa Metod”. 
Det var dock färre som bedömde sin delaktighet som ”mycket dålig” i införandet av BAS-
åtgärderna jämfört med Bästa Metod införandet. Spridningen i upplevd delaktighet har alltså 
minskat mellan brevbärarna genom att ”lägsta-nivån” har höjts samtidigt som ”högsta-nivån” 
har sänkts. Detta kan tolkas på olika sätt. En tänkbar förklaring till att högsta-nivån har sänkts 
är att införandet av BAS-åtgärderna inte har fungerat så bra som vissa brevbärare hade 
förväntat sig. En annan tolkning är att kraven på delaktighet från brevbärarnas sida har höjts 
sedan den inledande utvärderingen av ”Bästa Metod”. En tredje möjlig förklaring som delvis 
fått belägg i intervjuerna är att brevbärarna i dagsläget upplever en stor projekttrötthet och 
inte ” orkar” vara delaktiga längre. Att lägsta-nivån har höjts tyder dock på att fler upplevt 
någon form av delaktighet under införandet BAS-projektet i förhållande till ”Bästa Metod”. 
 
Det finns enligt resultaten en säkerställd skillnad av upplevd delaktighet mellan de olika 
kategorierna av utdelningskontor i denna utvärdering. Det vill säga, brevbärarna på de kontor 
där områdescheferna bedömt att införandet av BAS-åtgärdernas fungerat väl upplevde sig 
betydligt mer delaktig än på de kontor där det inte fungerat lika väl. Så var också otvetydigt 
fallet i utvärderingen av ”Bästa Metod”. 
 
 
4.8 Sammanfattande slutsatser från forskargruppen 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BAS-åtgärderna i sig i stor utsträckning har 
upplevts positivt av brevbärare såväl som chefer och lagledare. När det gäller manualens 
föreskrifter finns det skäl att fundera ytterligare på anpassningen till lokala förutsättningar, till 
exempel i förhållande till lokalernas utformning, möblering, rutiner och hanteringen av ODR 
såväl inne på kontoret som ute på turen. Hanteringen av ODR är har alltsedan ”Bästa Metod” 
infördes varit ett hett omdiskuterat moment som många brevbärare är missnöjda med. Vi 
rekommenderar en undersökning av vad detta beror på. Finns det situationer där uppkamning 
av ODR i kamfacken är mer tidsbesparande? 
 
Införandeprocessen uppvisar däremot många brister, vilket har påverkat i vilken utsträckning  
brevbärarna har positiva erfarenheter av BAS-åtgärderna i sig. Det bekräftas av en tydlig 
skillnad mellan de kontor där införandet av BAS-paketet generellt fungerat bra jämfört med 
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de kontor där införandet fungerat mindre bra. I den ”bra” kategorin av kontor har brevbärarna 
i betydligt större utsträckning upplevt effekten av respektive åtgärd som bra eller mycket bra 
jämfört med den ”mindre bra” kontorskategorin. Det finns en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan dessa grupper för samtliga förbättringsåtgärder. Detta säger oss att själva införande-
processen är mycket betydelsefull. 
 
Ett stort problem har varit att utdelningskontoren inte haft tillgång till de olika BAS-
åtgärderna i fråga om materiel och utbildningsinsatser i tillräckligt god tid, vilket påverkat 
deras planering av införandeprocessen negativt. Upphandlingen av utbildningsansvariga för 
arbetsteknikutbildningen gjordes utan att säkerställa att samtliga utbildningsansvariga hade 
tillräcklig kompetens för uppdraget, vilket påverkat kvalitén på utbildningen negativt. Det 
faller naturligtvis tillbaka på hur den centrala ledningen planerat detta. 
 
När det gäller upplevd delaktighet under utförandet av BAS-åtgärderna har procentuellt sett 
färre brevbärare skattat sig som i hög grad/mycket delaktiga jämfört med utvärderingen av 
samma frågor under införandet av ”Bästa Metod”. Olika syn på vad delaktighet inbegriper  
har gjort det svårt att hitta en bra ”metod” för att få till stånd en delaktig process under 
införandeprocessen. Brist på information kring BAS-projektets bakgrund, syfte, mål och 
medel har vidare inverkat negativt på upplevd delaktighet.  
 
Vi har också fått tydliga indikationer på att det finns en allmän ”projekttrötthet” hos 
brevbärarna. Mängden av projekt som delvis konkurrerar med varandra om uppmärksamhet 
gör att många inte orkar engagera sig. Det förefaller inte finnas någon övergripande 
projektorganisation som förmår samordna och styra upp olika projekt i tid och prioritet, vilket 
generellt får negativa konsekvenser för implementering och utfall. Här finns en viktig lärdom 
för den centrala projektledningen. 
 
Ansvarsfördelningen när det gäller uppföljning och fortsatt arbete enligt BAS-åtgärderna är en 
annan fråga som är mycket otydlig för framförallt chefer och lagledare. Det är en kritisk 
faktor för hur väl man lyckas förvalta den investering som gjorts och ta tillvara den potential 
som finns för verksamhet och personal i ett projekt av denna karaktär. En viktig aspekt är 
alltså att ge tydliga direktiv om vem som ansvarar för uppföljning av BAS-åtgärderna på sikt 
och hur detta skall gå till.  
 
I det ovan sagda finns många lärdomar som presenterades redan i Lidingörapporten men som 
man inte riktigt lyckats ta vara på. Därför presenterar vi återigen de avslutande generella 
lärdomarna från Lidingöpiloten för att var och en skall kunna se vad man lyckats tillämpa av 
dessa lärdomar och vad man fortfarande behöver arbeta vidare med. Därefter presenteras de  
sammanfattande lärdomarna från breddimplementeringen av BAS-projektet. 
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Lärdomar från projekt- och förändringsledning från 
Lidingörapporten – 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. 
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Lärdomar från breddimplementeringen av BAS-projektet 

• Samordna övergripande projektledningsorganisation så att genomförande 
av olika projekt inte konkurrerar med varandra 

• Undanröj motsägelser mellan projekt i systemet som hindrar 
införandeprocessen 

• Skilj på projekt och kontinuerliga aktiviteter i linjen för att få projektresultaten 
att leva vidare 

• Skapa bättre kommunikation mellan de olika chefsnivåerna i organisationen 
och tydligare ansvarsfördelning under projektfasen 

• Informera noga och för en dialog lokalt om bakgrund, syfte, mål och medel 
inför implementering av ett projekt för att skapa engagemang och delaktighet 

• Skapa en bättre delaktighetsprocess genom att definiera delaktighet och 
arbeta mer systematiskt med delaktighetsfrågor  

• Tydliggör tillgång till stöd, resurstilldelning och ansvarsfördelning för 
uppföljning centralt ifrån 

• Se till att utdelningskontoren har tillgång till materiel, utbildningsresurser mm 
som krävs för att de skall kunna planera och genomföra implementeringen  
så bra som möjligt  

• Skapa organiserade forum för erfarenhetsutbyte mellan utdelningscheferna  
vid införande av ett projekt och i det dagliga arbetet 

• Planera för uppföljning som en ständig förbättringsprocess så effekterna  
tas till vara på sikt 

• Utred varför hanteringen av ODR är så kontroversiell 
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