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Sammanfattning

Denna avhandling belyser forskarstött förändringsarbete, inom ”Servicenätet Posten”, 
den division inom Posten Sverige AB som ansvarar för postdistribution till kunderna. 
Förändringsarbetet har handlat om att förbättra arbetssituationen för 15 000 brevbärare.  

Den teoretiska grunden utgörs av ett systemtänkande där konceptet ”Människa-
Teknik-Organisation” (MTO), används för att granska interventionsprocessen.  

Det övergripande syftet med denna avhandling är att bidra till kunskapsutveckling-
en om forskarstött förändringsarbete utifrån följande delsyften: 1) att illustrera hur ett 
systemtänkande i förändringsarbete påverkar förståelsen för hur systemkomponenterna 
Människa, Teknik och Organisation (MTO) interagerar i praktiken, 2) att exemplifiera 
hur den kunskapen kan omsättas i praktiken genom utveckling och implementering av 
MTO-anpassade lösningar i samverkan mellan forskare och praktiker, 3) att empiriskt 
exemplifiera hur former för participation kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete 
genom analys och syntes av process och resultat. 

Forskningsprojektet har bedrivits med en interaktiv ansats. Den interaktiva ansatsen 
har gjort det möjligt att belysa samverkan mellan forskare och praktiker på ett verklig-
hetsnära och realistiskt sätt under fyra projektfaser fördelade över en femårsperiod. 

Den inledande projektfasen innebar en diagnostisering av problematiken. Ett antal 
åtgärdsförslag presenterades av forskargruppen och ledde vidare till ett forskarstött ut-
vecklingsarbete under en andra projektfas då ett underlag till olika förbättringsåtgärder 
arbetades fram. Detta inbegrep utveckling av såväl teknisk som arbetsorganisatorisk ka-
raktär för att åstadkomma effektiva och hälsosamma arbetsprocesser för brevbärare 
inom postutdelningsverksamheten. I en tredje projektfas testades och utvärderades hela 
åtgärdspaketet genom implementering på ett pilotkontor. I en fjärde och sista projektfas 
implementerades förbättringsåtgärderna på samtliga 602 postutdelningskontor i landet 
och forskarna gjorde en utvärdering.  

Resultaten visar hur man genom att anlägga ett MTO-perspektiv i förändringsarbete 
ökar möjligheterna att få klarhet i vilka faktorer som påverkar effektiviteten i ett pro-
duktionssystem i sin helhet. Den tvärvetenskapliga forskningssatsningen i kombination 
med samverkan forskare/praktiker visade sig vara en förutsättning för att skapa förståel-
se för interaktionen mellan M-T-O-komponenterna. Avhandlingen visar vidare hur olika 
former för participation i praktiken kan bidra till framgångsrikt förändringsarbete både 
vad gäller process och resultat. Den utförliga redogörelsen för interventionsprocessen, 
forskarrollens skiftande karaktär samt hindrande och främjande faktorer för forskarstött 
förändringsarbete, utgör andra viktiga kunskapsbidrag.  
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Abstract

This dissertation illuminates researcher-supported work for change within the “Postal 
Service Network”, the division within Posten Sverige AB with responsibility for mail 
distribution to customers. The intervention has been concerned with improving the work 
situation of 15,000 postmen.  

The theoretical foundation consists in a form of systems thinking in which the con-
cept of Man-Technology-Organisation (MTO) is employed to scrutinise the intervention 
process.  

The overall aim of this dissertation is to contribute to the development of know-
ledge in the arena of researcher-supported work for change. It proceeds on the basis of 
the following objectives 1) to illustrate how systems thinking in the change process  
influences understanding of how the system’s Man-Technology-Organisation (MTO) 
components interact in practice, 2) to exemplify how this knowledge can be transformed 
in practice through the development and implementation of MTO-adapted solutions into 
collaboration between researchers and practitioners, 3) to exemplify empirically how 
forms for participation can contribute to a successful change process through the analy-
sis and synthesis of both process and results. 

The research project has been conducted interactively. The interactive approach has 
made it possible to illuminate collaboration between researchers and practitioners in a 
down-to-earth and realistic manner during four project phases spread over a five-year 
period. 

The introductory project phase involved diagnosis of the problem. A number of 
proposals for action were presented by the research team, which led on to researcher-
supported developmental work during a second project phase when a basis for various 
improvement measures was created. This involved development of both a technical and 
work-organisational nature to achieve efficient and healthy work processes for postmen 
in mail distribution. At a third project phase the entire package of measures was tested 
and evaluated through implementation in a pilot office. At the fourth and final phase of 
the project the improvements were implemented in all 602 postal distribution offices in 
Sweden, and the researchers performed an evaluation. 

The results show how adopting an MTO perspective on work for change increases 
opportunities to obtain clarity with regard to which factors influence efficiency in a pro-
duction system as a whole. The cross-disciplinary research approach, in combination 
with researcher/practitioner collaboration, proved to be a prerequisite for creating un-
derstanding of the interaction between the MTO components. Further, the dissertation 
shows how different forms of participation in practice can contribute to successful work 
for change with regard to both process and results. The extensive reporting of the inter-
vention process and accounts of the shifting nature of the researcher’s role and of hin-
dering and promoting factors in researcher-supported work for change constitute other 
important contributions to knowledge.  



 iv



 v

 

Förord 

Jag började som doktorand på Avdelningen för industriell arbetsvetenskap som-
maren 2001 med en rivstart i ett forskningsprojekt inom Posten Sverige AB, 
närmare bestämt inom divisionen ”Servicenätet” som ansvarar för brevbärarverk-
samheten. Jag kunde då inte veta att detta skulle komma utvecklas till ett fem-
årigt samverkansprojekt mellan den forskargrupp jag ingick i och praktiker på 
olika nivåer inom Servicenätet. Det har varit en fantastiskt spännande och lärorik 
tid.  

Under resans gång har jag haft glädje av många personer som inspirerat mig 
på olika sätt, men det är omöjligt att nämna alla. Några personer har haft en sär-
skilt stor roll i att stödja och inspirera mig i att skriva denna avhandling. Först 
och främst vill jag nämna mina båda handledare, professor Gunnela Westander 
och professor Jörgen Eklund. 

Gunnela har utgjort ett ovärderligt stöd under hela forskningsprocessen. Ge-
nom att dela med sig av sina gedigna kunskaper och mångåriga erfarenhet inom 
metodområdet och förändringsforskningen har hon hjälp mig att styra upp min 
forskning. Hennes förmåga att sätta myror i huvudet på mig satte fart på tanke-
banorna och hjälpte mig att se saker från olika perspektiv och hitta nya angrepps-
sätt i mitt forskningsarbete. Hennes skarpa iakttagelseförmåga, kluriga frågor och 
inspirerande kommentarer i kombination med en humoristisk underfundighet, har 
gjort handledningen till lärorika och glädjefyllda tillfällen som jag kommer att 
sakna. Tack Gunnela! 

Jörgen har haft en outsinlig entusiasm för detta forskningsprojekt. Hans djupa 
kunskaper inom ergonomiområdets många inriktningar som han delat med sig av 
i form av givande diskussioner och goda råd är något jag har uppskattat mycket. 
Jörgens ständigt lika positiva sätt, hans förmåga att hela tiden se nya möjligheter 
och infallsvinklar, att han funnits tillgänglig i alla lägen oavsett tidpunkt, hans 
förmåga att uppmuntra, ge stöd och vägledning har för mig inneburit en fantas-
tisk tillgång som gett mig styrka. Tack Jörgen!  

Jag vill också tacka alla mina andra kollegor på Avdelningen för industriell 
arbetsvetenskap i Linköping som betytt mycket för mig. Linda, Martina,  
Tilmann, Cissi, Ida och Hillevi som varit mina närmaste doktorandkollegor har 
alla gett mig sitt stöd på olika sätt. Tack Gunilla, Elisabeth och Lena för att ni all-
tid har funnits till hands och för många glada stunder tillsammans. Ett tack också 
till Roger, Janne, Kjell, Torbjörn, Eva, Kip, Fang, Maggan, Nalini och Dag. 

Förutom den närmaste forskargruppen där Jörgen, Gunnela och Roger ingick 
förutom jag själv, vill jag tacka alla andra som varit knutna till forskargruppen 
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och medverkat under olika projektfaser. Ett speciellt tack till Anna och Cissi som 
var mina nära medarbetare under längre perioder. Tack också Liisa, Ellen, Mari-
anne, Annette, Peder, Lovisa, Mikael L. och Mikael H. för era bidrag i detta 
forskningsprojekt. 

Till Maria, som gjorde en fantastisk insats genom att granska min avhandling 
och ge många värdefulla synpunkter i samband med förslutsseminariet i juni, vill 
jag rikta ett särskilt tack! 

Jag vill också tacka mina forskarkollegor i den forskningsgrupp som gått un-
der namnet ”Den goda interventionen” för stimulerande diskussioner. Tack Kers-
tin, Josefin, Jörgen, Per-Erik och Maria! 

Utan den stora satsning som Posten gjorde på att förbättra brevbärarnas ar-
betssituation hade detta forskningsprojekt inte kommit till stånd. Tack för att 
forskargruppen i Linköping fick förtroendet att genomföra detta projekt tillsam-
mans med Servicenätet!  

Utan alla de engagerade medarbetarna inom Servicenätet hade forskningspro-
jektet inte gått att genomföra. Jag vill tacka alla personer på de olika postutdel-
ningskontoren som ställt sig till förfogande för detta projekt. Ett särskilt tack till 
personalen på pilotkontoret i Lidingö som jag av och till under ett års tid ”störde” 
med enkäter och intervjuer. Jag vill också tacka de engagerade projektledarna 
Kjell-Åke, Fredrik, Per, Brittinger, Kent, Ulla, Anders, Mats och Anna för en 
fantastisk arbetsinsats. Till Stig, som funnits i bakgrunden under hela projektet 
och utgjort ett stort stöd på olika sätt, framförallt när saker och ting föll mellan 
stolarna mellan de olika projektfaserna, vill jag rikta ett särskilt tack. Din insats 
har varit guld värd!  

Slutligen vill jag tacka min familj som har sporrat mig under mitt arbete med 
avhandlingen.   

Johan, din kärlek, uppmuntran och ditt tålamod med mig när jag varit helt 
uppslukad av avhandlingsarbetet, din hjälp när datorn krånglat, givande diskus-
sioner, och synpunkter på mitt arbete har utgjort ett ovärderligt stöd i att slutföra 
denna avhandling. Jag är oändligt tacksam! 

 
 

Linköping i augusti 2007 
 
 
Anette Karltun 
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1. Forskningsprojektets bakgrund 
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1 Forskningsprojektets bakgrund 

1.1 Posten Sverige AB 

Posten är i dag ett av Nordens största företag inom meddelande- och logistik-
tjänster. Med drygt 33 500 medarbetare (2007) och en omsättning över 25 mil-
jarder kronor är Posten också en av Sveriges större koncerner. Postens kunder är 
såväl stora som små företag, organisationer, offentlig förvaltning, kommuner, 
landsting och privatpersoner. Företagskunderna står för nio av tio intäktskronor 
(www.posten.se, 2007-02-20). 

Det svenska postverket inrättades redan 1636 på initiativ av rikskanslern 
Axel Oxenstierna, vilket innebär att Posten är ett av Sveriges äldsta företag. Pos-
ten har alltsedan dess har utgjort en trygg och pålitlig inrättning för svenska fol-
ket. Vem känner inte igen talesättet ”Säkert som ett brev på Posten”. 

Under flera hundra år verkade Posten på en tämligen stabil och reglerad 
marknad. Men under 1900-talet har Posten ställts inför nya utmaningar genom 
nya och alternativa kommunikationsformer, konkurrerande privata direktre-
klams- och paketdistributörer, nya former för betalningsförmedling och inte 
minst upplösandet av brevmonopolet 1993. Posten har i dag (2007) ett 30-tal ak-
tiva medtävlare, mestadels små lokalpostföretag. I särklass störst bland Postens 
konkurrenter är City Mail som ägs av Posten, Norge.  

Utveckling av ny teknik och konkurrensutsättning har lett till en omfattande 
förändringsprocess inom Posten som från och med 1990-talet blivit påtaglig för 
gemene man (jämför Salzer, 1995). 

En stegvis förändringsprocess inleddes 1984 då Posten delades upp i två hu-
vudaffärsområden, vilket åtföljdes av införandet av en affärsplanering, divisiona-
lisering och slutligen bolagisering 1994. Det har inneburit en genomgripande för-
ändringsprocess från Posten som ”myndighet” till Posten som ”företag” (ibid).  

I början av 2000 infördes en ny organisation inom Posten. Den dittillsvarande 
organisationen var uppdelad i de tre affärsområdena Posten Försäljning, Posten 
Brev och Posten Logistik (figur 1.1). Efter införandet av ”Bästa Metod” - en ra-
tionaliseringsåtgärd som blev incitamentet till föreliggande forskningsprojekt - 
den 1 juli 2001, hade organisationsstrukturen ändrats till att i stället omfatta fyra 
affärsområden eller divisioner, nämligen Svensk Kassaservice, Marknad & För-
säljning, Servicenätet samt Produktion. Brevbärarverksamheten inrymdes under 
Servicenätet (figur 1.2). 2007-01-01 ägde ytterligare en strukturomvandling rum 
som anges i figur 1.3.  
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Den korta historiken visar att Posten har varit föremål för frekventa omorganisa-
tioner sedan 1984 vilket även har påverkat brevbärarverksamheten, framförallt i 
och med upphörandet av betinget 1 juli 1993.  

 

 

Figur 1.1  Postens organisation fram till år 2000.

 
 

Figur 1.2 Postens organisation efter införandet av ”Bästa Metod” 
2001-07-01.
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Figur 1.3  Postens organisation fr o m 2007-01-01.

1.1.1 Brevbärarverksamheten 

Som en konsekvens av konkurrensutsättningen under mitten av 1990-talet vidtog 
Posten inte bara en genomgripande omstrukturering utan även ett omfattande för-
ändrings- och rationaliseringsarbete. Det har även inbegripit divisionen ”Service-
nätet”1 som ansvarar för postdistribution till kunderna. Syftet har varit att uppnå 
bättre och mer kostnadseffektiva arbetsprocesser och tillgodose kundernas behov 
av en ökad punktlighet i postutdelningen, något som inverkat i hög grad på brev-
bärarnas arbetssituation. År 2000 fanns 19 000 brevbärare fördelade på 700 ut-
delningskontor och i dag 2007 har antalet reducerats till 14 600 brevbärare och 
584 utdelningskontor (se tabell 1.1). Dessa levererar 20 miljoner försändelser per 
dag i stort sett jämnt fördelat mellan adresserade och oadresserade.  

Fram till och med 1998 var brevbärarverksamheten organiserad i tretton regi-
oner som var och en hade stor frihet att styra upp arbetet enligt regionala förut-
sättningar och preferenser. Brevbäraryrket var då mycket flexibelt på så sätt att 

                                              
1 Benämningen ”Servicenätet Leverans” har även förekommit under projektets gång (jämför 
figur 1.1-1.3). Jag använder genomgående Servicenätet för att förenkla för läsaren. 
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en enskild brevbärare i stor utsträckning kunde planera  det dagliga arbetet på sitt  
eget sätt. I januari 1999 ersattes den regionala organisationen av 91 lokala servi-
ceområden som leddes av var sin styrelse bestående av 6-8 personer. Dessa ser-
viceområden präglades också av stor frihet och förväntades arbeta som 91 ”små-
företag” där kreativitet och nytänkande premierades (Nero, 2006).  

Den första juli 2000 startade ”Servicenätet”, vilket bland annat innebar att 
styrelserna försvann och den lokala friheten inskränktes. I januari 2005 återinför-
des en regional organisation med femton så kallade ”leveransområden”. Till 
skillnad från den tidigare regionorganisationen är den nuvarande kraftigt central-
styrd (ibid). 

 
Tabell 1.1 Antal anställda inom Posten, respektive Servicenätet samt antal 

brevbärare på respektive postutdelningskontor år 2000 – 2007. 

  2000 2003 2006 2007

Anställda inom Posten Sverige 
AB totalt 

 39 335 37 905  37 799  33 514

Anställda inom Servicenätet / 
Posten brev 

25 048  ca 20 000  19 469  17 824

Antal brevbärare ca 19 000 ca 16 000 ca 15 000  14 607
Antal utdelningskontor 700 650 602  584

 

1.1.2 Hur brevbärararbetet är upplagt 

Det finns fyra olika typer av försändelser som brevbärarna måste hantera under 
arbetsdagen: ”A”- respektive ”B”- post, så kallad klump som utgörs av större 
brev och försändelser samt oadresserad reklam (ODR). Varje brevbärare ansvarar 
vanligen för ett sorteringsområde inom ett specifikt postnummerområde, men 
detta kan skifta. 

På varje postutdelningskontor finns två olika typer av sorteringsfack. I försor-
teringsfacken görs en grovsortering innan finsortering kan ske. De så kallade 
kamfacken är finsorteringsfack, där försändelserna sorteras direkt på respektive 
adressat.  

Försorteringsfacken är vanligen placerade på en eller flera långa rader medan 
kamfacken bildar små halvcirklar om fyra till fem pelare med fyra sorteringshyl-
lor i varje, ett så kallat ”block” (figur 1.4). Varje block omfattar 600-650 adres-
sater eller ”avlämningsställen”. Möbleringen på utdelningskontoren kan variera 
något beroende på hur rymliga lokalerna är. 

A-posten anländer till utdelningskontoret tidigt på morgonen och tas emot av 
den så kallade dirigenten – den brevbärare som ansvarar för att organisera upp 
flödet för utdelningsarbetet varje dag.  
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A-posten och även B-posten som anländer på eftermiddagen, kommer antingen 
sorterad på postnummer i plastbackar eller osorterad. I det första fallet kan brev-
bärarna hämta plastbackarna till sina respektive sorteringsområden och börja 
”kamma upp” posten direkt på respektive adressat i kamfacken. I de fall A-
posten är osorterad måste den först grovsorteras på postnummer i försorterings-
facken innan den kan finställas i kamfacken. 

 

 
 

Figur 1.4  Finställning av post direkt på adressat i kamfacken. 

 
Försändelserna ligger för övrigt inte i någon speciell ordning, vilket innebär att 
första försändelsen kanske skall placeras i ett fack längst ner på pelaren längst till 
vänster och nästa försändelse kanske hör hemma i ett fack långt upp på en pelare 
längst till höger. Brev som skall eftersändas placeras i en särskild kamfackshylla. 
Detta upplägg innebär att brevbärarna står och sorterar posten. Varje brevbärare 
sorterar i dag, år 2007, i snitt 418 försändelser per timme. Jämfört med år 2000 
var snittsiffran 325 försändelser per timme. Under åren däremellan har sorter-
ingsfrekvensen ökat i jämn takt. Det har alltså skett en produktivitetsökning med 
närmare 30 % i detta avseende mellan åren 2000 och 2007. När all post är upp-
kammad ”buntas” försändelserna. Det innebär att de plockas ner från kamfacken 
och läggs i buntar som dras ihop med spännband. Varje bunt får maximalt väga 
20 kg. Den oadresserade reklamen får inte sorteras upp i kamfacken. Den post 
som kommer i klumpen får inte plats i kamfacken utan måste hanteras separat av 
brevbäraren under utdelningen. 

Brevbärarna använder sig ofta av vagnar liknande dem man ser i mataffärerna 
för att förflytta posten inom utdelningskontoret. Vagnarna används också som 
avlastningsytor genom att man placerar ett ”lock” ovanpå. 
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Brevbärarnas ordinarie arbetsdag börjar vanligtvis 6.30 på morgonen och slutar 
14.30 på eftermiddagen. Klockan 9.30 förväntas brevbärarna ha sorterat färdigt 
A-posten och packat den på cykel eller annat utdelningsfordon för att ge sig ut på 
turarbetet. De har då också ätit frukost. Klockan 12.30 väntas brevbärarna in från 
utdelningsturen. De äter då lunch. Därefter sorteras B-posten som har anlänt un-
der tiden. Den får stå kvar i kamfacken till nästa dag. På eftermiddagen ska brev-
bärarna också ordna med eftersändning av post.  

1.2 ”Bästa Metod” 

Med början sommaren 2000 infördes på samtliga lokala postutdelningskontor i 
landet en rationaliseringsmetod för postdistribution kallad ”Bästa Metod”, vilket 
fick till följd att arbetet inom brevbäringen gradvis blev alltmer detaljreglerat 
(Nero, 2006).  

“Bästa Metod” avsåg huvudsakligen postsorteringsarbetet inne på postutdel-
ningskontoren. Målet var att öka produktiviteten genom att optimera arbetspro-
cesserna – främst sorteringsarbetet – och utveckla tidsbesparande arbetssätt.  

Införandet styrdes från centralt håll och inbegrep anskaffning av nya tekniska 
arbetsredskap och även utformning av mer standardiserade arbetsprocesser. Någ-
ra av de bärande idéerna bakom “Bästa Metod” var kortare ledtider, standardise-
rad ”tidtabell” för utdelning av posten, jämnare arbetsfördelning, mindre fast per-
sonalstyrka och högre andel tillfälligt timanställd personal vid topparna (Karltun, 
2006b). Förändringen innebar även en växling från målstyrd till centralt kontrol-
lerad och detaljstyrd verksamhet.  

”Bästa Metod” avsåg alltså i första hand inomhusarbetet i postsorteringen. 
Konceptet förutsatte att arbetet genomfördes enligt ett standardiserat arbetssche-
ma med fixa tidpunkter för när de olika arbetsprocesserna skulle vara färdiga och 
utomhusarbetet tog vid. För att uppnå önskvärda resultat, måste ”Bästa Metod” 
konceptet respekteras som helhet betraktat, vilket ledningen för Servicenätet ut-
tryckte enligt följande direktiv till operativa chefer och brevbärare: 
1. styr upp flödet av postsorteringsarbetet med hjälp av en logistikansvarig (s k 

dirigent), 
2. använd postnumret till att styra flödet under hela sorteringsarbetet, 
3. finställ B-post dagen före utdelning,  
4. sortera upp och finställ posten i ett enda moment i stället som tidigare i två,  
5. styr upp utgångstiden för samtliga brevbärare till 9.30, d v s all A-post som 

anlänt under morgonen skall då vara färdigsorterad och packad så att samtliga 
brevbärare startar sin postutdelningstur prick kl 9.30.  

Utfallet av “Bästa Metod” varierade kraftigt mellan de 700 utdelningskontoren 
som fanns i landet år 2000 och de kalkylerade produktivitetsvinsterna uppnåddes 
inte som planerat. Vidare var fackliga företrädare starkt bekymrade över att det 
nya arbetsupplägget skulle medföra ökade arbetsskaderisker.  
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1.3 Forskargruppen kommer in i bilden 

Avdelningen för industriell arbetsvetenskap (IAV), Linköpings universitet kon-
taktades våren 2001 för att utreda varför utfallet av den nya arbetsmetoden va-
rierade så kraftigt mellan arbetsenheterna och för att kartlägga den totala arbetssi-
tuationen för brevbärarna2. Dessa båda problemställningar kom ursprungligen 
från olika håll inom Servicenätets organisation. Det var forskargruppen som före-
slog att man skulle utreda båda samtidigt.  

Forskargruppens första insats innebar följaktligen att under hösten 2001 utre-
da den totala arbetssituationen för brevbärare och att utvärdera erfarenheterna 
från införandet av ”Bästa Metod” på ett urval om femton lokala postutdelnings-
kontor från Norrbotten till Skåne. Kontoren utsågs av den centrala ledningen för 
Servicenätet och utvaldes enligt de tre kategorierna: ”bra”, ”mellanbra” och ”då-
liga” beroende på hur väl implementeringen av ”Bästa Metod” hade utfallit enligt 
Servicenätets kriterier. Urvalet var alltså stratifierat och gjordes med syftet att 
garantera en variation på införandeprocessens framgång (Erlandsson, 2002a).   

Utredningen vid Linköpings universitet (Erlandsson 2002a) visade samman-
fattningsvis att “Bästa Metod” i vissa avseenden framstod som en bra arbetsme-
tod men otillräckligt systemtänkande under planeringen av arbetskonceptet och 
brister i själva implementeringsarbetet hade medfört att utvecklingspotentialen i 
”Bästa Metod” inte kunnat tas till vara i önskad utsträckning. Det fanns brister i 
den nya tekniken som sådan men även oförenligheter mellan tekniken, föränd-
ringarna i arbetsorganisationen och förutsättningarna hos de individer som arbe-
tade som brevbärare. Utvärderingen (ibid) slog fast att ett antal åtgärder behövde 
vidtas på både kort och lång sikt för att komma tillrätta med brister i det ur-
sprungliga ”Bästa Metod” konceptet och förbättra såväl systemeffektiviteten som 
brevbärarnas arbetssituation.  

Posten valde att gå vidare med åtgärdsförslag som handlade om handfasta 
och ”ofarliga” förbättringsförslag. De kortsiktiga rörde lokala tillämpningar på 
utdelningskontoren: justering och optimering av kamfacken, märkning och be-
lysning av kamfacken, tillgång till avlastningsytor, utveckling av olika hjälpme-
del i brevbärararbetet, utbildning i arbetsteknik och förbättring av organisation 
och arbetsrutiner på utdelningskontoren. Det är dessa åtgärder som projektet i 
denna avhandling avser. Dessutom planerades och startades ett antal mer långsik-
tiga åtgärder inom området fysisk belastning (de behandlas inte i denna avhand-
ling; se bilaga 14). Även dessa åtgärder var ”ofarliga” i kontrast till de centralt 
riktade organisatoriska åtgärdsförslagen som berörde mer känsliga områden inom 
organisationen. De handlade om ledningsstrategier, kommunikationen i företaget, 
utbildningsinsatser i systemtänkande och Life Cycle Cost analyser samt utveck-
ling av en teambaserad arbetsorganisation på utdelningskontoren. Posten valde 
att inte gå vidare med den typen av åtgärder. 

                                              
2 Posten har tidigare tagit initiativ till ett antal olika undersökningar varav två av de större 

har genomförts vid Linköpings Universitet (Bladh, 1999; Söderlund, 2003).  
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Under maj 2002 inkom Arbetsmiljöinspektionen med kritiska synpunkter på 
brevbärarnas arbetssituation och hotade med vitesföreläggande om förbättringar 
inte genomfördes. Detta var ett viktigt skäl till att projektet fick stor legitimitet 
inom Servicenätets organisation. 
    Den inledande utredningen kom att lägga grunden för en intervention med
forskarstött förändringsarbete som startade våren 2002 och utvecklades i samverkan 
mellan forskare och praktiker. Syftet var att arbeta fram underlag till olika för-
bättringsåtgärder som inbegrep utveckling av såväl teknisk som arbetsorganisato-
risk karaktär för att åstadkomma effektiva och hälsosamma arbetsprocesser för 
brevbärare inom postutdelningsverksamheten. 

Under hösten 2003 och våren 2004 fortsatte interventionen och resulterade i 
ett konkret åtgärdspaket. Detta testades på ett pilotkontor (Erlandsson-Karltun, 
2004), varvid implementering vidtogs vid samtliga postutdelningskontor i landet 
med början under hösten 2004. En uppföljning av implementeringen vid 30 ut-
delningskontor genomfördes och utvärderades under försommaren och hösten 
2005 (Roos & Erlandsson-Karltun, 2005). Var och en av dessa fyra forskningsfa-
ser beskrivs mer i detalj i kapitlen 8-12. 

Projektet och dess åtgärder innebar i sin helhet enligt Servicenätet en inve-
stering från Posten i storleksordningen 50-70 miljoner kronor. Det inbegrep Pos-
tens alla 15 000 brevbärare vid samtliga 602 postutdelningskontor som fanns i 
landet 2006. Under de fem år projektet drevs medverkade operativt över 1100 
medarbetare i projektaktiviteter på olika nivåer i Postens organisation. 

1.3.1 Forskarlagets sammansättning och insatser över tid 

Det fanns en kärngrupp om fyra personer i forskarlaget som medverkade aktivt 
under hela projektets gång (tabell 1.2). Med det fanns också en rad medarbetare 
som gjorde en omfattande insats i olika faser under projektets gång (tabell 1.3). 
Sammanlagt medverkade 15 personer knutna till forskarlaget under de fem år 
som projektet drevs. 
Tabell 1.2 Kärngruppen i forskarlaget. 

Kärngruppen i forskarlaget Examen/inriktning Projektfas 

Jörgen Eklund, professor 
Teknik, belastningsergonomi; 
Forskningsområde Människa-
Teknik-Organisation 

Samtliga  

Gunnela Westlander, professor 
emerita 

Social- och organisationspsyko-
logi Samtliga  

RogerWibom, universitetsad-
junkt Synergonomi Samtliga  

Anette Erlandsson-Karltun,  
doktorand 

Kognitionsvetenskap; Forsk-
ningsområde Människa-Teknik-
Organisation 

Samtliga  



1. Forskningsprojektets bakgrund 

 9

Tabell 1.3 Övriga medverkande under olika projektfaser. 

Övriga medverkande under olika 
faser

Inriktning/examen Projektfas 

Cecilia Chressman, doktorand Kognitionsvetenskap I 

Liisa Kiviloog, projektarbetare Kognitionsvetenskap I 

Ellen Wheateley, projektarbetare Examensarbete i ergonomi I 

Marianne Gerner-Björkstén, dr i 
medicinsk vetenskap 

Belastningsergonomi II, III 

Annette Stjernfeldt, projektarbetare Företagssjukgymnast/ergonomi II, III 

Anna Roos, projektarbetare Kognitionsvetenskap II, IV 

Martina Berglund, doktorand Industriell ergonomi II 

Peder Wibom, konsult Synergonomi II 

Lovisa Asperud, projektarbetare Examensarbete till civilingenjör II 

Mikael Lundstedt, projektarbetare Examensarbete till civilingenjör II 

Mikael Hjalmarsson, projektarbetare Examensarbete till civilingenjör II 

Figur 1.5 ger en uppfattning om hur forskarinsatserna har fördelat sig under de 
olika projektfaserna. 

1.3.2 Resultat från den inledande utredningen 

Resultaten från utredningsenkäten som besvarades av 524 brevbärare (89 % 
svarsfrekvens) analyserades statistiskt och gav tillsammans med övriga data en 
mångfasetterad bild av brevbärarnas arbetssituation samtidigt som det gick att 
urskilja ett antal faktorer som tydligt kunde kopplas till den varierande fram-
gången av "Bästa Metod". 

 

 
Figur 1.5 Forskarinsatser under projektets olika faser. 

Syftet i detta kapitel är inte att gå in på alla detaljer i utredningen utan att ge en 
bakgrund till hur analysen av materialet (se kapitel 8) ledde fram till de forsk-
ningsfrågor som blev viktiga att fokusera i den fortsatta interventionen och vilken 
koppling de hade till den praktiska verksamheten. För mer detaljerade resultat, se 
även rapporten från den första utredningen (Erlandsson, 2002a) som bland 
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medarbetarna inom Servicenätet kom att gå under benämningen ”Linköpingsrap-
porten”.  

Angående brevbärarnas arbetsförhållanden kunde vi konstatera att de är krä-
vande, framförallt i fysiskt avseende, något som visade sig i en ovanligt hög be-
svärsfrekvens från rörelseorganen. Majoriteten av brevbärarna ansåg att ”Bästa 
Metod” i vissa avseenden var ett bra arbetskoncept men de var påtagligt oroliga 
över att den fysiska arbetsbelastningen skulle ge ökade besvär på sikt. Exempel-
vis ansåg 66 procent av brevbärarna att arbetsvillkoren påverkade deras hälsa ne-
gativt. 

Bristande systemtänkande 

Resultaten visade sammantaget att det fanns ett bristande helhetsperspektiv eller 
systemtänkande bakom såväl utformningen som implementeringen av ”Bästa 
Metod”. Det fanns brister och motsägelser i det nya arbetskonceptet som hade 
försvårat arbetsflödet och gett upphov till kvalitetsbrister. Följaktligen hade hel-
ler inte de kalkylerade vinsterna uppnåtts. Exempelvis upplevdes det svårare att 
samarbeta vid postsorteringsarbetet eftersom man antingen ”springer på var-
andra” eller måste delsortera posten för att det skulle fungera, något som inte var 
önskvärt eftersom en stor del av vinsten låg i att sortera posten i ett steg i stället 
för två. Direktiven avseende hanteringen av reklamen var vidare en källa till kon-
flikt mellan brevbärare och ledning som ställde till problem i logistiken. 

Det visade sig också att det tog längre tid än kalkylerat för en brevbärare att 
sortera eller ”kamma upp” posten på ett annat område än det ordinarie.3 Här 
fanns en paradox i ”Bästa Metod” eftersom den byggde på större flexibilitet i ar-
betsdelning med högre krav på samarbete i ett system som i stället försvårade 
samarbete. En rad olika faktorer för att underlätta upplärningen av kamningsarbe-
te på ett nytt område identifierades senare för att optimera arbetsprocessen för 
hantering av försändelser (Berglund & Roos, 2004). Vidare bedömde 70 % av 
brevbärarna att felsorteringsfrekvensen hade ökat på grund av det nya sorterings-
arbetet.  

Kamfackens utformning visade sig olämplig i flera avseenden. Exempelvis 
fanns det statistiskt signifikanta samband mellan nack- och skulderbesvär och ut-
formningen av facken. Det fanns även behov av att uppmärksamma synergono-
miska och kognitiva aspekter när det gällde märkning och belysning av kamfack-
en (Erlandsson, 2002a).  

”Bästa Metod” facken krävde också större utrymme än tidigare sorterings-
fack, vilket innebar att lokalerna upplevdes för trånga på flera av utdelningskon-
toren. Det blev då svårt att placera kamfacken på ett optimalt sätt, vilket medför-
de belastningsergonomiska risker i arbetet. 

                                              
3 En mer ingående mätstudie som genomfördes senare visade att tidsåtgången förändrades dra-
matiskt under de första veckorna. Kamningstiden var för en given kvantitet post exempelvis två 
och en halv gånger längre under vecka ett än vecka elva (Berglund &Roos, 2004). 
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Delaktighetens betydelse för implementeringen 

Det fanns stora skillnader i hur väl ”Bästa Metod” fungerade vid de femton ut-
delningskontor som ingick i studien. Av de faktorer som påverkat införandet och 
tillämpningen av ”Bästa Metod” framträdde särskilt graden av upplevd delaktig-
het. 

Med hjälp av resultaten från de inledande intervjuerna spårades ett antal olika 
dimensioner av delaktighet som motiverade ett frågebatteri i enkäten för att be-
döma om dessa hade något med framgången av ”Bästa Metod” att göra. En sta-
tistisk analys av resultaten visade ett signifikant samband mellan upplevd delak-
tighet och grad av framgång med implementeringen av ”Bästa Metod”, se tabell 
8.3. Ju mer framgångsrik implementering av ”Bästa Metod”, desto högre upplevd 
delaktighet.  

En kompletterande genomgång av intervjudata tydde på att de utdelningskon-
tor som lyckats bra hade chefer som varit proaktiva i sitt sätt att hantera och im-
plementera ”Bästa Metod” konceptet. De hade sett längre än till att uppfylla de 
olika delmomenten enligt direktiven från ledningen och i stället tagit ett helhets-
grepp och vågat göra vissa anpassningar efter de lokala förutsättningarna.  

Ur dessa resultat utkristalliserades två granskningsperspektiv som särskilt be-
tydelsefulla att arbeta vidare med, nämligen 1) vikten av systemtänkande i för-
ändringsarbete i termer av människa-teknik-organisation (MTO), och 2) betydel-
sen av att skapa förutsättningar delaktighet i förändringsarbete. Dessa gransk-
ningsperspektiv kom att bli ett huvudspår i den fortsatta forskningsprocessen 
med avseende på hur interaktiv forskning kan te sig i praktiken i utvecklings- och 
förändringsarbete. 

1.4 En modell för analys av MTO-systemet 

En modell som visade sig användbar för att illustrera det inbördes beroendeför-
hållandet mellan de ingående systemkomponenterna människa, teknik och orga-
nisation (MTO) i en verksamhet var Porras & Robersons (1992) Factors consti-
tuting the Organizational Work setting, där fyra konstituerande delsystem är or-
ganisatoriska arrangemang, sociala faktorer, fysisk inramning och teknologi (se 
figur 1.6). Författarnas idé är att visa att utformningen av den ena systemkompo-
nenten påverkar funktionen av de andra och att samtliga påverkar individens för-
utsättningar att utföra sitt arbete.   

En förändring i den ena systemkomponenten påverkar vanligtvis funktionen i 
en eller flera av de övriga och kräver därför i regel kompletterande förändringar i 
dessa. Historiskt har olika strömningar avlöst varandra. Skillnaden dem emellan 
har varit att de i varierande grad och på olika sätt har betonat de olika faktorerna i 
figur 1.6 (jämför Eklund, 2003).  
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Figur 1.6 Svensk översättning av Porras & Robersons (1992) modell ”Fac-

tors constituting the organizational work setting” samt tillägg un-
der boxarna.

Om en förändring skall bli framgångsrik räcker det alltså inte med att exempelvis 
införa nya tekniska lösningar. Man måste också ta hänsyn till hur detta inverkar 
på de andra systemkomponenterna och hur de harmonierar med systemmålen. 
Systemets prestanda är sedan beroende av hur väl medarbetarna kan fullgöra sina 
uppgifter givet dessa förutsättningar. MTO-perspektivet diskuteras vidare i kapi-
tel 2. Att medarbetarna är delaktiga i förändringsprocessen är ytterligare en förut-
sättning för en framgångsrik förändring enligt modellen (se sociala faktorer). 
Betydelsen av delaktighet i förändringsarbete avhandlas mer i detalj i 
kapitel 3. 

Den här modellen visade sig även vara användbar som ett pedagogiskt 
hjälpmedel under interventionen i brevbärarverksamheten, se kapitel 11.  

1.4.1 Rötterna till MTO-konceptet   

MTO-begreppet kom till under 1980-talet då den tekniska komplexiteten fram-
förallt inom kärnkraftsindustrin medförde att behovet av att betrakta människa, 
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teknik och organisation som likvärdiga komponenter i ett interagerande system 
ökade. Jag ger en närmare beskrivning av MTO-konceptet i kapitel 2. För att för-
stå MTO-konceptet är det angeläget att ge en kort historik.  

I Sverige har frågor kring interaktion människa-teknik-organisation i olika 
utsträckning studerats inom den akademiska disciplinen arbetsvetenskap. Frede-
rick W. Taylors idéer som han presenterade dem i The Principles of Scientific 
Management (1911) blev en tongivande organisationsfilosofi där ett starkt fokus 
låg på att rationalisera arbetsprocesserna i fabrikstillverkningen. För Frederick 
W. Taylor (1856-1915) och den tidiga arbetsvetenskapen fanns det endast ”One 
Best Way” för att uppnå högsta produktivitet. Enligt Taylors rationalistiska tän-
kande var det primära hur arbetet skulle organiseras och fördelas så att männi-
skan på bästa sätt kunde bidra till att optimera produktionen i det mekaniserade 
arbetet. Henry Fords (1863-1947) introduktion av löpande bandet, standardise-
ring av material och arbetsprocesser samt massproduktion styrde upp produktio-
nen och de individuella arbetsuppgifterna ytterligare.  

Taylor var sannolikt influerad av den byråkratiska organisationsteori som ut-
vecklades av den tyske filosofen och sociologen Max Weber (1864-1920). Den 
innebar att en organisation bör vara strikt hierarkiskt uppbyggd för att vara så ef-
fektiv som möjligt och bygga på ett väl utvecklat regelsystem där arbetsuppgif-
ter, ansvarsområden och befogenheter är hårt reglerade för att garantera effektivi-
tet och stabilitet. Dessa arbetsideal slog snart igenom i såväl tillverkningsindu-
strin som i andra verksamheter. Det mekanistiska sättet att organisera arbetet in-
nebar att ledningen stod för tänkandet och organiseringen av arbetet medan den 
individuelle arbetaren blev satt att utföra fragmenterade och högt specialiserade 
arbetsmoment under stark effektivitetskontroll (Axelsson & Bergman, 1999; 
Morgan, 1986). I stora organisationer som bygger på rutinmässiga teknologier i 
en förhållandevis stabil omvärld anses byråkratin fortfarande ge många fördelar. 
De flesta myndigheter och många stora företag karakteriseras i dag som byråkra-
tier med centralisering, standardisering, formalisering, regelstyrning och en högt 
utvecklad arbetsdelning (Hatch, 2002). 

Det fanns onekligen en strävan efter ett holistiskt angreppssätt hos Taylor ge-
nom att införliva många olika aspekter i verksamheten: produktivitet, ledarskap, 
tids- och metodstudier, löneaspekter, beräkning av optimal arbetsbelastning, mo-
tivation, kontroll, grupparbete, anpassning till ändrad teknologi etc. Den mängd 
specialister och yrkesområden som utvecklades ur detta spektrum gjorde dock att 
helhetsbilden så småningom gick förlorad: ”Who was putting the puzzle to-
gether?” (Björkman, 1996, s 112).. 

Nödvändigheten av att på ett mer genomgripande sätt integrera mänskliga 
behov i produktionssystemen blev så småningom allt mer uppenbara. Uppkoms-
ten av Human-Relations-rörelsen (HR)  på 1930-talet är ett exempel på motreak-
tion. Inom HR betonades att de anställdas sociala behov måste tillgodoses och 
inte betraktas som enbart en maskinell produktionsfaktor. Denna utveckling har 
fortsatt med uppmaningar att ge människan meningsfulla arbeten, erkännande, 
autonomi, ansvar, förutsättningar att bli engagerade i sitt arbete och bli berikade 
av arbetet; skapa delaktighet i arbetsprocesser och demokratiskt ledarskap löd 



Forskarstött förändringsarbete i själva verket 

 14

uppmaningarna (Morgan, 1986). Organisationspsykologer som Chris Argyris, 
Frederick Herzberg och Douglas McGregor samt motivationspsykologen Abra-
ham Maslow riktade vidare uppmärksamheten på behovet av motivation och kre-
ativitet och förmåga till egenkontroll i arbetet under 1950-, 60- och 70-talet. 

Från 1950 till mitten av 70-talet dominerades området arbets- och organisa-
tionsutveckling på det hela taget av två stora skolor. Den ena var just Human-
Relations-rörelsen och, från 60-talet, organisationsutveckling (OU) med rötterna 
i USA. Den andra är känd som den sociotekniska skolan, efter 1972 också som 
quality of working-life-rörelsen, även om dessa två begrepp inte riktigt täcker 
samma sak och utvecklades inom The Tavistock Institute of Human Relations i 
England. 

Inom OU-rörelsen betraktades arbetsplatsen och företaget i första hand som 
ett system av sociala spel och samband, medan den tekniska strukturen hamnade 
i bakgrunden. Organisationsförändringar syftade då främst till att ändra på sam-
spelet mellan människor. Inom den sociotekniska skolan låg fokus på hur de två 
huvudelementen i ett produktionssystem, det tekniska och det sociala, utformas 
och sammankopplas (Gustavsen, 1990). 

1.5 Forskningsupplägg 

Ett MTO-perspektiv på utvecklings- och förändringsarbete kräver ett systemtän-
kande och insatser från olika kunskaps- och expertområden som ofta inte finns 
tillgänglig i den praktiska verksamheten.  

Ett forskarstött förändringsarbete med en interaktiv ansats där forskare och 
praktiker samverkar är ett sätt att gå till väga som använts i forskningsprojektet i 
denna avhandling, vilket diskuteras i kapitel 5.  

Förändringsprocesser har olika drivkrafter och ser ut på olika sätt beroende 
på ett antal olika faktorer. För att förstå en viss förändringsprocess i ett visst före-
tag behöver man ha insikt i ett antal olika aspekter på förändring. Jag lyfter fram 
några av dessa i kapitel 4. 

1.5.1 Interventionsprocessen – en deskriptiv modell 

För att beskriva forskningsinterventionen och göra händelseförloppet tydligt, har 
jag använt mig av en modell av Fishman (1999), se figur 1.7. Modellen beskriver 
ett iterativt förlopp inkluderande de olika forskningsfaserna. Den utgår från prak-
tikens problematik och gör det möjligt att fånga såväl process som resultat av 
olika åtgärder, vilket är viktigt för att förstå utfallet av en förändring (Pettigrew et 
al., 2001). I kapitel 6 beskrivs tillämpningen av modellen mer ingående. 
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Figur 1.7 Modell för interventionsprocessen. (Källa:Fishman, 1999, kapitel 

1, s 11 – ‘Professional Activity as Discplined Inquiry’, adapted 
from Peterson 1991.)  

1.6 Min värdegrund 

De mänskliga behoven i arbetslivet anses av många i dag säkert ganska självklara 
i olika avseenden men är i praktiken inte helt lätta att uppfylla. Ett rationellt tän-
kande behövs i många sammanhang i arbetslivet. Problemen uppstår när en allt-
för ensidigt rationell människosyn tillåts dominera på bekostnad av individers 
välbefinnande. Människan måste tillåtas må bra i arbetet, vilket är en förutsätt-
ning för att göra ett bra arbete. Det är enligt min mening inhumant och oaccepta-
belt att människor skall behöva riskera att offra sin hälsa på grund av företags 
vinstintressen eller det allmännas bästa. 

Många produktions- och organisationssystem bygger på en kombination av 
olika filosofier och värderingar. Olika organisationsformer passar också olika bra 
för olika produktionssystem. Det handlar om att finna balans mellan de olika de-
larna i och målen för ett arbetssystem. 

Går det då att kombinera hög produktivitet, god kvalitet och mänskligt välbe-
finnande? Jag är övertygad om det. Men det finns inget enkelt recept. Det handlar 
om att ta reda på vilka faktorer som är viktiga att uppmärksamma i en speciell 
verksamhet under dess specifika premisser, vilket är en förutsättning för att upp-
nå bättre arbetsförhållanden för individer och bättre effektivitet i en verksamhet. 
Risken är att motsatsen blir följden om man inte tar sådana hänsyn. Att kombine-
ra dessa insikter är en krävande uppgift som fordrar mer än sunt förnuft. Detta är 
den värdegrund som avhandlingen utgår ifrån. 

1.7 Avhandlingens fokus och syfte 

Ämnet för denna avhandling är forskarstött förändringsarbete, närmare bestämt 
det som bedrivits inom Servicenätet Posten, en division inom Posten Sverige AB. 
Förändringsarbetet har bedrivits utifrån en interaktiv forskningsansats. Fokus har 
legat på hur förändringsarbetet organiserats i olika projekt och vilka hindrande 
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respektive främjande faktorer som påverkat förändringsarbetet under inverkan av 
skiftande omständigheter som berört forskningsprocessen under de fem år pro-
jektet har löpt. 

Det övergripande syftet är att bidra till kunskapsutveckling av forskarstött 
förändringsarbete. Avsikten är att bidra till kunskapsfältet utifrån följande delsyf-
ten: 

I. att illustrera hur ett systemtänkande i förändringsarbete påverkar förståelsen 
för hur systemkomponenterna Människa, Teknik och Organisation (MTO) 
interagerar i praktiken, 

II. att exemplifiera hur den kunskapen kan omsättas i praktiken genom utveck-
ling och implementering av MTO-anpassade lösningar i samverkan mellan 
forskare och praktiker, 

III. att empiriskt exemplifiera hur former för participation kan bidra till fram-
gångsrikt förändringsarbete genom analys och syntes av process och resul-
tat. 

Forskningsansatsen berör många olika områden som vart och ett omspänner an-
senliga mängder teoretiskt och empiriskt material. Forskningsområdet karakteri-
seras av sin flervetenskapliga hemvist vilket gör det svårt att överblicka. Efter att 
ha gjort egna litteratursökningar, fått goda råd från handledare och andra som är 
insatta inom de olika områdena, har jag valt de referenser som jag tycker bäst 
speglar forskningsfokus för avhandlingen.  

1.8 Läsanvisningar 

Forskningsprojektets karaktär, omfattning och utsträckning i tid såväl som över-
gripande mål och delsyften gör att avhandlingens struktur är långt ifrån given. Ett 
interaktivt förändringsarbete kan beskrivas på olika sätt. Ett systemperspektiv av 
MTO-karaktär medför att många och tvärvetenskapliga aspekter är inbegripna. 
Dessutom har de fyra projektfaserna haft olika grundförutsättningar och varit av 
skiftande natur. Jag har under arbetet med avhandlingen prövat olika sätt att 
strukturera avhandlingen. Slutligen bestämde jag mig för den struktur som jag 
presenterar nedan för att hjälpa läsaren att orientera sig i materialet och hitta den 
logik jag har byggt på. 

Kapitel 2-5 innehåller en teoribakgrund. I kapitel 6 och 7 redogör jag för en 
processmodell av interventionen, metod och datainsamling. Kapitel 8-12 innehål-
ler resultat från de olika forskningsfaserna. Kapitel 13 utgör en kombinerad ana-
lys och diskussion av resultaten. Det avslutande kapitlet, nr 14 innehåller slutsat-
ser. De olika kapitlen är upplagda på följande sätt:  

Kapitel 2 

Jag har valt att lägga ett MTO-raster över interventionsprocessen som helhet, det 
är de glasögon varigenom jag betraktar processen och därför kommer det redan i 
kapitel 2. Kapitlet innehåller en fördjupad teoretisk bakgrund till MTO-
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perspektivet som föranleds av delsyfte I och som även ligger till grund för att 
diskutera delsyfte II.  

Kapitel 3 

Participation är en viktig förutsättning för att MTO-konceptet skall vara möjligt 
att applicera. Det har en framträdande roll i delsyfte II såväl som delsyfte III. I 
kapitel 3 utvecklar jag därför de teoretiska grunderna för participation och olika 
förutsättningar för att den skall bidra till ett framgångsrikt förändringsarbete.  

Kapitel 4 

För att förstå en förändring och dess utfall behöver man också ha en teoretisk 
grund som hänför sig till olika perspektiv på förändring, vilket jag diskuterar i 
kapitel 4.  

Kapitel 5 

I kapitel 5 ger jag en teoretisk grund för forskarstött förändringsarbete som in-
kluderar aktionsforskning, interaktiv forskning och forskarrollen. Kapitlet ger i 
detta avseende också en bakgrund till metodkapitlet. 
 
I samtliga dessa teorikapitel knyter jag också an till faktorer som verkar främjan-
de respektive hindrande för att bedriva ett forskarstött förändringsarbete. 

Kapitel 6 

De olika projektfaserna beskrivs närmare i kapitel 6, där jag också redogör för 
den interventionsprocessmodell jag genomgående använt mig av för att tydliggö-
ra interventionsprocessen i respektive resultatkapitel. 

Kapitel 7-12, metod och resultat 

På grund av komplexiteten i detta forskningsprojekt och den nära kopplingen 
mellan process och resultat, har jag valt att göra ett upplägg av metod- och resul-
tatkapitel som inte är helt konventionell. I metodavsnittet (kapitel 7) redogör jag 
för metoder och datainsamling för interventionsprocessen i sin helhet. Eftersom 
varje forskningsfas hade sin speciella karaktär och delvis krävde olika kombina-
tioner av metoder och tillvägagångssätt samtidigt som process och resultat båda 
utgör ”resultat”, har jag valt att lägga en del av den mer detaljerade beskrivning-
en av olika metoder och tillvägagångssätt inom ramen för respektive projektfas 
och resultatkapitel i kapitlen 8-12 . 

Kapitel 13 och 14 

Kapitel 13 utgör en kombinerad analys och diskussion av resultaten. Det avslu-
tande kapitlet, innehåller mina slutsatser. 

Summary 

Avslutningsvis finns en engelsk summary av avhandlingen. 
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Namnbyte  

Hösten 2004 bytte jag efternamn från Erlandsson till Karltun. Därför förekommer 
mina egna referenser med olika efternamn, enbart Erlandsson, kombinationen 
Erlandsson-Karltun respektive Karltun. 
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2 MTO-perspektivet 

2.1 Förändring och utveckling ur ett MTO-perspektiv 

Det är en numera vedertagen uppfattning att mänskliga, tekniska och organisato-
riska förhållanden är nära kopplade till varandra under verksamhetsutveckling 
och förändringsarbete. Att vara observant på och hantera samspelet mellan män-
niska, teknik och organisation i förändringsarbete är en utmaning för såväl före-
tag som forskare. Det är svårt såväl teoretiskt som praktiskt av skäl som jag 
kommer att utveckla ytterligare nedan (Klein, 1989; Lovén 1999). Kanske är det 
också därför som det är svårt att hitta tillämpad forskning inom detta område. Be-
tydelsen av sådan forskning är dock omvittnad. Karwowski et al. (1994) hävdar 
att den är nödvändig för att hjälpa industri och företag att utveckla förmågan att 
integrera komponenterna människa-teknik-organisation i ett systemtänkande. 
Ändå är det inte lätt att omsätta denna insikt i nya situationer. Här finns ett kun-
skapsområde som jag vill bidra till med denna avhandling. Hur kan forskare och 
praktiker ha nytta av och utveckla ett MTO-perspektiv vid förändrings- och ut-
vecklingsarbete?  

För att markera att en verksamhet utvecklas framgångsrikt enbart om man tar 
hänsyn till samtliga tre komponenter människa, teknik och organisation har akro-
nymen MTO använts under några decennier4. MTO är ett metakoncept i den me-
ningen att det kan appliceras på vilken verksamhet som helst. Tillämpningen är 
praktiskt inriktad. De tillämpade vetenskaperna bakom MTO omspänner oftast 
ett stort fält mellan teori och praktik där gränsen är flytande (Westlander, 1999).  

Komplexiteten i MTO-systemet får implikationer för hur förändrings- och 
utvecklingsarbete kommer att drivas inom en verksamhet. Detta påpekas till ex-
empel i Närings- och Teknikutvecklingsverkets (NUTEK) MTO-program som 
hade till syfte att stimulera och underlätta strategiska verksamhetsförändringar 
inom företag och offentlig verksamhet. I detta MTO-programs forskningsöversikt 
(Ahlin, 1999) ges några sammanfattande slutsatser:  
� Samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och mellan forskning 

och praktik är nödvändig för att hantera dagens komplexa problem. 

                                              
4 Organisation avser här inte ett företag per se utan hur arbetet är organiserat på olika nivåer 
inom en verksamhet, vilket kan omfatta alltifrån individnivå till övergripande organisationsnivå 
beroende på vad som är i fokus för ett utvecklings- och förändringsarbete. 
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� Samtidigt finns det fundamentala svårigheter förknippade med tvärveten-
skapligt arbete och samverkan mellan forskare och praktiker. Medveten-
heten om detta är en förutsättning för framgång i såväl forskning som till-
lämpning. 

� Den enskilda människan är ofta osynliggjord i arbetsvetenskaplig forsk-
ning, varför det behövs medvetna insatser för att återupptäcka enskilda 
personers behov och betydelse i det större produktionssammanhanget. 

� Den teknologiska utvecklingen mot bakgrund av affärsutvecklingsmöjlig-
heter är den viktigaste drivkraften för verksamhetsförändringar. 

� Organisation är ett tvärvetenskapligt område, där den akademiska forsk-
ningens försiktiga utsagor i regel har mindre genomslag som grund för 
handling än managementkonsulternas modepräglade rekommendationer 
baserade på ’best practice’ från ledande företag. 

� De traditionella vetenskaperna bakom ”M”, ”T” och ”O” ger ofta en otill-
räcklig kunskap som grund för verksamhetsutveckling /…/ Framtagning 
av sådan kunskap har vetenskapssamhället ofta överlämnat till praktiker-
na. 

I forskningsöversikten (Ahlin, 1999) framhålls vidare att de olika vetenskaperna 
bakom ”M”, ”T”, ”O” liksom vetenskapen om förändringsarbete i sig har olika 
rötter och traditioner och bygger på skilda ontologiska ställningstaganden, vilket 
komplicerar samarbete mellan de olika disciplinerna ytterligare. Teknikvetenska-
perna (”T”) är starkt påverkade av det naturvetenskapliga sättet att tänka. Där in-
tar experiment och matematiska beräkningar en viktig roll, där experiment byg-
ger på att man kan isolera den företeelse som ska studeras och kontrollera de om-
givande faktorerna. Inom vetenskaperna bakom ”M” och ”O” är det däremot 
mera sällan möjligt att isolera det fenomen som ska studeras och kontrollera kon-
texten. Fallstudier blir dessa vetenskapers viktigaste forskningsmetod. 

Slutsatserna lyfter fram att forskning och utveckling inom MTO-området är 
viktiga och att det samtidigt innebär stora utmaningar. Forskare från olika disci-
pliner behöver förstå varandras kunskapsområden. MTO-problematikens kom-
plexitet och enskilda forskares olika akademiska bakgrund gör att tyngdpunkter-
na under förändringsarbetets gång växlar mellan olika delar av MTO-systemet 
(Ahlin, 1999; Björkman, 1999; Olsson, 1999; Westlander 1999). 

Bakom NUTEK:s MTO-program fanns vidare en grundtanke att kunskapsut-
veckling främjas genom samverkan mellan högskolebaserad forskning och före-
tag och organisationer i samhället. Det innebär att praktiker behöver förstå fors-
karnas sätt att tänka och se på världen och vice versa eftersom akademi och prak-
tik har olika utgångslägen och perspektiv på en verksamhet.  

2.2 MTO-perspektivet och besläktade koncept 

När den moderna tekniken kom på 1800-talet förändrade den samhället på ett 
omvälvande sätt. I dag lever vi trots många ansträngningar att balansera tekni-
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kens roll mot mänskliga behov och förutsättningar fortfarande i en tidsålder där 
teknikens makt är dominerande och riskerar att inta en deterministisk roll om vi 
inte medvetet uppmärksammar dess inverkan på människans liv och arbete (Ber-
ner, 1999). 

Under efterkrigstiden ledde en ökad teknisk komplexitet till att det inte längre 
räckte att tänka i termer av enstaka maskiner som ska hanteras. Relationen män-
niska, maskin och organisation krävde ett nytt systemtänkande. Ökad konkurrens 
på världsmarknaden, krävde också en bättre helhetssyn på produktionssystem.  

2.2.1 Sociotekniska system 

Synen på organisationer som sociotekniska system växte fram under slutet av 
1940-talet och kom att influeras starkt av det öppna systemtänkandet som tidigt 
lanserades av Bertalanffy (1950, 1968). Enligt det sociotekniska systemkonceptet 
betraktas en organisation som ett ”öppet system” innesluten i en ”omvärld” som 
påverkar dess fortlöpande villkor. Definitionen av omvärld varierar beroende på 
vilken analysenhet forskaren väljer att ha i fokus. Om analysenheten är en arbets-
enhet kan omvärlden bestå av omgivande arbetsenheter och olika aktiviteter som 
påverkar företagets effektivitet men även omvärlden utanför företaget (Mumford, 
2003).  

Den sociotekniska ideologin hade ursprungligen sin grund i utvecklingspsy-
kologiska och personlighetspsykologiska forskningsresultat som pekade på bety-
delsen av omgivande sociala och fysiska betingelser för mänsklig utveckling. 
Den sociotekniska ”skolan” utvecklades som tidigare nämnts inom The Tavis-
tock Institute of Human Relations som grundades 1946 i London och hade som 
sitt primära mål för verksamhetsutveckling att lägga lika stor vikt vid människans 
behov och rätt till ett utvecklande och tillfredsställande arbete som vid ekonomi 
och produktion. Syftet var att optimera kombinationen människa – teknik i me-
ningen arbetstillfredsställelse för individen såväl som systemeffektivitet (Pasmo-
re, 1988; Westlander, 1999). Helt klart är att sociotekniska system innehåller 
komponenterna M, T och O. 

Den sociotekniska modellen har genomgått många svackor. Under 1990-talet 
då incitamentet var den nya informationstekniken gav den upphov till en ny 
MTO-problematik i företagen. Ett exempel på 1990-talets nytändning av Socio-
tekniken inom forskarsamhället är Butera & Schäl (1997). I artikeln The Renais-
sance of Socio-Technical System Design framhåller författarna målet att utveckla 
och förbättra verksamheter ur såväl ekonomisk, social som teknisk aspekt men 
nu med fokus på “empowerment” av individerna i systemet och ökad kvalitet i 
arbetslivet. Viktigt är att individerna som är ”föremål” för förändringen i stället 
tillåts vara drivande krafter. Den nya informationsteknologin föranleder enligt 
författarna detta nya sociotekniska tänkande (STS II).  

2.2.2 ”Ergonomics” och ”Human Factors” 

Ökad teknisk komplexitet ställer ofta högre krav på interaktionen mellan männi-
ska och teknik, vilket ökar behovet av att fokusera människans fysiska, perceptu-
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ella och kognitiva förutsättningar och begränsningar. De två subsystemen ”M” 
och ”T” om vi får kalla dem så, påverkar och påverkas i sin tur av utformningen 
och organisationen ”O” av ett arbetssystem. Detta tänkande återfinns även inom 
discipliner som ”Ergonomics” och ”Human Factors”. 

”Ergonomics” är enligt en nordisk beskrivning ett tvärvetenskapligt forsk-
nings- och tillämpningsområde som behandlar integrerad kunskap om männi-
skans förutsättningar och behov i samspelet människa – teknik – miljö – organi-
sation vid utformning av tekniska komponenter och arbetssystem. Följande defi-
nitioner ges av The International Ergonomics Association (2000): 

 “Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned 
with the understanding of interactions among humans and other elements 
of a system, and the profession that applies theory, principles, data and 
methods to design in order to optimize human well-being and overall sys-
tem performance.” 

“Ergonomists contribute to the design and evaluation of tasks, jobs, 
products, environments and systems in order to make them compatible 
with the needs, abilities and limitations of people.”        

Forskningsområdet fick sin start 1949 då tio forskare från olika discipliner, alla 
intresserade av att studera människan i arbete startade ett samarbete under be-
teckningen Human Research Society. ”Ergonomics” fokuserar interaktionen mel-
lan människor, uppgifter, gränssnitt, arbetsplatser, omgivande faktorer och orga-
nisationer i arbete snarare än de enskilda komponenterna i sig (Wilson, 1999). 
Ergonomics har en bredare definition än den man i dagligt tal ofta förbinder med 
enbart fysiska arbetsmiljöfaktorer. Ett exempel är Hendrick (1994); Hendrick & 
Kleiner (2001), som använder begreppet ”Macroergonomics” och inkluderar ett 
bredare organisationsfält. 

2.2.3 MTO-konceptet 

Själv föredrar jag att använda MTO-konceptet framför ergonomibegreppet efter-
som det senare åtminstone i Sverige är belastat med associationer som leder till 
ett betydligt smalare område med fokus på fysisk ergonomi. Jag återkommer till 
detta längre fram.  

Den accelererande tekniska komplexiteten har ökat intresset för interaktionen 
mellan människa och teknik. Ett exempel på hög teknisk komplexitet kan hämtas 
från kärnkraftsindustrins utveckling på 1980-talet då MTO-konceptet aktualise-
rades. Syftet var i denna bransch att reducera olycksrisken och förbättra säkerhe-
ten. Ett historiskt perspektiv på analys av olyckor visar att säkerhet i många bran-
scher primärt fokuserade på att förbättra den tekniska säkerheten och korrigera 
mänskliga felhandlingar. Olika metoder för riskbedömning utvecklades och 
många förbättringar gjordes på det tekniska området. Dessa förbättringar med-
förde att andra typer av olyckor blev synliga, nämligen då operatören eller den så 
kallade ”mänskliga faktorn” var inblandad. Människans förutsättningar att kunna 
hantera tekniken visade sig minst lika viktig ur säkerhetsaspekt. Organiseringen 
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av verksamheten blev nästa steg som ådrog sig uppmärksamheten. Därmed vid-
gades frågan om säkerhet till ett MTO-perspektiv inom denna bransch (Rollen-
hagen 1997).  

MTO-konceptet har enligt min mening ett mycket bredare tillämpningsområ-
de än inom säkerhetsområdet. Jag menar att mindre komplicerade tekniska lös-
ningar inte betyder att M-T-O-interaktionen är mindre väsentlig att uppmärk-
samma, något som exemplifieras genom förändringsprojektet i denna avhandling. 
Brevbärarverksamheten innebär ett manuellt arbete med ganska enkel och var-
daglig teknik (postsorteringsfack, bärvästar, cyklar, bilar etc.) men den har sam-
tidigt en hög organisatorisk och logistisk komplexitet. 

MTO-aspekter inom brevbärarverksamheten 

Inom ramen för forskningsprojektet inom brevbärarverksamheten finns exempel 
på förbättringsåtgärder som har sin tyngdpunkt i olika delar av MTO-systemet 
men som tillsammans syftar till ökad systemeffektivitet. I förbättring av belys-
ning och märkning vid postsorteringsfacken (kamfacken) ligger tonvikten exem-
pelvis på utformningen av människa-teknikinteraktionen med syftet att förbättra 
den kognitiva arbetssituationen för individen. Ett utbildningsprogram för arbets-
teknik vid sorteringsarbetet syftade till att minska den fysiska arbetsbelastningen. 
Hur sorteringsarbetet läggs upp på postutdelningskontoret är en arbetsorganisato-
risk åtgärd som inbegriper de tidigare nämnda.  

Detta är bara några exempel där systemtänkande och M-T-O komponenter 
som ingående beståndsdelar tillämpats. Eftersom framförallt begreppen teknik 
och organisation kan användas med olika innebörd vill jag nämna att i denna av-
handling avses följande:  

Teknik används om olika konstruerade tekniska utrustningar som används av 
brevbärarna under arbetsutförandet. Begreppet organisation avser hur organise-
ringen av brevbärararbetet påverkar arbetsutförandet. När det gäller människan 
ligger fokus på hur brevbärarnas förutsättningar och behov relaterar till ”T” och 
”O”. 

2.3 Systemtänkande 

Systemtänkande innebär ett synsätt där helheten representerar mer än summan av 
delarna (Bertalanffy, 1950, 1968). Tillämpningsområdena varierar beroende på 
disciplin, problembild, angreppssätt och vilket perspektiv som anläggs. Olika 
forskningstraditioner lyfter fram olika systemteoretiska modeller. I följande av-
snitt har jag valt att utgå från övertygelsen att det går att kombinera hög produk-
tivitet, god kvalitet och mänskligt välbefinnande i en verksamhet (se kapitel 1.6). 
Den sociotekniska skolan är den jag valt som vägledande och som utgångspunkt.  

Inom socioteknisk systemdesign betonades som jag nämnde i kapitel 1 tidigt 
betydelsen av att utforma arbeten enligt människans behov och förutsättningar 
samt att arbete ska vara stimulerande och meningsfullt. En liten ideologisk brask- 
lapp kan här vara på sin plats. Den sociotekniska skolbildningen kan ibland ge 
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intryck av att vara väl idealistisk i sitt sätt att framhålla människans behov i re-
lation till verksamhetens. I dagens extremt konkurrensutsatta företag finns det 
givetvis ingen arbetsgivare som enbart kan ha arbetstagarens välbefinnande för 
ögonen. Men poängen är att människan inte får glömmas bort när tekniska sy-
stem introduceras utan att lika stor vikt läggs vid båda närhelst det är möjligt. Om 
det tekniska delsystemet (utformning och organisering av maskiner och annan 
utrustning) skapas på bekostnad av det sociala delsystemet (organisering av de 
arbetande) riskerar resultatet att bli suboptimering och minskad systemeffektivi-
tet på sikt.  

Inom socioteknisk tradition fanns också en demokratisk anda, nämligen att 
arbetstagaren skulle kunna påverka utformningen av sitt eget arbete och sin ar-
betsplats, också med optimerad systemeffektivitet som mål eftersom människans 
arbetsinsatser främjas av möjligheten att påverka sin arbetssituation (Emery & 
Trist, 1969; Klein, 1994; Mumford, 1994, 2003; Pasmore, 1988). Olika principer 
har under årens lopp utvecklats ur de två sociotekniska komponenterna. Princi-
perna bakom socioteknisk design har haft stort inflytande på organisations-
utformning under senare hälften av 1900-talet. De utgör enligt min mening en bra 
utgångspunkt för ett systemtänkande för optimering av interaktionen mellan 
människa, teknik och organisation.  

2.3.1 Cherns principer 

Det öppna systemtänkandet framgår tydligt i de principer för socioteknisk design 
som formulerades av Albert Cherns (1976) och som han senare uppdaterade i sin 
artikel Principles of Sociotechnical Design Revisited (1987). Cherns anlägger ett 
teoretiskt perspektiv där budskapet handlar om vikten av att kunna bedöma hur 
lämpligt en verksamhet är organiserad i förhållande till verksamhetsmålen. Han 
presenterar tio principer som hjälp för att utforma ett system där människor, tek-
nik och organisation kan samspela på ett optimalt sätt. Eftersom ett sociotekniskt 
system per definition är ett ”öppet system” i den meningen att det sker en konti-
nuerlig utväxling med ”omvärlden”, är det omgivande sammanhangets betydelse 
för systemets funktion framträdande. De tio principerna är: 
1. Compatibility 
Innebörden i den första principen, kompatibilitet, är att a) medlen ska passa må-
len, d v s systemdesignen ska var kompatibel med målen för verksamheten,  
b) optimering av systemet sker genom anpassning av både det tekniska och det 
sociala systemet och c) design av system som ännu inte existerar kräver att de-
signteamet öppet och kritiskt granskar sin egen utvecklingsprocess och sina 
grundantaganden samt fattar beslut i konsensus. 
2. Minimal Critical Specification 
Minsta nödvändiga specificering innebär att man inte ska införa fler begräns-
ningar i arbetet än vad som är absolut nödvändigt, d v s specificera vad som ska 
göras, inte hur och låt de som arbetar med olika uppgifter bestämma hur de ska 
utföras. 
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3. Variance Control
Kontroll av variansen ska ske genom att processernas varianser kontrolleras så 
nära källan som möjligt, vilket får stora konsekvenser för arbetsledning och in-
spektion. ”Det sociala systemet är mer än ett effektivt system för kontroll av tek-
nisk och materiell varians.” Denna tredje princip är nära kopplad till princip fyra 
och fem.  
4. Boundary Location
Princip fyra handlar om att avdelningsgränser eller andra organisatoriska gränser 
för kontroll och styrning inte ska dras så att de hindrar flödet av relevant infor-
mation, kunskap och lärande inom organisationen – organisatoriska gränsdrag-
ningar. 
5. Information Flow
Princip fem, informationsflöden, delas upp i tre aspekter: a) information kan 
stödja tre funktioner: kontroll, som är skadligt; registrering, som är nödvändigt; 
handling, vilket är bra, b) information ska göras tillgänglig för dem som behöver 
den när de behöver den, c) informationssystem ska designas i samarbete med 
dem som ska använda dem i sin dagliga gärning så att arbetet understöds på bästa 
sätt. 
6. Power and Authority 
Under principen om makt och befogenhet poängteras att ansvar och befogenhet 
ska följas åt, d v s de som behöver utrustning, material eller andra resurser för att 
utföra sina uppgifter ska ha tillgång till detta och befogenhet att bestämma där-
över. Som motprestation ska det ansvar som följer med befogenheten accepteras.  
7. The Multifunctional Principle 
När omvärldskraven inte är stabila utan varierar, är det en fördel och mindre slö-
seri med resurser om varje person är mångkunnig och det finns en överlappning 
av funktioner, d v s principen om mångkunnighet. 
8. Support Congruence 
Överensstämmelse mellan stöd och funktionalitet har sin tillämpning i att det 
”sociala stödsystemet” ska stödja beteenden som överensstämmer med företagets 
mål, den valda organisationsstrukturen och den önskade funktionaliteten. 
9. Transitional organization
Vid genomförandet av förändring ska samtliga berörda, oavsett framtid i organi-
sationen, behandlas så som man vill att organisationen ska fungera framledes – 
organisering av förändring (jämför princip nummer ett). 
10. Incompletion or the Forth Bridge Principle
Den tionde och sista principen kallas den ofullbordade i den meningen att en för-
ändring inte slutar i stabilitet utan är en brygga till nästa förändring. Efter föränd-
ring krävs utvärdering, förnyad socioteknisk analys och förändring. 

 
Jag återkommer till dessa principer i kapitel 13.  
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2.3.2 Kleins varning för generalisering 

Ett varningens finger lyfts emellertid av Klein (1994). Man bör ej luta sig tillbaka 
och använda socioteknikens designprinciper som absoluta villkor för varje en-
skild verksamhetsutveckling utan att först ha satt sig in i och ”diagnostiserat” det 
sammanhang där de ska tillämpas. Det är viktigt, framhåller Klein, att först skaf-
fa sig kunskap om och förståelse för lokala förhållanden för att kunna avgöra vad 
en viss princip innebär i en specifik situation och kontext, annars är risken stor att 
man missar målet. Klein (ibid) poängterar därför betydelsen av att använda sig av 
metoder där medarbetarna är delaktiga i processen för att ta reda på vad som är 
viktigt för individerna i den specifika situationen även om detta inte primärt mat-
char forskarens prioriteringar.  

 “When operators are given a chance to say what characteristics of jobs 
are important to them, they frequently give priority to characteristics that 
create problems in their current work situation. Factors such as lighting, 
the weights that have to be lifted, should not be considered to mundane to 
be worthy of attention in “innovative” projects. It is also important to 
leave scope for factors to emerge of which the designer might not have 
thought. There will often be something that is important in the particular 
situation that general statements will not have captured; ‘height above 
floor level’ is an example that comes to mind from a job design activity in 
a plant in which galleries featured.” (Klein 1994, s 201) 

Klein (ibid) lyfter även fram bekymret med att mycket kunskap, erfarenhet och 
forskning inom organisatorisk utveckling och förändring inte når ut till praktiken 
och förespråkar därför ett kombinerat teoretisk-praktiskt perspektiv. Forskaren 
bör då vara en aktör i den aktuella utvecklingsprocessen. Operationellt sett kräver 
det att forskaren utgår från den aktuella situationen och är beredd att följa den 
vart den än leder och då använda de koncept, metoder, insikter eller empiriska 
forskningsresultat som finns tillgängliga. Om forskaren är beredd att göra det är 
förutsättningarna för att både arbeta med strukturella eller ”hårda” och beteen-
demässiga eller ”mjuka” faktorer goda.  

Klein (ibid) illustrerar detta med en modell som poängterar att det finns en 
ömsesidig växelverkan mellan utformningen av teknik och användning av syste-
met. Det vill säga, teknik är inte bara en oberoende variabel som ytterst får kon-
sekvenser för arbetsuppgifter, karriärvägar, relationer mellan funktioner och av-
delningar och organisationen den implementeras i. Det är också en beroende va-
riabel eftersom val av teknik samtidigt påverkas av samma faktorer kopplade till 
värderingar inom organisationen, tillväxt, respektive rationalisering. Illustrationer 
av modellen ges i kapitel 13. 

David Sutton (2000) påpekar att Socioteknisk systemdesign (STS) haft stort 
inflytande när det gäller att uppnå god kvalitet i olika typer av arbetssystem. Han 
nämner Hanna, 1988; Perry, 1984; Mumford & Macdonald, 1989 samt Mumford, 
1993. ”However, there still seems to be a need to make the link between STS 
principles and STS practice more widely accessible” (Sutton, 2000, s 73).  
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2.3.3 Socioteknikens roll i dag  

Nya verksamhetsfilosofier utvecklas ständigt och många av dem bygger i olika 
grad på sociotekniska principer. När balansen i ett produktionssystem rubbas så 
att den inte harmonierar med människors förutsättningar och behov uppstår pro-
blem. Butera & Schäl, (1997) lyfter fram ett exempel på detta. De menar att Bu-
siness Process Reingeneering (BPR) i hög grad misslyckades eftersom den var 
för radikal, i allt för hög utsträckning fokuserade på kostnadseffektivitet och för-
summade att ta hänsyn till människans delaktighet i förändringsprocessen. Verk-
samhetsutveckling måste ske såväl i ekonomiskt, socialt som tekniskt avseende 
men den måste menar författarna ske med fokus på “empowerment of people and 
quality of working life” för att lyckas. De rekommenderar därför en återgång till 
de sociotekniska grundantagandena. 

Mumford (1994), en framträdande förespråkare för den sociotekniska verk-
samhetsfilosofin, menar att sociotekniska principer i högre grad borde kombine-
ras med förtjänster från andra produktionsfilosofier, vilket också sker (Paez et al., 
2005; Genaidy et al., 2007). Jag tycker att socioteknikens grundantaganden står 
sig väl i dag och är användbara som riktlinjer i förändrings- och utvecklingsarbe-
te om man ska få en hållbar utveckling. Det öppna systemtänkandet, Cherns 
principer för bedömning av hur lämpligt en verksamhet är organiserad i förhål-
lande till verksamhetsmålen, att lägga lika stor vikt vid ”M” som vid ”T” kom-
ponenten, betoningen av att individen måste vara den drivande kraften i ett för-
ändringsarbete genom delaktighet, utgör en viktig bas som ligger till grund för 
MTO-konceptet.  

2.4 Målen med  MTO 

2.4.1 Varför MTO i stället för socioteknik?  

Sociotekniken har fått kritik på ett antal punkter, bland annat för en ensidig beto-
ning av samarbete i arbetsgruppen och självstyrande arbetsgrupper. En annan kri-
tik har gällt uppdelningen i ett tekniskt och ett socialt system (Kronlund, 1975; 
Sandkull & Johansson, 2000). Att båda delsystemen ska värderas lika framhålls 
men interaktionen mellan delsystemen eller komponenterna framgår inte lika tyd-
ligt och inte heller den tvärvetenskapliga ansatsen som är nödvändig för att han-
tera de olika discipliner som är inbegripna.  

Det jag ser som det mest uppenbara är individens underordnade roll i syste-
met. I dag finns en större medvetenhet om betydelsen av att fokusera individens 
betydelse i produktionssammanhang men individen kommer fortfarande ofta på 
undantag i arbetslivsforskningen (Ahlin, 1999). MTO-konceptet är ett sätt att lyf-
ta upp mänskliga behov och förutsättningar på ett mer jämlikt plan med teknik 
och organisation, vilket också möjliggör en mer allsidig analys av systemet. Det 
gör det också möjligt att i högre grad betrakta individen som en aktör i systemet, 
vilket påverkar analys och resultat och är oerhört viktigt för att förstå samman-
hang som annars inte blir uppenbara (Westlander, 1999). Jag menar också att det 
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är viktigt att individerna tillåts vara aktörer genom att vara delaktiga i en föränd-
ring om resultatet skall bli bra. Delaktighet diskuteras i nästkommande kapitel.  

En annan fördel är att MTO är ett ”opolitiskt” begrepp. Det är inte belastat 
med ”politiska” värden och associationer som kan motverka acceptans i olika lä-
ger.  

2.4.2 Ingående huvudkomponenter 

En invändning man kan ha till att enbart hålla sig till M-T-O komponenterna är 
att man missar en viktig drivkraft i verksamheten genom att utelämna den motor 
som affärsidén representerar, vad som i Porras & Robertsons modell kan jämfö-
ras med ”vision” (se kapitel 1.4). I en stor del av forskningen inbegripet föränd-
ringsprojekt inom området ”ergonomics” betraktas affärsidén ofta som en konsti-
tuerande komponent som ligger utanför analysenheten och som därför hänförs till 
kontexten. Givetvis sker en ständig utväxling mellan affärsidén som drivkraften i 
ett företag och MTO-analysen, men det sker ofta inte på samma villkor, eftersom 
forskaren sällan har samma insyn i affärsidén. Det gäller även för förändringspro-
jektet inom Servicenätet Posten i denna avhandling. 

2.4.3 Från teori till praktik 

Teorier finns det många. Det är betydligt svårare att hitta renodlade empiriska 
exempel på analys och utveckling av STS eller MTO-system. Det finns mycket 
forskning på användning och utveckling av högteknologiska system, exempelvis 
inom processindustrin (jämför Brehmer, 2006). Ofta ligger fokus här på säker-
hetsaspekter och operatörens behov av att upprätthålla kompetensen i system där 
automationen i sig motverkar sådan kompetensutveckling (”automationsironi”, se 
Bainbridge, 1983). Simuleringsteknik blir ofta den teknik som används. Men en 
operatör måste också kunna förstå varför en uppgift ska utföras och även det 
sammanhang där den utförs måste vara begripligt för att systemet ska vara säkert.  

I denna typ av högteknologiska produktionsanläggningar är tekniken ”synlig” 
och tydligt uppmärksammad eftersom den utgör själva kärnprocessen i verksam-
heten. I andra verksamheter, som i delar av den inte lika tekniskt komplicerade 
tjänstesektorn, är teknikkomponenten inte lika iögonenfallande. Den är dock inte 
mindre viktig att uppmärksamma och integrera ur ett systemperspektiv. 

2.4.4 Hur skapa förutsättningar för symbios M-T-O 

Dynamiken i all verksamhetsutveckling kan beskrivas som ett pendlande mellan 
olika lägen av harmoni och disharmoni. I harmoniskt tillstånd framträder en väl 
fungerande helhet medan disharmoni framhäver tillstånd mellan systemkompo-
nenter och funktioner som påkallar insatser av olika slag. Det är framförallt i det 
senare tillståndet människan, tekniken och organisationen blir ”synliga” och be-
hovet av symbios blir uppenbar (Westlander, 1999). Orsakerna kan handla om att 
tekniken utvecklas på ett sätt så att den inte är kompatibel med verksamheten, att 
tekniska lösningar inte är anpassade efter människans förutsättningar eller att en-
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skilda individer inte är redo att hantera tekniken. Det kan också finnas motsätt-
ningar mellan individers preferenser och organisationens mål att optimera verk-
samheten med hjälp av teknik eller samarbetsformer.  

Ständig uppmärksamhet behövs på systemets utveckling. Ett system, och 
speciellt ett öppet system, påverkas kontinuerligt av processer inom och utanför 
systemgränserna, det blir aldrig ”färdigt” som Cherns (1987) påpekar in sin prin-
cip om det ”ofullborade” systemet. 

I ett utvecklings- och förändringsprojekt kan yttre faktorer som exempelvis 
marknadsförändringar påverka de tillgängliga resurserna och leda till beslut som 
ligger utanför projektgruppens kontroll. Ny teknisk utrustning kan komma in i 
bilden utan möjligheter för projektgruppen att påverka detta. Medlemmar i pro-
jektteamet kanske byts ut till andra som inte delar historiken bakom samarbetet 
och som kanske inte inser behovet bakom uppgiften eller har tid att sätta sig in i 
detta. Alla dessa exempel illustrerar att det är ett öppet system man arbetar med 
(Klein 1989).  

Det är inte tillräckligt med enbart samarbete mellan olika expertområden 
inom en verksamhet. Samarbetet mellan olika expertområden måste byggas in i 
infrastrukturen i verksamheten, bli en del av den självklara kulturen. Det måste 
föras en dialog kring systemeffekter M-T-O, vilket Klein (1989) också påpekar. 
Detta är en större utmaning än samarbetet i sig eftersom en uppdelning mellan 
olika yrkeskategorier ofta, som redan nämnts, är starkt institutionaliserade genom 
strikta avdelningsgränser eller andra organisatoriska gränser, vilket hindrar flödet 
av information, kunskap och lärande inom organisationen (jämför Cherns fjärde 
princip). 

Vem ska då bevaka strävan mot symbiosen i det ständigt föränderliga ”ofull-
bordade” systemet? Kombinationen forskare och praktiker skulle kunna vara en 
givande samarbetsform under rätta betingelser, d v s i de fall det finns grundför-
utsättningar för en sådan. 

Rislund (2006) hävdar i en nyligen utkommen avhandling att det är svårt för 
företag - i detta fall inom logistik och materialhantering - att ta till sig och dra 
nytta av den kunskap om ergonomi som finns tillgänglig. Hon menar att det beror 
på att förutsättningar för lärande saknas och att ergonomi inte uppfattas som till-
räckligt meningsfullt i ett företag. Det handlar om att ergonomi måste uppfattas 
som ett verktyg för att uppnå meningsfulla mål, d v s systemeffektivitet och inte 
som ett mål i sig. I detta sammanhang nämner hon problematiken med att använ-
da ergonomibegreppet eftersom det åtminstone i Sverige ofta används synonymt 
med arbetsmiljö och därför förknippas med föreskrifter i arbetsmiljölagstiftning-
en som är en externt drivande faktor ofta förknippad med arbetsskador, ohälsa 
och olyckor. Det gäller att sätta fokus på ett företags inre drivkrafter som kan 
motivera att kunskapen upplevs som meningsfull i ett affärsperspektiv. Då måste 
ergonomiska aspekter integreras i företagets strategier och kopplas till över-
gripande lönsamhetsmål (Dul & Neumann, 2005). 

Med hänvisning till Langaa-Jensen (2002) samt Hendrick & Kleiner (2005) 
lyfter Rislund frågan om ett sätt att ändra på dessa sakernas tillstånd skulle kunna 
vara att låta forskare inom ergonomiområdet ta sig an rollen som förändrings-
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agent där forskaren föreslås anta såväl en expert- som en facilitatorroll. Jag tror 
att det kan vara en väg att gå, vilket denna avhandling ger exempel på. Forskar-
rollen diskuteras vidare i kapitel 5.  

2.4.5 Implikationer för forskningsprojektet inom Posten   

En intervention i förändrings- och utvecklingsarbete av det slag som blev fallet 
inom brevbärarverksamheten krävde såväl forskarmedverkan från olika veten-
skapliga discipliner som samverkan mellan forskare och praktik. De anställdas 
behov behövde uppmärksammas för att skapa en hälsosam arbetssituation, mini-
mera risken för arbetsskador på sikt och för att öka systemeffektiviteten.  

Det finns betydande svårigheter i att integrera dimensioner från olika expert-
områden i utveckling och implementering av ny teknik. Klein (1989) diskuterar 
den problematiken utifrån ett antal forskningsprojekt. Även om det finns en god 
föresats från såväl ingenjörer, socialvetare, organisationsutvecklare med flera att 
förena erfarenheter från olika expertområden är den inte alltid tillräcklig eftersom 
de olika synsätten är djupt institutionaliserade genom olika utbildningstraditioner 
och skilda forskningsplattformar. En viktig föresats är därför att institutionalisera 
samarbetet i de olika utbildningstraditionerna. Ett sådant samarbete är sedan 
länge etablerat inom Avdelningen för industriell arbetsvetenskap vid Linköpings 
universitet (se forskarlagets sammansättning, kapitel 1.3.1). 

Problematiken kan belysas genom att se närmare på vilka kombinationer av 
expertområden som inbegrips i MTO-systemet. Givet att alla komponenterna in-
teragerar får vi ett integrerat system med tre olika kombinationer som motsvarar 
viktiga integrationsuppgifter inom ett företag med olika betoning och betydelse 
från det ena företaget till det andra, nämligen MT, OM och TO. Om vi även in-
begriper affärsidén i akronymen utvidgas den till ATOM (Lundqvist et al., 1997). 
Vi får då ytterligare tre kombinationer, d v s AT, AO, AM. Till alla sex konstel-
lationerna kan vi också förknippa olika kunskaps-, och forskningsområden: 
� MT handlar om kärnan i gränssnittsforskningen, huvudsakligen forskning 

inom kognitionspsykologi,  
� OM symboliserar forskningen om organisationsmodeller i praktiken inom 

områdena organisationsutveckling, organisationspsykologi och arbetspsy-
kologi, 

� TO har satt sin prägel på den sociotekniska traditionen och forskningsom-
råden återfinns inom systemvetenskap och informationssystem, 

� AT är väsentligen kunskap och forskning om innovation och produktut-
veckling som är kopplad till discipliner inom handelshögskolor och tek-
niska högskolor, 

� AO är det klassiska området ”Strategy and Structure” med forskning inom 
företagsekonomi, 

� AM motsvaras förslagsvis av den lärande organisationen, t ex forskning 
kring pedagogik i arbetslivet. 
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Även om A-komponenten som den beskrivits ovan, självfallet inverkar på MTO-
systemet så har jag valt att inte explicit inbegripa den, eftersom förutsättningarna 
att påverka den i samband med arbetsmiljöförbättringar ofta ligger utanför fors-
karens kontroll. Så har också i huvudsak varit fallet i interventionsstudien i denna 
avhandling. Det hindrar däremot inte att man för en diskussion om vissa 
kopplingar till A-komponenten som till exempel lärandet i organisationen, vilket 
jag gör längre fram i avhandlingen. 

Olika yrkeskategorier i ett företag har i sin utbildning undervisats i någon av 
dessa inriktningar och det gäller även forskare. Forskargruppens sammansättning 
hade en bred täckning inom olika kunskapsområden inom teknik, organisation, 
psykologi, beteendevetenskap, kognitionsvetenskap och fysisk ergonomi. Det 
nära samarbetet med representanter för arbetsgivare och företrädare för arbetsta-
garna inom Servicenätet Posten borgade vidare för goda förutsättningar för om-
fattande delaktighet i linjeorganisationen. 
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3 Participation  

Vi har sett utifrån teori och empiri nämnda i tidigare kapitel att en viktig förut-
sättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är att medarbetare som berörs av 
en förändring i sitt dagliga arbete är engagerade i processen och att personer på 
ledande poster stöder ett sådant engagemang. Delaktighet eller participation är då 
viktigt att diskutera i sammanhanget och det är något som haft en central betydel-
se för interventionsarbetet inom brevbärarverksamheten.  

Alla typer av förändringar, som strukturförändringar på mer övergripande 
nivå i ett företag, medger inte participation på samma sätt som en förändring av 
MTO-karaktär som beskrivs i denna avhandling, där medarbetarnas arbetsuppgif-
ter och arbetssituation påverkas konkret och där deras erfarenheter direkt kan 
komma till nytta. Participation är också en viktig faktor för ett kollektivt lärande 
inom organisationen, vilket krävs om ett förändringsarbete på sikt skall få hållba-
ra resultat (Svensson et al., 2007). 

Participation är det begrepp som används i litteraturen för att beteckna delak-
tighet. Jag använder termen participation för att beskriva delaktighet på ett struk-
turellt och teoretiskt plan medan jag använder delaktighet när jag talar om de an-
ställdas upplevelser. 

3.1 En kort bakgrund 

Participation har beforskats och diskuterats mycket under större delen av 1900-
talet och är fortfarande aktuellt. Litteraturen inom området är omfattande. Inom 
den sociotekniska traditionen lyftes participation tidigt fram som ett viktigt red-
skap i utformning av arbete. I dag när demokratiseringen har nått längre inom ar-
betslivet utgår många från att participation är en självklar del av arbetslivet. Men 
så är inte alltid fallet. Det finns fortfarande en stor utvecklingspotential i detta 
avseende, vilket denna avhandling ger exempel på. 

Participation är numera ett centralt koncept inom organisationsteori och or-
ganisationsutveckling, det utgör en av hörnstenarna inom kvalitetsrörelsen och är 
nära förknippat med framgångsrika förändringsprocesser. Det finns med andra 
ord en stark enighet om vikten av att skapa ett participativt arbetsklimat i arbets-
livet (Axelsson & Bergman, 1999; Bergman & Klevsjö, 1995; Eklund, 2000; Ell-
ström, 2001; Heller et al., 1998; Fiedler, 1994; Haims & Carayon, 1998; Imai,  
1986; Karasek & Theorell, 1990; Lawler, 1986; Lewis et al., 1988; Lovén, 1999; 
Noro och Imada, 1991). 
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3.2 Hur definieras participation? 

Participation har många hänsyftningar, vilket gör det svårt att hitta en generell 
definition. Det har att göra med från vilket perspektiv den betraktas, från indivi-
dens, gruppens eller som ett större kollektivt fenomen. 

Från ett psykologiskt perspektiv kan participation betraktas som ett grund-
läggande mänskligt behov att samspela med sin omgivning på ett effektivt sätt 
genom att kunna utöva viss kontroll över den (Wilpert, 1989; White, 1959). 
(Jämför Bandura, 1977.) En fylligare definition (Wilson, 1995) inbegriper indi-
viders förutsättningar att ta del i planeringen av arbetsaktiviteter och att ha till-
räcklig kunskap och befogenheter att påverka arbetsprocesser och måluppfyllel-
se: 

”The involvement of people in planning and controlling a significant 
amount of their own work activities, with sufficient knowledge and power 
to influence both processes and outcomes in order to achieve desirable 
goals.” (Wilson, 1995, s 1071)  

En annan definition breddar tillämpningen från enskilda individer till grupper 
och större kollektiva sammanslutningar: 

”Participation is the totality of forms, i.e. direct (personal) or indirect 
(through representatives or institutions) and of intensities, i.e. ranging 
from minimal to comprehensive, by which individuals, groups, collectives 
secure their interests or contribute to the choice process through self-
determined choices among possible actions during the decision process.”  
(Heller et al., 1998, s 42) 

Denna definition skiljer mellan direkt och representativ participation, där direkt 
participation syftar på enskilda individers participation medan representativ par-
ticipation avser ombud som valts ut att representera flera anställda i en grupp, 
ofta genom fackliga organisationer. Direkt participation är oftare initierad av ar-
betsgivaren medan representativ participation tenderar att initieras av facket eller 
baseras på lagar. Individuell participation fungerar ofta inte utan representativ 
men däremot det omvända (ibid). 

Direkt participation riskerar att ge begränsade effekter om den inte kombine-
ras med representativ och det av flera skäl. Många viktiga beslut eller frågor kan 
inte lösas på arbetsplatsnivå eftersom större enheter eller flera avdelningar kan 
vara inbegripna i förändringar som påverkar arbetsflöden, arbetsförhållanden etc. 
Högsta ledningen kanske måste medverka eller ge sitt medgivande. Representativ 
participation skapar ofta större legitimitet än individuell och har större förutsätt-
ningar att överleva utan direkt participation. Men den ger sannolikt inte full ut-
delning om inte båda kombineras, särskilt när det gäller planerade projekt som 
kräver förändringsarbete men då krävs även starkt stöd från högsta ledningen i ett 
företag (ibid). 
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3.3 Participation – till vems nytta och hur?  

Forskning har visat att det finns många vinster att hämta för alla berörda parter 
om ett participativt arbetssätt tillämpas i ett förändringsarbete (Heller et al., 
1998): 
� Participation resulterar ofta i bättre underbyggda beslut och bättre produk-

tivitet eftersom man utnyttjar kunskaper hos medarbetare i den operativa 
processen som ofta saknas på högre ledningsnivå. 

� Medarbetare har lättare att acceptera och genomföra något de bidragit till 
att fatta beslut om eller arbeta fram istället för att det tvingas på dem 
ovanifrån. 

� Participation kan förbättra kommunikation och samarbete inom organisa-
tionen och bidra till organisatoriskt lärande. 

� Genom att ledning och medarbetare på operativa nivåer löser problem till-
sammans finns förutsättningar för att förbättra relationerna generellt. 

� På en personlig nivå kan anställda lära sig nya färdigheter, ta större ansvar 
och därmed bli effektivare medarbetare.  

Dessa faktorer visade sig ha relevans för problematiken inom Servicenätet Posten 
när det gäller utveckling och implementering av förändringsåtgärder (se kapitel 
8-12).  

3.4 Vilka förutsättningar krävs för att participation 

skall bidra till ett framgångsrikt förändringsarbete? 

3.4.1 Incitament för individen 

Participation måste ”löna sig” för de individer som deltar både vad avser resultat 
och process, exempelvis i form av ökad kontroll i arbetet och bättre arbetsförhål-
landen i olika avseenden, d v s det måste finnas något som motiverar individen 
att vara delaktig. Det finns ett antal olika motivationsteorier. Hertzberg (1959), 
som byggde vidare på Maslows tänkande om olika behovskategorier, utvecklade 
en teori om arbetsmotivation i två dimensioner: hygienfaktorer (yttre faktorer) 
och motivationsfaktorer (inre faktorer). Till hygienfaktorerna räknades bland an-
nat fysiska arbetsmiljöfrågor, anställningstrygghet, relationer till arbetskamrater 
och ledning, löner och sociala förmåner. De betraktades som viktiga för att und-
vika vantrivsel men inte tillräckliga för att skapa arbetsmotivation. När hygien-
faktorerna var uppfyllda ansågs dock motivationsfaktorerna utgöra förutsättning-
en för arbetsmotivation. Exempel på sådana inre faktorer var möjligheter till an-
svarstagande, erkänsla, uppskattning i arbetet, arbetsuppgiftens art, yrkeskunnan-
de, möjligheter till personlig utveckling och befordran.   

Motivationsteorier har även senare klassificerats beroende på om fokus ligger 
på yttre drivkrafter (exogena teorier) eller inre (endogena teorier). Inre drivkraf-
ter är då relaterade till attityder och förväntningar som samtidigt indirekt kan på-
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verkas av yttre faktorer. Yttre drivkrafter handlar om exempelvis organisatoriska 
incitament och belöningar eller sociala aspekter relaterade till ledning och arbets-
grupp (Katzell & Thompson, 1990). 

I planerat förändringsarbete som det är fråga om i denna avhandling var syf-
tet att uppå vissa mål. Motivationsfrågor ställdes med hänsyn till hur motiverade 
medarbetarna hade känt sig att uppnå mål i samband med införandet av ”Bästa 
Metod” respektive de förbättringsåtgärder som utvecklades och implementerades 
under forskningsinterventionen. Det finns ett antal målsättningsteorier som dis-
kuterar motivation från denna utångspunkt. Locke & Latham (1990) betonar de 
inre drivkrafterna för att uppnå olika mål. Motivation att uppnå målen handlar 
om i vilken utsträckning en individ ser ett personligt värde av att uppnå målet i 
fråga. Det påverkas av attityder, olika önskemål och preferenser hos individen. 
De poängterar att acceptans, motivation och prestation ökar när medarbetarna 
tillåts delta i målformuleringen, d v s tillåts vara delaktiga i processen. Dreikurs 
(2000, s 6) menar också att motivation är mål- och handlingsorienterad till sin 
natur men framhåller även de yttre drivkrafterna: 

 “Motivation is a dynamic internal process that energizes and directs ac-
tions and action tendencies. Motivation pushes or pulls the individual. 
Environmental antecedents and goals provide sources of motivation.” 

Pasmore (1988, s 100) framhåller relationen mellan motivation och engagemang:  
 “Today, we understand more clearly that motivation is always present 
but not necessarily directed toward organizational goals and that motiva-
tion is internally rather than externally controlled. Turning people on to 
work requires the creating of conditions which allow employees to meet 
self-determined needs through performing the work itself. The issue is not 
one of motivation, but rather of commitment; of directing motivation, en-
ergy and attention toward the accomplishment of organizational goals. 
Creating the conditions which involve commitment does not involve 
changing the person as much as changing the context in which the person 
works […] changes in organizational structure, policies, managerial 
practices, reward systems, work design and other variables required to 
generate lasting commitment”.

Det handlar alltså mycket om i vilken utsträckning ledningsansvariga förmår 
skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att engagera sig i ett förändringsarbete 
för att de ska kunna känna sig delaktiga. 

Om man skall förstå vad en person gör i en given situation och varför, måste 
man också försöka förstå hur individen definierar situationen och sin roll i den. 

“One of the major situational factors that determines patterns of motiva-
tion is the organizational context of behavior. How the organizations we 
work in or belong to treat us, the kinds of norms and values that operate 
in them, the kinds of authority and power exercised, all will powerfully 
affect our actions and the kinds of motives from which we act.”  
(Schein, 1988, s 44) 



3. Participation 

 37

Sedan måste man kanske vara realistisk och inse att inte alla har möjlighet att ta 
på sig det utökade ansvar och engagemang som participation innebär. Många vill 
ha resultatet av participation men vill inte engagera sig för att uppnå resultaten. 
Villigheten att vara delaktig skiljer sig också med avseende på utbildningsnivå, 
yrkesgrupp och personlighet (Heller et al., 1998). Om individers huvudsakliga 
intressen ligger utanför arbetsplatsen så kan de föredra att lägga sin energi på 
dessa. Det kan också finnas en kultur av passivt motstånd till allting som led-
ningen föreslår, vilket gör det svårt att motivera till participation.  

3.4.2 Kompetens hos alla inblandade 

Participation är inget som man bara bestämmer sig för att införa och som sedan 
sköter sig självt. Det kräver såväl organisatoriska förutsättningar som kompetens 
hos både individer och ledning. Participation måste stödjas på olika ledningsni-
våer och av anställda genom hela organisationen plus fackliga organisationer om 
man ska lyckas. Det måste avsättas resurser i form av tid, kompetens och andra 
medel och det krävs uthållighet för att nå resultat. 

Vidare krävs det färdigheter för att operativt ta sig an och lösa ett visst pro-
blem men också förmåga att komma framåt i processen med utveckling och infö-
rande av åtgärder eller lösningar. En sammansvetsad arbetsgrupp där man identi-
fierar sig med gruppen är viktigt. Risken är annars att det uppstår misstänksamhet 
eller avundsjuka hos dem som inte deltar i en representativ participation och att 
dessa även tillskrivs felaktiga motiv (Heller et al., 1998). 

Det krävs också stöd av arbetsledare och chefer på olika nivåer i organisatio-
nen. En risk finns att participation motarbetas, speciellt av mellanchefer och che-
fer på lägre nivåer eftersom deras auktoritet och status kan upplevas hotad eller 
att de känner sig förbigångna då de kanske tvingas in i något som de inte själva 
har haft del i att utforma eller skapa förutsättningarna för. Participation från deras 
perspektiv är som Klein (1994, s 91) uttrycker det ett exempel på ”the top telling 
the middle to do something for the bottom”.  

3.5 Kan man mäta participation? 

Genomgången ovan kan sammanfattas i följande resonemang. Att få del av in-
formation/instruktioner kan betraktas som ett grundläggande krav för participa-
tion i ett förändringsarbete eftersom det är svårt att utöva inflytande över något 
man inte känner till. Om processen skall fungera mellan deltagarna och i förhål-
lande till ledningen fordras även någon form av kommunikation eller dialog. Det 
måste vidare finnas förutsättningar för individen att vinna något genom att kunna 
påverka process och resultat om det ska finnas en motivation att delta, vilket ock-
så visat sig ge effekt i form av ökad arbetstillfredsställelse. Dessutom måste det 
finnas ett bra stöd från ledningen. Beroende på hur väl dessa förutsättningar är 
uppfyllda borde man kunna förvänta (”mäta”) olika grad av upplevd delaktighet 
(Eklund, 2000; Erlandsson, 2001).  
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3.6 Participationens betydelse för lärande 

Om ett förändringsarbete skall få hållbara effekter krävs ett kollektivt lärande 
inom organisationen vilket också förutsätter att medarbetarna är delaktiga i att ta 
till sig lärdomar (Argyris & Schön, 1978; Ellström, 1999, 2004; Senge, 1999).  

Ett projekt är ett naturligt forum för att lära nya saker men inte nödvändigtvis 
för att lära från tidigare erfarenheter eller projekt. En situation där ett projekt inte 
är slutfört och ett annat redan bankar på dörren eller då flera konkurrerar samti-
digt gör lärande från tidigare projekt till en tämligen lågprioriterad aktivitet om 
det inte görs medvetna satsningar i andra riktningen. Förutsättningarna för att ett 
lärande mellan projekt skall äga rum är i hög grad beroende av hur ledningen 
värdesätter och planerar för aktiviteter som leder till ett sådant lärande (Antoni, 
2003). 

 

3.6.1 Lärande mellan projekt 

Projekt, utformade för att leda till konkreta resultat, har ofta tidspressade sche-
man och ingen eller begränsad tid avsatt till feedback i organisationen eller 
lärande inför kommande projekt. Antoni (2003) som studerat lärande mellan pro-
jekt inom produktindustrin hävdar att det gäller att ha ett systemtänkande om 
man skall kunna dra nytta av lärande mellan projekt, d v s se vinster på sikt: 

 “A systems perspective is necessary in project management contexts, if 
learning between projects is to have a chance for sustainable progress. A 
central challenge for a project-oriented product development organiza-
tion is to widen the perspective from a ‘one-project-at-a time’ standpoint 
to a long-term multiple project perspective.” (Antoni, 2003, s 64) 

För att detta ska vara möjligt krävs att tillräckligt med tid och resurser avsätts, 
eftersom reflektion kräver tid att observera, tid att tänka och tid att utbyta idéer 
med andra. Strävan måste då vara att organisera verksamheten både för effektiv 
produktion och effektivt lärande. 

Ellström (2001) skiljer på två lärandelogiker inom en organisation, nämligen 
utvecklingens logik respektive produktionens logik (jämför Schein, 1988). Pro-
duktionens logik domineras av ett rutiniserat och regelbaserat handlande. Då är 
det viktigt att göra saker rätt och snabbt, vilket också ofta är en förutsättning för 
att skapa en stabil och effektiv verksamhet. Tänkande och lärande reduceras 
därmed till ett effektivt handlande. Utvecklingens logik, med tonvikt på reflek-
tion och alternativt tänkande får dock inte försummas om det skall finnas någon 
potential till ett innovativt och nyskapande lärande i en verksamhet. Tyvärr är det 
inte ovanligt att utvecklingsinriktade aktiviteter förkvävs i de vardagliga rutiner-
na. 

Eftersom ett nyskapande lärande i väsentlig del baseras på möjligheter 
till diskussioner, perspektivbrytningar och reflektion, är risken stor att 
man med en alltför långt driven tidsrationalisering, och i jakten på ’ej 
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värdeskapande aktiviteter’ eliminerar inte bara dessa, utan även möjlig-
heterna till ett lärande integrerat med den dagliga verksamheten. Med 
andra ord att man kastar ut barnet med badvattnet. Vad som krävs är i 
stället den dubbla uppgiften att organisera arbetet så att det både tillgo-
doser högt ställda verksamhetsmål och lämnar ett reellt utrymme för ut-
vecklingsarbete och lärande. (Ellström, 2001, s 18) 

Ellström (ibid) påpekar betydelsen av att det finns tid och rum (arenor) för arbete 
med utveckling och förändringsarbete och att det finns en kultur i organisationen 
som främjar förutsättningar för lärande. Betydelsen av tid och resurser för läran-
de inom en organisation när det gäller förändringar belyses på ett talande sätt av 
Beer (1990b, s 165): “Many of our worst-practice companies had plants and di-
visions that were making substantial changes; the problem was that nobody knew 
about them”. Ett företag riskerar ett stort slöseri med resurser om man inte med-
vetet agerar för att nå ut med lärdomar som berör organisationen i sin helhet. 
Detta problem kunde vi också märka fanns inom Servicenätet Posten. 

Voit och Drury (2006) undersökte problematiken med att få ut och integrera 
lärdomar från olika projekt till medarbetarna på bred front i en organisation ge-
nom att studera olika tekniker för detta i ett antal företag. I dag är det vanligt att 
man använder sig av datorbaserade informationssystem för att få ut information 
till sina medarbetare. Enligt Voit och Drury var detta inte tillräckligt för att skapa 
ett bra lärande inom organisationen. Två saker framhålls som avgörande: 
� Medarbetarna måste förstå varför informationen är användbar om de skall 

se något behov att lära sig något. 
� Informationen måste förmedlas av en fysisk person. Ju mer mänsklig kon-

takt i förmedlingen av information i desto högre grad drog medarbetarna 
lärdom av den. Det företag som lyckades bäst i studien använde sig gene-
rellt av gruppmöten för att förmedla information. 

Antoni (2003) fick liknande resultat. Han konstaterar att dokumentation är en 
viktig del av lärande men personlig kontakt mellan dem som gjort erfarenheterna 
och de som skall lära av dem verkade vara det centrala. Projektavslutsrapporter i 
sig hade exempelvis ingen signifikant inverkan på lärande utan det viktiga var 
olika former av muntlig kommunikation kring resultaten. 

En intressant reflektion som Voit och Drury (2006, s 7) gör är kopplingen till 
det sociotekniska systemtänkandet: 

“This interaction between the lessons learned system and the human 
sources, intermediaries, and recipients makes it clear that lessons 
learned programs are sociotechnical systems rather than merely techni-
cal systems.” 

Man kan alltså inte förlita sig enbart på tekniken om ett lärande ska äga rum utan 
teknikkomponenten i MTO-systemet måste kombineras med organisatoriska och 
individrelaterade förutsättningar. Det är givetvis också lättare att skapa förutsätt-
ningar för participation och lärande i en dialog öga mot öga än om man nöjer sig 
med att skicka ut ett fysiskt eller elektroniskt dokument. 
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Betydelsen av att lära mellan de olika projektfaserna inom Servicenätet Postens 
organisation visades sig bli en avgörande faktor i samband med implementering-
en av det åtgärdspaket som utvecklades under interventionsarbetet (se kapitel 
12).   
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4 Olika perspektiv på förändring 

Att genomföra förändringar i en verksamhet är en utmaning. Det ställer krav på 
tid, resurser, personal, ledning, infrastruktur, kommunikation etc. i en tid när 
många verksamheter är starkt slimmade och tidspressade (Ekberg et al., 2006). 

Utvecklings- och förändringsarbete diskuteras främst inom forskningsområ-
det Organisationsutveckling (OU) och som jag tidigare nämnde har OU vanligen 
sitt fokus på M- och O-komponenterna. Porras & Robertson (1992) kom efter en 
inventering av 16 dokumenterade procedurellt orienterade implementeringsteori-
er fram till att femton av dessa hade organisatoriska arrangemang och sociala 
faktorer som diagnostiska variabler medan endast nio inbegrep teknologi som 
diagnostiserande variabel. 

Teknikkomponenten har dock sin givna plats i ett MTO-perspektiv vilket vi 
kommer att se exempel på men den behöver poängteras tydligare inom föränd-
ringsforskningen.  

4.1 Förändring betraktad ur olika aspekter 

Att beskriva, förstå, analysera och utvärdera en förändring inom en organisation 
är en svår uppgift eftersom det finns många aspekter på förändring som är viktiga 
att ta hänsyn till och som var för sig är komplexa. Några är: Vilken typ av för-
ändring är det fråga om? Vem/vilka är initiativtagare? Vilka utgör målgruppen? 
Hur karakteriseras processen och dess drivkrafter? Vilka spänningsfält finns mel-
lan olika drivkrafter och intressefokus? Att ge sig i kast med den strida strömmen 
av litteratur inom förändringsforskningen är dessutom i sig en utmaning, inte 
minst för att begreppsapparaten skiljer sig mellan olika källor. 

Ett sätt att angripa komplexiteten som jag bedömer fruktbart är att skilja mel-
lan varför förändring uppstår och hur en förändring åstadkoms (Bennis, 1966). 
Teorier kring det förra är lämpliga att använda för att reda ut vilka incitament 
som ligger bakom en förändring, vad den syftar till och vilken typ av förändring 
det är fråga om i termer av hur omvälvande den är till sin natur och i vilken grad 
den är planlagd (Porras & Robertson, 1992).  

Teorier kring vad som leder till förändring å andra sidan fokuserar på själva 
processen för att åstadkomma förändringen, d v s hur den planeras, styrs upp, 
genomförs och vilka roller olika individer har i processen (Poole & Van de Ven, 
2004). Att fokusera på processen är viktigt för att förstå förändringens natur och 
utfall (Pettigrew et al., 2001; Weick & Quinn, 1999). Ett skäl till att förändrings-
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interventioner misslyckas är att man inte har tillräcklig omsorg om själva imple-
menteringsprocessen (Saksvik et al., 2002).  

Poole (2004, s 5) kritiserar den senaste förändringsforskningen inom organi-
sationsområdet för att vara alltför koncentrerad på ett makroperspektiv, d v s den 
ligger på ett så övergripande plan att uppmärksamheten riskerar att riktas bort 
från hur olika krafter inom organisationen inverkar på förändringsprocessen, 
krafter som behöver kunna förstås, tillvaratas och kanaliseras för både systemets 
och individens utveckling. Detta menar jag är viktigt att uppmärksamma. Skälen 
till detta sakernas tillstånd är säkert flera. Dels kan det vara svårt att få access till 
företag för att studera och medverka operativt i förändringsarbetet på ett sätt som 
gör det möjligt att göra en mer ingående analys. En annan orsak tror jag är att det 
är mindre krävande att forska på ”behörigt avstånd” från den operativa föränd-
ringsprocessen än att ta sig an ”vardagsproblematiken” på golvet.  

I planerade organisatoriska förändringar finns också inbyggda spänningar och 
motsatsförhållanden som påverkar hur förändringar uppfattas och implementeras, 
insikter som är viktiga för att förstå den underliggande dynamiken i en föränd-
ring. Här finns en polaritet i olika dikotomier som utgör ytterligare ett bra red-
skap för att förstå och förklara utfallet av en förändringsprocess (Seo et al., 
2004). 

4.1.1 Typ av förändring  

Ett vanligt sätt att beskriva vilken typ av förändring det är fråga om är att karak-
tärisera den som planerad eller oplanerad respektive om den är av första eller 
andra ordningen. En planerad förändring drivs av riktade ansträngningar och av-
siktliga val för att förbättra organisationens funktion i bestämda avseenden. Man 
strävar då efter att uppnå ett bestämt mål. En oplanerad förändring kan vara dri-
ven av medvetna val men är mer oförutsägbar eftersom det då handlar om att an-
passa sig till externa och mer oförutsägbara krav. Skillnaden har att göra med i 
vilken utsträckning förändringen eller initiativet till förändringen går att styra och 
kontrollera. Om det är en första eller andra ordningens förändring avgörs av hur 
radikal förändringen är. Första ordningens förändring har som mål att förbättra 
redan existerande funktioner utan att ändra referensramar eller grundförutsätt-
ningar. Andra ordningens förändring däremot är radikal och djupgående och krä-
ver att medarbetarna anpassar sig till nya referensramar och förhållningssätt (Por-
ras & Robertson, 1992; Poole & Van de Ven, 2004).  Denna tvåfaldiga dikotomi 
säger dock inget om själva förändringsprocessen.  

4.1.2 Ett processteoretiskt perspektiv på förändring  

Ett sätt att fånga upp de mekanismer som ger upphov till och driver förändringar, 
vilka mått och steg som är inbegripna, kritiska händelser som påverkar förloppet 
och de krafter som alstras av medarbetare i organisationen är att utgå från ett pro-
cessteoretiskt perspektiv.  

Efter en inventering av ett stort antal dokumenterade studier om förändrings-
processer menar sig Van de Ven & Poole,1995; Poole & Van de Ven 2004 ur-
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skilja fyra grundläggande processteorier. De skiljer sig med avseende på genera-
tiva mekanismer och händelseförlopp (”motorer”), mått och steg som är inbe-
gripna, kritiska händelser som påverkar förloppet och krafter som alstras av 
medarbetare i organisationen.  

Enligt life-cycle processen följer förändringen en given plan, ofta enligt ut-
vecklingsinriktade program som följer en viss sekventiell ordning. I detta ligger 
också motorn. Processen är cyklisk och det handlar om att ta sig från A till B 
med hjälp av upprepade steg som är givna från början.  

I en teleologisk process sker förändringen sekventiellt genom målformule-
ring, implementering, utvärdering och modifiering av handlingar eller mål bero-
ende på hur utfallet blir. Processen är måldriven men inte förutbestämd, utan oli-
ka aktiviteter utvecklas under resans gång enligt de behov som uppstår för att nå 
målet. Det finns många möjliga vägar att gå för att nå därhän och det finns inga 
förutbestämda sekvenser eller någon speciell ordning i vilken olika steg tas. Här 
är aktören eller enheten i fråga den drivande motorn men organisationens omgi-
vande förutsättningar och resurser begränsar vad som är möjligt att genomföra.  

Under en dialektisk process är drivkraften, eller motorn en konflikt mellan 
motstridiga åsikter, värderingar, händelser eller krafter som tävlar med varandra 
om dominans och kontroll. När de får tillräcklig kraft att konfrontera och utmana 
jämviktsläget inträder en förändring. Målet är inte tydligt från början utan ut-
vecklas under processens gång. Olika grupper reagerar och hanterar konflikter på 
olika sätt och processen kan ta många olika vägar.  

Den evolutionära processen består av upprepade sekvenser av variation, se-
lektion och bevarande av ett tillstånd bland grupper eller enheter i en organisa-
tion. Den evolutionära motorn driver förändringen och de grupper som kan tävla 
om knappa resurser överlever.  

Eftersom utveckling och förändring oftast äger rum under en längre tidspe-
riod påverkas processen under tiden av olika händelser både inom och utanför 
organisationen. Drivkrafterna bakom en förändring kan också variera i styrka 
allteftersom processen fortskrider och flera olika ”motorer” kan växla under ett 
och samma förändringsprojekt, vilket har varit fallet under förändringsprocessen 
med brevbärararverksamheten. Att vara medveten om dessa processer underlättar 
i bästa fall rollen som forskare och förändringsagent under processens gång.  

4.1.3 Polaritet  

Seo et al. (2004) poängterar att det i planerade organisatoriska förändringar finns 
inbyggda spänningar och motsatsförhållanden och att förmågan att hantera detta 
spänningsfält är avgörande för en framgångsrik organisatorisk förändring. Detta 
inbegriper flera aspekter. Några som har betydelse för avhandlingens fokus är: 
vad som ska förändras, vilka som utgör fokus för förändringen, vilka drivkrafter-
na är och hur förändringen genomförs.  

Vad som ska förändras spänner mellan behov hos individerna i systemet, 
samarbetsmönster etc., d v s mänskliga eller “mjuka” systemfaktorer ” och tek-
niska systemfaktorer som åsyftar teknisk utrustning och information och som 
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ofta diskuteras i termer av ekonomiska, strategiska och tekniska resultat. En för-
ändring med fokus på enbart på den ena av polerna påverkar även den andra men 
på ett sätt som ofta inte är förutsett (jämför Porras & Robertson, 1992). 

Vilka riktar sig förändringen till? En kritisk faktor är i vilken utsträckning 
förändring på individ/gruppnivå avspeglas på systemnivå i organisationen och 
vice versa, d v s vilken genomslagskraft den får i organisationen. 

Drivkrafter omnämns i termer av externa eller interna, vilket syftar på i vil-
ken grad initiativet till förändringen kommer från krafter utanför organisationen 
som kräver en anpassning till krav som dirigeras externt, t ex ökade krav på ef-
fektivitet, eller om förändringen initieras inom organisationen som t ex en önskan 
att förbättra arbetsförhållandena.  

Hur öppen eller sluten förändringen är syftar på i vilken utsträckning proces-
sen är participativ, d v s i hur hög grad den styrs från toppen av organisationen i 
förhållande till inflytandet på ”golvet” och i vilken grad information kring för-
ändringen är öppen och tillgänglig för de båda parterna.   

Poängen ligger i att dessa polära motsatser drar åt olika håll och ofta motar-
betar varandra om en förändring enbart fokuserar den ena polen. Författarna ex-
emplifierar det senare med BPR (Business Process Reingeneering) som en icke 
hållbar förändringsfilosofi eftersom den representerar en alltför stark polarisering 
i en riktning genom kombinationen organisatorisk, externt driven teknikfokuse-
rad och top-down-styrd förändring (jämför Butera & Schäl, 1997; kapitel 2.3.3). 

Det gäller alltså att vara ”tillräckligt bipolär” i sin hantering av dessa spän-
ningsfält och motpoler för ett lyckat förändringsutfall i fråga om balansen mellan 
det mänskliga, tekniska och det organisatoriska systemet.  

 “The underlying dynamics of planned organizational change are usually 
far from the neat and harmonious process that often appear in descrip-
tions of change interventions. Instead, conflicts, dilemmas, and tensions 
are better descriptions of the reality of these changes. (Therefore we 
should be skeptical of interventions that oversimplify the change process, 
ignore possible tensions, or take extreme responses to handling the ten-
sions among them.) In fact, the history of planned organizational change 
itself reveals that failure to attend to these tensions and dualities early in 
the process will likely lead to unexpected consequences later in imple-
mentation.” (Seo et al., 2004, s 101) 

4.2 Främjande och hindrande faktorer för förändring 

4.2.1 Strategiska faktorer 

I en studie av 69 svenska organisationer inom både privat och offentlig förvalt-
ning kom Norrgren et al. (1996) fram till att organisationer som vid förändrings-
arbete tillämpar en så kallad inlärningsstrategi uppnår större effektivitetsförbätt-
ringar än de som tillämpar en så kallad programmatisk strategi.  
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Inlärningsstrategin är interaktiv till sin karaktär. Varken mål eller vägen dit kan 
exakt bestämmas i förväg. Arbetsprocessen är en avvägning mellan planering och 
improvisation och bygger på att olika aktörsgrupper har olika viljor och kunska-
per och i interaktionen mellan dessa växer det fram en acceptans och förståelse 
för förändringen. Strategin inbegriper en top-down/bottom-up ansats där ledning 
såväl som medarbetare genom en successiv breddning engageras och inspireras 
av varandras erfarenheter, vilket leder till en kunskapsbildningsprocess som ska-
par lärande i organisationen. Här fokuseras många olika innehållsaspekter paral-
lellt och man använder många olika förändringsverktyg samtidigt.  

Den programmatiska strategin innebär att man arbetar i en trängre krets där 
både mål och medel i förväg är bestämda och man arbetar för att omsätta i förväg 
uppgjorda planer. Det innebär en top-down ansats med participativa formella 
grupper, avgränsade, planeringstunga och expertdrivna projekt. Här koncentrerar 
man sig på ett fåtal eller enstaka fokus i taget och använder ett fåtal verktyg sam-
tidigt.  

Resultaten visade att inlärningsstrategins betoning på att engagera både 
medarbetare och ledning i problemformulering och problemlösning ledde till för-
bättringar av olika nyckeltal och arbetsvillkor. Norrgen et al. (ibid) tolkar det 
som stöd för att effektiv förändring uppnås när flertalet medarbetare själva bildar 
sig en uppfattning om varför förändring är nödvändig och har stort inflytande 
över hur förändringen genomförs. Den programmatiska strategin visade sig inte 
ha något som helst samband med effektivt förändringsarbete. 

Effektiviteten i inlärningsstrategin är delvis beroende av en skicklig imple-
mentering och ett engagemang hos den högre ledningen. Men framförallt är det 
enligt Norrgren et al. (1996) processkontrollen, d v s en skicklig matchning av 
problem och metoder samt effektiv återkoppling av pågående förändringsarbete 
som har ett positivt förklaringsvärde för effektivitet. En hög organisatorisk för-
ändringskompetens föreligger när inlärningsstrategi används i kombination med 
god processkontroll.  

Tidigare studier stödjer dessa resultat. Beer et al. (1990a) visar i en studie av 
sex amerikanska koncerner att den största förnyelsen inträffade i de koncerner 
som satsade på lärande genom erfarenhetsutbyte, utbildning och ”action lear-
ning” där medarbetare utanför ledningsgrupperna deltog och där olika angrepps-
sätt prövades. 

Håkansson (1995) redogör i en omfattande undersökning av 300 svenska ar-
betsplatser för hur de som engagerade många medarbetare i många forum och hade 
ett mångsidigt problemfokus uppnådde större effekt än andra arbetsplatser. 

Beer et al. (1990a) kom också fram till att det är viktigt att chefer på mellan-
nivå aktivt engagerar sig i förändringsarbete eftersom de fungerar som ett slags 
”grindvakter” som antingen kan förhindra eller främja ett förändringsarbete.  

4.2.2 Andra främjande faktorer 

I en omfattande studie identifierade Porras & Hoffer (1986) ett antal fakto-
rer/handlingsmönster som generellt kunde kopplas till framgångsrikt föränd-
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ringsarbete. Dessa inbegrep att kommunicera öppet, att samarbeta och underlätta 
samarbete, att ta ansvar, att upprätthålla en gemensam vision, att lösa problem 
effektivt, att respektera och stödja andra, att vara vetgirig, att experimentera.  För 
chefers del tillkom att skapa förutsättningar för participation, att leda genom vi-
sion, att främja informationsflöde, att utveckla andra och att arbeta strategiskt.  

Vid en jämförelse mellan elva procedurella implementeringsanalyser med av-
seende på de mest främjande faktorerna för ett framgångsrikt interventions- och 
implementeringsarbete fann Porras & Robertson, (1992) att de kunde rangordnas 
i tre kategorier: 

Den mest frekvent omnämnda faktorn fokuserade på graden av och kvaliteten 
på medarbetarnas engagemang i förändringsprocessen. Den inbegrep stöd och 
engagemang från högsta ledningen, engagemang på lägre nivåer i organisationen 
såväl som engagemang hos dem som utgör målet för förändringen. Den nyckel-
faktor som framhålls är att medarbetarna måste utgöra den huvudsakliga energi-
källan bakom förändringsprocessen och inte den externa förändringsagenten 
(ibid). 

Den andra faktorn var nödvändigheten av att nyckelpersoner i det delsystem 
som utgör målet för förändringen inser betydelsen av förändringen och tilltalas 
av den: Personligt missnöje med nuvarande situation/system, medvetenhet om 
allvarliga problem i organisationen, förändringstryck från omgivningen (ibid). 

Faktor nummer tre var också företrädesvis grundad på attityder och beteen-
den hos nyckelpersoner i organisationen: Villighet att avvika från existerade 
normer, att våga ta risker, att ändra på stelbenta procedurer, att skapa ett öppet, 
experimenterande och risktagande klimat (ibid). 

När det gäller förändringsagentens (forskarstödets) roll och kompetens i olika 
avseenden, lyfts fyra faktorer fram som avgörande för framgång: 1) interperso-
nell kompetens, 2) förmåga till problemlösning, 3) rollen som utbildare och 4) 
självinsikt om sina egna antaganden och modeller som förändringsagent (Porras 
& Robertson, 1992).  

4.2.3 Andra hindrande faktorer 

Saksvik et al. (2002) vänder på resonemanget genom att identifiera ett antal fak-
torer som hämmade framgången i implementeringen av hälsofrämjande interven-
tioner på 24 postkontor, 12 enheter inom kommunal verksamhet samt 10 butiker i 
en shoppinggalleria i Norge. Deras erfarenheter ger ett empiriskt underlag som är 
mycket intressant att jämföra med studien i denna avhandling. Hindrande fakto-
rer var:  
� Projekttrötthet och bristande förmåga hos ledningen att lära från tidigare 

misstag: Medarbetarna såg sällan några konkreta resultat från olika pro-
jekt, de tyckte inte att deras ansträngningar följdes upp på en högre nivå i 
organisationen och inte heller att man lärde sig av tidigare misstag genom 
att dra nytta av dessa erfarenheter på sikt inom organisationen.  

� Bristande delaktighet och dialog inom och mellan olika nivåer i organisa-
tionen: Ett intressant fenomen som lyfts upp är hur den förhärskande kul-
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turen kan inverka i detta avseende. På ett postkontor betraktades det som 
chefens ansvar att lösa problem medan det ansågs som ”the privilege of 
the employees to sit in judgement and complain about the lack of effort” 
(ibid, s 12).  

� Bristande handlingsfrihet: Enligt den lokala ledningen för postkontoren 
var det största hindret för framgång deras begränsade handlingsfrihet i en 
traditionell byråkratisk organisation. 

� Attitydproblem: Det fanns ett samband mellan attityden hos chefen och de 
anställda. På de kontor där implementeringen hade fungerat dåligt var kul-
turen i sin helhet negativ och i de fall där delaktigheten var dålig hade 
chefen signalerat att projektet var mer eller mindre slöseri med tid. Det 
typiska mönstret var att chefen anklagade de anställda för att inte visa till-
räckligt intresse och på samma gång hävdade att högsta ledningen hade li-
tet genuint intresse för de hälsofrämjande åtgärderna. De anställdas repre-
sentanter anklagade de lokala cheferna för att inte visa tillräckligt initiativ 
och entusiasm på dessa kontor. Chefer som skyllde på dålig delaktighet 
verkade ta detta som ett svepskäl för att själva slippa engagera sig och det 
blev en sorts passivt sabotage av implementeringen.  

� Otydliga roller och otydlig ansvarsfördelning när det gällde tillgång på re-
surser, framförallt tid och hur implementeringen skulle ledas. I de flesta 
fall lyckades cheferna endast fullfölja rollen som administratör av föränd-
ringen.  

� Konkurrerande projekt, omorganisation och neddragningar: Omfattande 
omorganisation med neddragning av personal skapade oro när det gällde 
vilka som skulle få behålla jobbet och konkurrerande projekt hade avse-
värd inverkan på implementeringsprocessen på det lokala planet. Till-
sammans med budgetnedskärningar och personalskiften på ledande poster 
skapade detta ett klimat som reducerade engagemanget under interventio-
nen. 

Saksvik et al. (2002) menar att hindrande faktorer handlar mycket om attitydpro-
blem. På individnivå är det främst en fråga om motstånd mot förändringar. På 
chefsnivå handlar det om att förstå och hantera mellanchefers attityder till för-
ändringen i fråga. Han fann att mellanchefernas agerande var den mest avgörande 
faktorn för resultatet. På organisationsnivå handlar det också om vad cheferna 
blir bedömda efter. Det kanske inte i första hand grundar sig på hur väl en im-
plementering genomförs utan beror på helt andra faktorer. 

Arbetsintensifiering genom neddragningar och tyngre arbetsbörda, svårighe-
ter för medarbetarna att få tid att sitta ner och diskutera implementeringen, byte 
av personal på chefsposter, stor personalomsättning som medför problem med 
projektägarskapet samt interventionens upplägg när det gäller att få den självgå-
ende i organisationen i förhållande till inblandning av forskare är andra aspekter 
på hindrande faktorer som tas upp av Dahl-Jørgensen & Saksvik (2005). 

Samtidigt måste man inse att en förändringsprocess som äger rum under en 
längre tidsperiod innebär att man måste räkna med att arbeta under instabila för-
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hållanden. Participativa strategier, forskarstöd, pilotprojekt och flermetodval kan 
vara ett sätt att gå tillväga (ibid). 

Tidigare forskning visar således en ganska samstämmig bild av vad som ver-
kar hindrande respektive främjande för ett framgångsrikt förändringsarbete. Kun-
skaperna tycks dock vara svåra att omsätta i praktiken eftersom liknande problem 
uppstår gång på gång. Jag återkommer till denna diskussion i kapitel 13. 
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5 Forskarstött förändringsarbete 

Förändringsarbetet inom brevbärarverksamheten krävde olika typer av forskarin-
satser, olika förhållningssätt, beroende på tillgängliga resurser, projektledningens 
inom Servicenätet mognadsprocess under utvecklings- och förändringsperioden, 
inverkan av högre nivåer i företagsledningen och inte minst forskargruppens egna 
intentioner. 

5.1 Aktionsforskning – en kort historik 

Ett sätt att studera förändringar och förändringsprocesser, är genom aktions-
forskning. Det danska nätverket för aktionsforskning (2007) ger följande defin-
tion: 

”Action research is understood as a scientific method for making re-
search. It underlines the connection between understanding and change, 
between theory and practice, and an active co-operation between re-
searchers and the participants in the production of new knowledge.” 
(www.aktionsforskning.net) 

Aktionsforskningen lanserades av psykologen Kurt Lewin under 1940-talet, med 
huvudsyftet ”to help the practitioner”. Ett annat syfte var att integrera forskning 
med problemlösning i organisationer för att bidra till utvecklingen av ett mer 
demokratisk samhälle (Lewin, 1946, s 32) Forskningen bör enligt Lewin syfta till 
att söka såväl generella mönster som att bättre förstå specifika konkreta situatio-
ner. 

Processen genomförs i ett antal planerade faser där det första steget är att 
gemensamt med praktiken diskutera en idé för att ta sig an en viss problematik i 
förhållande till de resurser som står till förfogande. Om beslutet blir att gå vidare 
gör man upp en övergripande plan för hur målet skall uppnås. I nästa fas genom-
förs det första steget i planen och utvärderas, vilket sedan blir utgångspunkten för 
nästa stegs detaljplanering. Den modell som lanserades av Lewin (ibid) påminner 
i detta avseende om den av Fishman (1999) som jag valt att använda eftersom jag 
tycker den är tydligare (se kapitel 6). 

Lewins modell fick sedermera kritik för att forskaren hade tolkningsföreträde 
framför praktikern i fråga om problemformulering och förståelse för förändrings-
processen (Sanford, 1970). Så småningom kom ett mer kollaborativt tillväga-
gångssätt att utvecklas mellan forskare och praktiker. Aktionsforskningen har se-
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nare fått en vid spridning till forskare inom olika discipliner, ofta i tvärvetenskap-
ligt samarbete (Westlander, 2006a). 

Det finns i dag många olika varianter av aktionsforskning där perspektiv, för-
hållningssätt, metoder, teorier och värderingar varierar mellan olika ansatser. 
Kännetecknande är ett nära samspel mellan handling och forskning – mellan 
praktik och teori – i en förändringsprocess. Karaktären på samspelet såväl som 
forskningsmetoder och angreppssätt kan dock variera från ett mycket nära sam-
arbete till en mer distanserad analys. Den gemensamma nämnaren är en strävan 
efter förändring, det vill säga att forskningen ska bidra till utveckling eller pro-
blemlösning (Svensson et al., 2002). 

5.1.1 Kriterier för aktionsforskning 

Efter en översikt inom området kunde Elden & Chisholm (1993) urskilja fem 
grundläggande karakteristika för aktionsforskning:  
� Aktionsforskning innebär en kombination av vetenskaplig forskning och 

praktisk problemlösning. Vad som studeras, hur, vem som analyserar och 
tolkar data, vem som lär, är alla viktiga aspekter i aktionsforskning. Sna-
rare än att vara värdeneutral väljer forskaren problem som kan bidra till 
utveckling av både generell kunskap och praktiska lösningar. 

� Aktionsforskning är kontextbunden, d v s fokus ligger på innehållet i pro-
blemet som det upplevs av deltagarna i en specifik kontext och lösning av 
problemet. Det innebär att forskningen inte är begränsad till koncept, te-
orier och epistemologi från en specifik disciplin. ”And ‘theory’ here 
might be the cause-and-effect explanations of participants in a given con-
text or what has been termed ‘tacit knowledge and ‘local theory’ rather 
than ‘general knowledge’ or ‘scientific theory’” (ibid, s 127). 

� Aktionsforskning är förändringsorienterad och kräver därför en systema-
tisk datainsamling över tid för att göra det möjlig att spåra konsekvenser-
na av en förändringsinsats. 

� Av de första tre punkterna följer att aktionsforskning vore omöjlig att 
genomföra utan deltagande av de medarbetare som ”äger” det reella pro-
blemet i den aktuella kontexten. För forskarens del kräver det aktiv inter-
aktion med och fortlöpande feedback till dem som är involverade i forsk-
ningsprocessen. 

� En bra lösning på eller belysning av en praktisk problematik kopplad till 
relevant teoribildning har ett stort värde att bidra med till kunskapsutveck-
lingen inom området och spridning av sådan kunskap är grundläggande 
inom vetenskaplig forskning. 

Forskarna bidrar således med generaliserad kunskap och praktikerna med en dju-
pare förståelse av den praktiska verksamheten och hur de upplever olika feno-
men. För att kunna kombinera styrkan från båda sidor krävs en hög delaktighet 
från praktiken samtidigt som forskarna är villiga att släppa på kontrollen i forsk-
ningsprocessen (Chisholm & Elden, 1993). 

’
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Den organisatoriska eller systemrelaterade kontexten formar aktionsforsknings-
processen. Kontexten skapar inte bara förutsättningar för att förstå fenomen i en 
verksamhet utan den påverkar också själva processen och sätter gränser för vilka 
handlingsalternativ som är möjliga och lämpliga och vilken typ av forskning som 
är genomförbar vid en given tidpunkt. Även organisationens egenart och historia 
påverkar former för samarbete. Tidigare erfarenhet av och attityder till föränd-
ringar, tidigare delaktighet i verksamhetsutveckling, motivation, med andra ord 
det kollektiva minnet inverkar också (ibid). 

5.1.2 Interaktiv forskning  

Aktionsforskningen har fått kritik på senare tid för att den fortfarande begränsar 
praktikernas betydelse när det gäller att åstadkomma ny vetenskaplig kunskap 
(Svensson et al., 2002). Svensson menar att praktikerna inte tillåts vara aktiva 
”medproducenter” i forskningsprocessen och hävdar att det sällan förekommer en 
överenskommelse eller ett partnerskap mellan jämlikar. Svensson förespråkar i 
stället en mer ”utvecklingsinriktad” forskning och föredrar att benämna den in-
teraktiv forskning. Han poängterar betydelsen av ett mer jämlikt förhållande mel-
lan forskare och praktiker än vad aktionsforskningen skulle erbjuda.  

Interaktiv forskning betonar det gemensamma lärandet eller kunskapsbild-
ningen mellan deltagarna och forskarna under hela forskningsprocessen, från de-
finitionen av problemet till analys och spridning av resultaten (Svensson et al., 
2002; Aagaard & Svensson, 2006).  

Sedan 2003 finns det i Sverige en organisation SIRA (the Swedish Associa-
tion for Interactive Research) för att stödja interaktiv forskning med fokus på 
förändringsprocesser i arbetslivet. Svensson var dess förste ordförande. 

Distinktionen mellan aktionsforskning som den ser ut i dag och interaktiv 
forskning kan diskuteras ytterligare. Jag nöjer mig med att konstatera att det lig-
ger en större tyngdpunkt på ett jämbördigt förhållande mellan forskare och prak-
tiker och större fokus på en gemensam kunskapsbildning i interaktiv forskning 
jämfört med i aktionsforskning enligt Svensson et al. (2002) och Aagaard & 
Svensson (2006).   

Det finns dock problem även med beskrivningen av interaktiv forskning. 
Svensson et al. (2002) kategoriserar relationen mellan forskare och praktiker i 
olika satsningar på förändringar enligt de fyra grundtyperna att forska på, att 
forska för, att forska åt och att forska med. Svensson förespråkar det senare. Ge-
nom att forska tillsammans med de berörda påpekar han att forskaren får möjlig-
het att etablera en närhet till verksamheten och att därmed skapa en ökad förstå-
else för deltagarnas egna perspektiv, vilket är i linje med beskrivningen av inter-
aktiv forskning.  

Resonemanget väcker en del intressanta idéer som är användbara för forska-
re/praktiker relationen och utvecklingen av forskarrollen. Frågan är om forskar-
rollen uteslutande kan och bör följa ”forska med” ansatsen i ett forskarstött för-
ändringsarbete? Det har i varje fall inte varit fallet i den variationsrika föränd-
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ringsprocess som det är fråga om i denna avhandling, där vi har forskat såväl 
med, åt, för som på praktiken och där dessa ansatser har berikat varandra.  

Hur kan då samverkan mellan forskare och praktiker leda till såväl praktisk 
som teoretisk kunskapsbildning? Svensson et al. (ibid) talar om betydelsen av en 
fortgående gemensam kunskapsbildning där målsättningen är att skapa ny kun-
skap som både är praktiskt användbar och teoretiskt intressant.  

Såväl forskare som praktiker förvärvar ny kunskap under resans gång. Man 
måste dock inse att forskare och praktiker har delvis olika motiv till samverkan 
och har olika typer av kompetens, vilket jag menar gör det svårt att tala om ett 
jämlikt förhållande och en gemensam kunskapsbildning. I fallet Servicenätet 
Posten var deras motiv att få hjälp att utreda en problematik och sedan få stöd i 
det konkreta utvecklings- och förändringsarbetet inom brevbärarverksamheten 
samt att dra lärdomar av att driva projekt som kan tillämpas i verksamheten mer 
generellt. För forskargruppens del var det huvudsakliga syftet att utveckla både 
generell och specifik kunskap inom tillämpad forskning och testa olika teorier 
och modeller i praktiskt utvecklings- och förändringsarbete. Att praktikens och 
forskningens intressen är något skilda behöver som Jensen & Trägårdh (2004) 
påpekar inte innebära en konflikt men det innebär att forskare och praktiker ut-
vecklar olika men var för sig värdefulla kunskaper där olikheterna gynnar kun-
skapsutvecklingen även om den inte nödvändigtvis leder till en helt och hållet 
gemensam sådan.  

Jag kommer fortsättningsvis att huvudsakligen hålla mig till begreppet inter-
aktiv forskning eftersom forskningsprocessen bäst karakteriseras som interaktiv 
enligt vad som sagts ovan även om det också finns inslag av aktionsforskning.  

5.2 Forskarroller i utvecklings- och förändringsarbete  

Oavsett val av beteckning på den forskarstödda utvecklingsinsatsen finns ett be-
hov av att tydliggöra forskarrollen. I vetenskapliga redogörelser för forskarstödda 
utvecklingsinsatser i företag och organisationer ligger ofta tonvikten på själva 
verksamheten som genomgår förändringen medan forskarens roll och förhåll-
ningssätt är nedtonad, d v s ges mycket begränsat utrymme. Det gör det svårt att 
diskutera forskarens roll på ett metodologiskt plan, vilket är nödvändigt om man 
ska föra metodutvecklingen framåt. Jag instämmer därför i Westlanders (2002; 
2006a) påpekande att det råder ett stort behov av att lyfta fram metodfrågor kring 
forskarrollen. 

En avgörande faktor för en bra samverkan är vilket slags relation som upprät-
tas mellan forskare och praktik, vilken förmåga forskaren har att lyssna av och 
sätta sig in i praktikens problematik, samt vilken självkännedom praktikerna har 
om situationen (Gustavsen, 1990; Westlander, 2002).  

”Hur forskarrollen gestaltas är inte bara en intressant men också en nöd-
vändig information för att man ska förstå utfallet av förändringsprojektet, 
med andra ord för att svar ska kunna ges på frågan ’Hur kom man dit-
hän?’”(Westlander, 2002, s 215) 
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Samarbetet med praktiken för samtidigt med sig ett antal dilemman för forskaren 
som bland annat handlar om olika mål och intressen hos forskaren respektive 
praktiken. När forskarens uppgift är att hjälpa praktiken kan det bli en motsätt-
ning mellan god forskning och bra praktisk lösning. Gott tidsutrymme, tillräck-
ligt med forskningsresurser i fråga om personal och eventuellt övrig extern ex-
perthjälp kan då underlätta (Gustavsen, 1990). 

Forskarstött utvecklingsarbete innebär någon form av intervention i en verk-
samhet för att hjälpa praktiken att lösa vissa problem eller uppnå vissa syften. I 
det avseendet liknar forskarens roll konsultens. Westlander (2002) poängterar att 
jämfört med konsultrollen inom traditionell organisationsutveckling (OD) som 
ofta använder modeller av aktionsforskningskaraktär, har forskaren en dubbel 
och betydligt svårare roll. Konsulten kan koncentrera sig på sin hjälpande funk-
tion, klientens behov och tillgänglig forskning om hjälpverktyg. Forskaren måste 
tillgodose klientens behov samtidigt som forskningen skall tillföras ny och om 
möjligt generaliserbar kunskap. Detta betonar ytterligare behovet av en åter-
kommande metoddiskussion vad beträffar forskarrollen. 

En konsultationsteoretisk modell som jag funnit användbar för att identifiera 
och beskriva forskarrollen under olika faser av en interventionsprocess är ”The 
Consulcube” av Blake och Mouton, (1984, s 7): ”Consultation is an intervention 
calculated to bring change about in a deliberate way”. Modellen gör det möjligt 
att över tid kategorisera en interaktion mellan forskare/praktik, jämföra och ut-
värdera den med avseende på innehåll, variation och nytta.  

Konsultrollen eller forskarrollen (som jag fortsättningsvis kommer att 
benämna den) såväl som praktikerrollen, gestaltar sig helt naturligt på olika sätt 
under processens gång om den varar över en viss tid. Eftersom praktiken föränd-
ras under resans gång och behovet hos ”praktikerna” därför kan variera under 
olika faser under ett utvecklingsarbete, är det naturligt att forskarrollen och där-
med förhållningssättet skiftar (ibid). 

”The Consulcube” är framtagen av Blake och Mouton (1984) för att hjälpa 
forskaren (konsulten) att identifiera det problem som behöver lösas, vilket fokus 
som ska anläggas på praktiken – individ eller grupp etc. och vilken typ av inter-
vention som givet dessa förutsättningar är den mest lämpliga. Typ av interven-
tion är det som är mest intressant att diskutera i denna avhandling. Blake och 
Mouton (ibid) klassificerar en intervention utifrån fem olika forskar/konsult-
roller, nämligen teoretiserande (undervisande), föreskrivande (expertroll), kon-
fronterande, katalytisk (facilitatorroll/stödjande roll) och accepterande roll. Be-
nämningarna inom parentes är mina egna som jag ibland kommer att använda i 
tydliggörande syfte.  
1. Teoretiserande (undervisande) roll 
Forskaren antar här en undervisande roll genom att lyfta fram teorier och princi-
per som är relevanta för praktiken när det gäller att hantera både nuvarande och 
framtida situationer på ett mer systematiskt sätt. Det viktiga är att praktikern upp-
lever det praktiska värdet av teorin och känner sig bekväm med hur man applice-
rar den.  
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2. Föreskrivande roll (expertroll) 
I denna roll bestämmer forskaren mer eller mindre vad och/eller hur en situation 
ska hanteras. Svagheten är att forskaren tillhandahåller en färdig lösning som 
praktikern kanske inte har tillräcklig kompetens att implementera.  
3. Konfronterande roll 
Konfrontationsrollen innebär att forskaren utmanar praktikerns tänkande kring 
olika handlingsalternativ för att hjälpa denne att analysera om egna värdering-
ar/antaganden riskerar att leda i fel riktning. En bra konfrontation kan förmå 
praktikern att ta itu med motsägelser i sitt eget resonemang och reducera effek-
terna av olika försvarsmekanismer. 
4. Katalytisk roll (facilitatorroll/stödjande roll) 
Forskarens roll är här att assistera praktikern i att utreda, utvärdera och förstå sin 
egen situation för att kunna förändra det som inte är önskvärt. Det sker genom att 
forskaren hjälper till med att samla in och utvärdera data som praktikern sedan 
kan använda som underlag för att gå vidare. Det är praktikern som fattar beslut 
om hur denne vill gå vidare, inte forskaren.  
5. Accepterande roll 
Forskaren roll karaktäriseras av acceptans och support för att praktikern ska kän-
na sig fri att uttrycka personliga åsikter utan att de värderas. Syftet är att prakti-
kern skall bli hjälpt att diagnostisera situationen, att se vad som orsakar proble-
matiken och att själv fundera ut hur man skall förbättra saker. 

Denna kategorisering av forskarrollen är inte heltäckande och skulle kunna 
vara ytterligare differentierad. Jag bedömer den dock som tillräckligt särskiljande 
för avhandlingens syfte. 

Strukturen på den interaktiva ansatsen kan variera avsevärt beroende på hur 
rollfördelningen ser ut mellan forskare och praktiker och kanske också under oli-
ka faser under utvecklingens gång, vilket har varit tydligt under projektet med 
Postens brevbärarverksamhet.  

För att underlätta identifieringen av forskarrollen i interventionsprojektet 
inom brevbärarverksamheten ger jag i kapitel 6 en kort beskrivning av hur rollen 
har skiftat under de olika projektfaserna. 
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6 Interventionsprocessen i Posten-

projektet 

Vi är nu framme vid en närmare beskrivning av interventionsprocessen som 
främst avser fas II-IV i forskningsprojektet med Servicenätet Posten men där den 
första utredningen, fas I, utgjorde en förutsättning för interventionen och den in-
teraktiva forskningsansats som den förde med sig. Forskarinsatserna fördelar sig i 
tid och innehåll på de fyra projektfaserna enligt figur 6.1. 

 

 
Figur 6.1 Hur forskarinsatserna har fördelat sig under de olika projekt-

faserna. 

Från Postens sida utsågs en projektledare och en partssammansatt projektgrupp 
som samverkade med forskargruppen under projekttiden. Forsknings- och ut-
vecklingsuppgiften definierades inför var och en av de olika projektfaserna ge-
nom grundliga diskussioner och förhandlingar som utmynnade i en projektplan 
och ett skriftligt kontrakt.  

6.1 Interventionsprocessen ur ett forsknings- 

perspektiv 

För att beskriva interventionsprocessen och tillvägagångssättet av det fors-
karstödda förändringsarbetet inom Postens brevbärarverksamhet och göra hän-
delseförloppet tydligt, har jag som nämndes i kapitel 1 använt mig av en modell 
av Fishman (figur 6.2). Modellen åskådliggör olika steg och iterationer i en in-
terventionsprocess som jag tycker belyser de olika projektfaserna på ett tydligt 
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sätt. Modellen avser fallstudier med planerat förändringsarbete och tar sin ut-
gångspunkt i praktikens problematik samtidigt som den gör det möjligt att fånga 
såväl process som resultat. Modellen kan sägas beskriva en teleologisk process 
som jag redogjorde för kapitel 4, d v s processen är måldriven men inte förutbe-
stämd, utan olika aktiviteter utvecklas under processens gång enligt de behov 
som uppstår för att nå målet (se kapitel 4.1.2). Jag kommer att tala om modellen i 
termer av en teleologisk interventionsprocessmodell. 

 
 

 
Figur 6.2 Interventionsprocessmodellen. (Källa:Fishman, 1999, s 11.)  

6.1.1 Tillämpning av modellen 

Processen börjar i ruta A som utgår från den problematik och de behov som finns 
i praktiken givet att den bedöms intressant ur ett forskarperspektiv. Värdegrunder 
och förförståelse hos forskaren (B) liksom forskarens tidigare erfarenheter av 
egen forskning, annan forskning och teoribildning (C) vägleder sedan hur forska-
ren diagnostiserar situationen och vilken bedömning forskaren gör av önskvärda 
åtgärdsinsatser och forskningsrelevans (D). Om forskaren i samarbete med prak-
tiken beslutar att gå vidare, formuleras en plan (E) för en intervention (F) som 
sedan utvärderas (G). Utvärderingen påverkar i olika utsträckning forskarens 
fortsatta förståelse för praktiken och de egna värdegrunderna – via I till B, samti-
digt som erfarenheterna skapar förutsättningar för att generera nya kunskaper och 
teoriutveckling – via J till C. Om resultatet inte är tillfredsställande måste man 
kanske omformulera planen (E) och göra ett nytt försök från F. Om man nått må-
let fullbordas processen i en avslutande utvärdering för forskarens del (L). Om 
utvärderingen skapar en utgångspunkt för fortsatta insatser börjar processen om 
från A via H. 

Projektfas I: Diagnos 

Efter ett förberedande skede med inledande diskussioner mellan forskargruppen 
och Servicenätet Postens projektgrupp skrivs en projektplan och ett kontrakt in-
för en första samverkansetapp mellan forskare och praktiker. 
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A-D Den inledande fasen utgör en kartläggning eller diagnostisering av ur-
sprungsproblematiken i brevbärarverksamheten som utmynnar i ett antal 
åtgärdsförslag som valideras genom en återföring till praktiken (Erlands-
son, 2002a). 

Projektfas II: Intervention - utveckling 

E Åtgärdsförslagen från projektfas I leder till att projektledningen inom 
Servicenätet Posten i samarbete med forskargruppen beslutar att lägga 
upp en ny plan och ett nytt  kontrakt skrivs för att utveckla olika förbätt-
ringsåtgärder. Projektet kallas BAS.  

F Under ”aktionsfasen” utvecklas åtgärdsförslagen till konkreta lösningar. 
G De enskilda åtgärderna testas och utvärderas var för sig på ett antal post-

utdelningskontor. 
I, J   Utvärderingen ökar förståelsen för resultaten av de olika åtgärderna och 

den teoretiska basen kan utvecklas både när det gäller själva interven-
tionsprocessen och resultaten av åtgärderna.  

H Resultaten bedöms tillfredsställande och leder vidare till fas III via nästa 
iteration från ruta A.  

Projektfas III: Intervention - implementering 

A-D Åtgärderna skall nu implementeras i sin helhet som ett paket på ett eller 
flera pilotkontor. Olika typer av implementeringsalternativ kartläggs. 
Projektplan och kontrakt upprättas för projektfas III och IV. Praktiska 
och teoretiska erfarenheter från fas II används under planeringen av pilot-
studien. 

E Projektgruppen inom Servicenätet Posten beslutar efter olika alternativ 
som presenteras av forskargruppen att välja ett pilotkontor (på Lidingö) 
där implementering och utvärdering av de fyra åtgärderna skall ske enligt 
en sekventiell ordning.  

F En detaljplan för implementering och utvärdering görs upp av mig som 
forskarrepresentant i samarbete med implementeringsansvariga inom 
Servicenätets projektgrupp och personalen på Lidingökontoret och 
genomförs. 

G ”Lidingöpiloten” utvärderas i sin helhet i en rapport som presenteras för 
praktikens representanter inklusive styrgrupp vid ett återföringsmöte
 (Erlandsson-Karltun, 2004). 

I, J   Utvärderingen tillför praktiker och forskare kunskaper både praktiskt och 
teoretiskt vad gäller implementeringsprocessen och resultat av åtgärdspa-
ketet som utgör utgångspunkten för nästa fas, den s k breddimplemente-
ringen. 
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H Resultaten från ”Lidingöpiloten” ger lärdomar inför ”breddimplemente-
ringen” i fas IV. En ny iteration via A börjar. 

Lärandelaboratorier 

Under de båda interventionsfaserna ger forskargruppen ett antal så kallade läran-
delaboratorier i form av seminarieliknande möten eller workshops under halv- 
eller heldagar, där teori varvas med praktiska övningar, grupparbete och diskus-
sioner kring olika teman allteftersom olika behov hos praktikergruppen uppstår 
under resans gång. Dessa beskrivs närmare i kapitel 11. 

Projektfas IV: Utvärdering 

Postens projektledning hade beslutat att genomföra ”breddimplementeringen” 
utan medverkan av forskargruppen. 
A-D Utvärderingen beslutas däremot genomföras av forskargruppen. Lärdo-

mar från ”Lidingöpiloten” finns att tillgå både praktiskt och teoretiskt. 
E Servicenätets projektledning beslutar i samförstånd med forskargruppen 

att två postutdelningskontor från vart och ett av de 15 leveransområdena 
ska ingå i utvärderingen av BAS-åtgärderna i ”breddimplementeringen”. 

F Utvärderingen läggs upp av forskargruppen och genomförs.  
G ”Breddimplementeringen” utvärderas och dokumenteras i en rapport som 

läggs fram för praktikens representanter inklusive styrgrupp vid ett åter-
föringsmöte  (Roos & Erlandsson-Karltun, 2005). 

I, J   Praktiska och teoretiska kunskaper från denna projektfas finns nu till-
gängliga för såväl praktiker som forskare. Förståelse, förklaringsmodeller 
och teori utvecklas inför avhandlingen. 

L Forskningsprojektet i sin helhet är nu avslutat och en slutlig utvärdering 
sker i form av denna avhandling. 

6.2 Forskarrollen 

Forskarrollen är som jag nämnde i föregående kapitel viktig att lyfta fram om 
man skall kunna diskutera den metodologiskt. Jag vill därför beskriva hur roller-
na har sett ut i de olika projektfaserna utifrån min modifierade kategorisering av 
Blake & Mouton (1984).  Forskarrollen skiftade kraftigt mellan de olika projekt-
faserna, beroende på uppdragets karaktär. Den varierade också under en och sam-
ma projektfas, framförallt under BAS-projektet och ”Lidingöpiloten” som var av 
en mer interaktiv karaktär. Jag vill dock poängtera att de olika rollkategorierna 
inte är tydligt avgränsade i modellen utan till viss del överlappar varandra i olika 
sammanhang. De lämpar sig ändå bra som ett redskap att diskutera hur forskar-
rollen har skiftat under forskningsprocessens gång och vilka lärdomar som finns 
att dra av detta.  
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6.2.1 Projektfas I: Diagnos 

Under den inledande utredningen av ”Bästa Metod” var uppdraget tydligt och 
avgränsat enligt skriftligt avtal. Forskargruppen assisterade med att utreda och 
utvärdera effekterna av ”Bästa Metod” och brevbärarnas arbetssituation och ge 
förslag till åtgärder som skapade underlag för praktikerna att gå vidare med för 
att lösa problemen. Det innebar att forskarrollen i stor utsträckning var katalytisk. 
Resultaten från utredningen återfördes till företaget via en skriftlig rapport men 
också genom ett antal föreläsningar och diskussioner för att förankra resultaten i 
företaget. Teorier och principer bakom belastningsergonomi, förändringsproces-
ser, delaktighet med mera framhölls som grund för de åtgärdsförslag som fors-
kargruppen gav i syfte att hjälpa praktikerna att förstå hur situationen kunde han-
teras på ett systematiskt sätt. Med andra ord fanns också inslag av en teoretise-
rande/undervisande samt en föreskrivande roll i denna fas.  

6.2.2 Projektfas II: Intervention - utveckling 

BAS-projektet var utvecklingsinriktat och krävde därför skiftande typer av fors-
karinsatser och roller allteftersom olika behov uppstod. Under denna fas fram-
trädde hela spektret av roller förutom den accepterande som beskrivs som passivt 
lyssnande och stödjande. Eventuellt kan man säga att den rollen tidvis framträdde 
som en del av andra roller. Beroende på de olika delprojektens natur och delpro-
jektledarnas preferenser, valde de också lite olika modeller för forskare/prak-
tikersamverkan, vilket påverkade forskarrollen i hög grad. Den föreskrivande rol-
len som jag även kallar expertrollen, blev framträdande i flera av delprojekten. 
Exempelvis hade delprojektet som utvecklade belysning, och märkning behov av 
expertkunskap inom synergonomi och kognition/perception och det delprojekt 
som arbetade med att ta fram en utbildning i arbetsteknik krävde belastningser-
gonomisk expertkunskap. I vissa av delprojekten och i olika faser inom delpro-
jekten blev den katalytiska rollen framträdande när delprojektledarna hade behov 
av att få hjälp med att diskutera, tolka och utvärdera de lösningar man kommit 
fram till (se kapitel 9). 

 Under BAS-projektet blev det också nödvändigt att anta en konfronterande 
roll när vi kommit fram till steget att planera för implementeringen. Då hade det 
börjat svaja i Servicenätets projektledning och arbetet i projektgruppen riskerade 
att gå i stå. 

6.2.3 Projektfas III: Intervention - implementering 

Implementering och utvärdering av BAS-åtgärderna på Lidingökontoret inbegrep 
rollen som expert men också en katalytisk och undervisande roll. Metodologiska 
expertkunskaper krävdes för att lägga upp och genomföra implementeringen på 
ett lämpligt sätt för att det skulle passa verksamheten samtidigt som både process 
och resultat av åtgärdspaketet skulle kunna utvärderas. Assistansen i form av ge-
nomförande och utvärdering innebar en katalytisk roll. Den skriftliga rapporten 
inbegrep förutom en utvärdering av såväl process som åtgärdseffekter också en 
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tydligt undervisande del där viktiga lärdomar avslutningsvis punktades upp inför 
nästa fas, ”breddimplementeringen”. Innehållet avrapporterades också muntligt 
inför ledningsansvariga inom Servicenätet Posten. 

Lärandelaboratorier 

Den undervisande rollen blev särskilt tydlig under de så kallade lärandelaborato-
rierna (se kapitel 11) som utgjorde ett viktigt komplement för utbilda delprojek-
tens medlemmar och andra involverade i både teori och praktik. Undervisningen 
skedde enligt skiftande teman och inbegrep både teoretisk genomgång, praktiska 
tillämpningar och diskussioner inom belastningsergonomi, synergonomi, percep-
tion, arbetsorganisation, förändringsarbete i MTO-system, implementering mm. 

6.2.4 Projektfas IV: Utvärdering 

Under ”breddimplementeringen” återgick forskarrollen i stort sett till densamma 
som i fas I, d v s den katalytiskt utredande och undervisande eftersom Servicenä-
tet själva ansvarade för implementeringsprocessen. Rapporten (Roos & Erlands-
son, 2005) utgjorde i sig ett undervisningsunderlag och en återföring av resulta-
ten ägde rum den16 januari 2006 inför de ledningsansvariga som under Fas III. 

6.2.5 Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan sägas att den första fasen i projektet, diagnosfasen inne-
bar kartläggning och utvärdering dels av den totala arbetssituationen för brevbä-
rare, dels av hur införandet av ”Bästa Metod” hade fungerat. Den sista fasen var 
en utvärdering av implementeringen av BAS-ågärderna på utdelningskontoren 
över hela landet. I dessa båda faser arbetade forskargruppen förhållandevis själv-
ständigt i förhållande till praktiken.  

De mellanliggande interventionsfaserna, d v s utvecklingen av förbättringsåt-
gärderna och implementeringen på pilotkontoret i Lidingö som handlade om att 
utveckla konkreta åtgärdsförslag av MTO-karaktär och testa dem på ett pilotkon-
tor, var av en mer intensiv interaktiv karaktär mellan forskare och praktiker vilket 
krävde sitt speciella tillvägagångssätt. Under denna projektperiod var det enligt 
överenskommelsen praktikens aktörer som ansvarade för processerna under ut-
vecklingsarbetet. Motiveringen från forskargruppen var att om ett förändringsar-
bete skall ha framgång är det en förutsättning att drivkraften finns inom företaget 
och på de nivåer som förändringen berör, vilket inbegriper både företagsledning-
en och de anställda. Det är inte heller så lämpligt att forskaren tar på sig uppgif-
ten att driva ett förändringsarbete i ett företag eftersom det kan försvåra en kritisk 
analys och riskerar dra uppmärksamheten från forskningsuppgiften. 

För att åstadkomma goda resultat valde projektledningen inom Servicenätet i 
samförstånd med forskargruppen att arbeta med bred delaktighet i linjen under 
hela processen. 
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7 Metod och datainsamling 

Utgångspunkten för forskningsprojektet i avhandlingen är ett forskarstött föränd-
ringsarbete inom Servicenätet Posten som pågått under 2001-2006. Forsknings-
ansatsen, där forskningssyftena företrädesvis är av ”hur-” och ”varför-” karaktär, 
som i fallet med denna avhandling, innebär att man måste kunna hantera ett brett 
spektrum av data.  

Startpunkten var att explorativt utreda en problemsituation inom Postens 
brevbärarverksamhet. Avsikten var dock att gå längre än till att diagnostisera vad 
problemen bestod i och teoretisera kring detta. Vi avsåg att genom samverkan 
mellan forskare och praktiker gå vidare och utveckla konkreta lösningar för att 
åtgärda de problem vi fann. Syftet var att utveckla kunskap som är både praktiskt 
användbar och teoretiskt intressant. För att åstadkomma detta valdes en interaktiv 
forskningsansats som gjort det möjligt att belysa forskare/praktiker samverkan på 
ett verklighetsnära och realistisk sätt.  

Det finns olika sätt att förstå och beskriva verkligheten. Jag har valt ett tele-
ologiskt processperspektiv för att beskriva det i viss mån förplanerade men i hög 
grad improviserade stegvisa tillvägagångssättet i den interaktiva processen så än-
damålsenligt som möjlig. Det gäller såväl forskningsprocessen som praktikens 
förfaringssätt. Tillvägagångssättet har krävt att vi som forskare måst våga släppa 
på kontrollen och våga låta samverkansprocessen utvecklas utan att styra den i 
förhållande till praktiken. Operationellt sett har det betytt av vi har använt olika 
koncept, metoder, insikter och empiriska forskningsresultat allteftersom olika 
behov uppstått. 

Eftersom utgångspunkten byggde på hur deltagarna i studien upplevde pro-
blemen i ett specifikt sammanhang och forskningen kom att orienteras till ett sy-
stemperspektiv Människa-Teknik-Organisation (MTO), gick det inte att begränsa 
sig till teorier, koncept och epistemologi från en bestämd disciplin. Det krävdes 
ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 

Från forskargruppen krävdes en kontinuerlig och aktiv samverkan med prak-
tiken både när det gällde forskarstöd under utvecklings- och implementeringsfa-
sen men också i form av återkommande feedback till praktikens medarbetare. 

Projektets förändringsorienterade natur krävde en prospektiv datainsamling 
som kom att sträcka sig över en period på fem år. En omfattande datainsamling 
krävdes i syfte att ge en fyllig beskrivning av verksamheten i enlighet med kra-
ven för en fallstudie (Fishman, 1999; Yin, 1994). Tillvägagångssättet fordrade att 
forskargruppen skaffade sig en djup förståelse för brevbärarverksamheten. 
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7.1 Interaktiv forskningsansats 

Interaktiv forskning baseras på en kunskapssyn där teoretisk och praktisk kun-
skap utvecklas i växelverkan (se kapitel 5). Det innebär att kunskapsutveckling 
sker via en gemensam plattform för forskare/praktikersamverkan. Forskargrup-
pens förhållningssätt var att stödja men inte styra och alltså inte att ta på sig an-
svaret för interventionsprocessen av skäl som nämnts ovan. Att driva projektet 
låg på praktikens aktörer. Eftersom projektet var utvecklingsinriktat var föränd-
ringsprocessen av teleologisk karaktär, d v s måldriven men inte i detalj förutbe-
stämd utan utvecklades efterhand allt efter de behov som uppstod hos praktikerna 
såväl som i forskargruppen. Interventionens upplägg förutsatte ett interaktivt 
samarbete med stort engagemang från både praktiker och forskare. Förloppets 
teleologiska karaktär och den interaktiva ansatsen skapade en dynamik som gyn-
nade kunskapsutvecklingen. Hur skedde då kunskapsutvecklingen under projek-
tets gång mer konkret?  

Innan jag går in på det vill jag först rekapitulera att syftet från Servicenätet 
Postens sida var att utveckla konkreta åtgärder som på sikt kunde bidra till bättre 
hälsa och effektivitet i brevbärarverksamheten men det fanns också ett önskemål 
om att få kunskaper om hur man driver projekt på ett mer framgångsrikt sätt ge-
nerellt. Forskargruppens syfte var framförallt att utveckla vetenskaplig kunskap 
om forskarstött förändringsarbete för att kunna generalisera resultaten till andra 
situationer. 

I en interaktiv forskningsprocess finns inga förutbestämda metoder, teorier 
och tillvägagångssätt utan det krävs ett iterativt tillvägagångssätt mellan forskare 
och praktiker där många olika metoder används. Man börjar med en gemensam 
ansträngning att diagnostisera situationen för att hitta problembilden. Det handlar 
inte om att hitta en lösning rätt och slätt utan att engagera sig i en gemensam 
problemfinnarprocess. När interventionen kom in i en utvecklingsfas sommaren 
2002, hade samarbetet redan pågått ett år och en gemensam kunskapsbas hade 
utvecklats genom den inledande, diagnostiserande utredningen. Interventionen 
varade sedan t o m utgången av 2005, vilket innebar att det fanns tid för kun-
skapsutveckling.  

Resultaten från de olika faserna i datainsamlingen diskuterades och tolkades i 
olika gruppkonstellationer med forskargruppen och praktikergruppen vid pro-
jektgruppsmöten cirka var fjortonde dag. Resultaten från de tre projektrapporter-
na (Erlandsson, 2002a; Erlandsson-Karltun, 2004; Roos & Erlandsson-Karltun, 
2005) återfördes till företaget vid mer omfattande avrapporteringstillfällen då re-
sultaten i olika utsträckning diskuterades som underlag för nästkommande pro-
jektfas. Mer formella lärandetillfällen skapades också genom sex lärandelabora-
torier (se kapitel 11). 

För att utveckla vetenskaplig kunskap kring själva forsknings- och föränd-
ringsprocessen fordrades en löpande dokumentation av processen. Förutom att 
mötena i projektgruppen dokumenterades av projektledningen inom Servicenätet 
i form av mötesprotokoll, förde vi i forskarguppen egna minnesanteckningar från 
dessa möten. Intervjuer av delprojektledare och andra ansvariga inom Servicenä-
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tets projektgrupp genomfördes på forskargruppens initiativ vid flera tillfällen i 
den här fasen för att fånga hur de upplevde samverkan mellan forskare/praktiker 
och för att skapa förståelse för själva förändringsarbetet som drevs av projekt-
gruppen inom Servicenätet Posten. I samma syfte dokumenterades resultaten från 
lärandelaboratorierna.  

7.1.1 En modell för interaktiv forskning 

Det fanns redan i de inledande diskussionerna inför projektstarten med Service-
nätet ett ömsesidigt önskemål om en hög grad av interaktion mellan forskare och 
praktiker och täta kontakter under projektets förlopp. Vi var också eniga om att 
inriktningen av de olika delprojekten kunde förändras beroende på vilken kun-
skap som växte fram efterhand. Upplägget för samverkan baserades i stor ut-
sträckning på en modell som illustrerar kunskapsbildningen under interaktiv 
forskning och som utvecklats vid Centrum för studier av Människa, Teknik och 
Organisation (CMTO) vid Linköpings universitet (Ellström, et al., 1999). Om 
man arbetar enligt denna modell är förutsättningarna goda att generera forsk-
ningsresultat som har god vetenskaplig kvalitet såväl som praktiskt användbar 
kunskap som kan omsättas i konkreta åtgärder. 

Modellen (figur 7.1) beskriver två skilda aktivitetssystem som samverkar 
med varandra, ett forskarsystem och ett praktiksystem. Den förutsätter att det 
finns en tydlig uppdelning av intressen, ansvar, befogenheter och kompetens 
mellan forskare och praktiker inom ramen för den samverkan som äger rum.  

Samarbetet inleds med att projektdeltagare och forskare träffas för att disku-
tera de frågeställningar och problem som vardera parten är intresserad av att be-
lysa och för att gemensamt definiera vilka frågeställningar båda parter är intres-
serade av att utveckla. Dessa styr sedan forskarnas val av teoretisk referensram, 
hur datainsamlingen läggs upp och analyseras. Resultaten diskuteras, tolkas och 
konceptualiseras i ett gemensamt samverkansforum där kunskapsprocessen fort-
går för var och en av parterna. Ansvaret att genomföra praktiska förändringar i 
verksamheten ligger på praktikens deltagare. När åtgärderna är genomförda kan 
en ny diskussion ske mellan forskare och praktiker med utgångspunkt från den 
kunskap som genererats i de båda systemen. Nya frågesällningar kan definieras 
och ytterligare en iteration sker enligt modellen om det finns förutsättningar och 
intresse från båda parter. 

7.2 Kunskapsteoretiska reflektioner 

Den praktiska kunskap som genereras syftar till att uppnå vissa konkreta mål och 
bygger på erfarenhet under vissa förutsättningar och omständigheter. Det gör att 
kunskapen i motsvarande grad är kontextuellt och tidsmässigt begränsad (Toul-
min, 1992). Ur detta pragmatiska perspektiv kan kunskap beskrivas som ”förmå-
gan att förstå de sammanhang som bestämmer ett föremåls användbarhet i en 
given situation” (Dewey, 1999, s 394). Teorin ”gör tingen klara och förståeliga” 
(Pierce, 1990, s 149), det vill säga genom teorin kan vi å ena sidan få hjälp att 
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förstå praktiken bättre och å andra sidan lära av erfarenheten från praktiken och 
omvandla den till en mer systematiserad och reflekterad kunskap. I dessa sam-
manhang citeras ofta Lewins uppfattning att det finns ingenting så praktiskt som 
en bra teori. Teorin blir ett medel för att skapa ny kunskap, se nya samband och 
sammanhang för att skapa mening och förståelse. Teorin får vägleda utvecklings-
arbetet men inte styra det (Fishman, 1999; Svensson et al., 2002). 
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Figur 7.1 En modell för interaktiv forskning. (Källa CMTO, Ellström et al., 

1999.)

Här har vi att göra med ett samspel mellan olika kunskapsfilosofiska paradigm, 
dels det rationellt teoretiska (positivism) och dels det praktiskt tillämpade (her-
meneutik). Hur låter sig dessa kombineras rent vetenskapligt? Ofta framhålls ett 
antal dikotomier mellan dessa betraktelsesätt. Det teoretiska kontra det praktiska, 
det generella kontra det lokala, det universella kontra det specifika, det tidlösa 
kontra det tidsbundna, är vanliga dualismer (Toulmin, 1990). Dessa paradigm har 
olika styrkor i olika forskningssammanhang. I denna avhandling vill jag i första 
hand betona hur de kan berika varandra. 

Teorin har i avhandlingen bidragit som vägledning för att skapa förståelse för 
de fenomen som syftesformuleringarna lyfter såväl som tänkbara förklaringar till 
resultaten. 

Det för oss in på en annan dikotomi som jag finner intressant, nämligen den 
mellan förståelse och förklaring, där förståelse ofta förknippas med kvalitativa 
metoder och förklaring med kvantitativa, vilket i sig är en problematisk indelning 
eftersom forskningsmetoder ofta har inslag av båda (Alwood, 1999) och som 
Campbell (1975) hävdar i sin argumentation för fallstudiens vetenskapliga tillför-
litlighet därför bör integreras för tillförlitligare resultat (jämför Svensson et al., 
2002). 
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Dialektiken mellan att förklara och förstå är enligt kunskapsfilosofen Ricoeur 
(1993) den huvudsakliga orsaken till det komplicerade förhållandet mellan hu-
manvetenskap och naturvetenskap som ofta förknippas med kvalitativ respektive 
kvantitativ metod. Jag instämmer med Ricoeur, Alwood och Campbell i att det 
oftast inte är fråga om antingen eller utan både och, inte minst inom tillämpad 
forskning där de båda metodansatserna med fördel kan användas inom samma 
forskningsprojekt.  

För att förstå ett händelseförlopp eller ett sammanhang kan vi behöva ta hjälp 
av teoretiska förklaringsmodeller för att komma vidare. Förståelse kan därför sä-
gas föregå, ledsaga och innesluta förklaringen som i gengäld utvecklar förståel-
sen analytiskt. Dessutom har man som forskare alltid värderingar och någon form 
av förförståelse som utångspunkt. Kvalitativa och kvantitativa metoder i traditio-
nell mening blir utifrån detta resonemang komplementära, vilket är fallet i denna 
avhandling.  

Jag sökte inledningsvis förståelse för varför implementeringen av ”Bästa Me-
tod” hade varierat i så hög grad som den gjort. Jag kunde hitta förklaringar till 
detta med hjälp av statistiska dataanalyser kompletterade med kvalitativa analy-
ser relaterade till olika teoretiska resonemang. Genom förståelsen för teknikens 
användning blev det också möjligt att förklara vissa brister i den tekniska utrust-
ningen med hjälp av insamlade data i förhållande till vetenskapliga teorier. Detta 
ledde fram till konkreta förslag för hur bristerna skulle åtgärdas inom brevbärar-
verksamheten. Åtgärdsförslagen kunde sedan utvecklas, implementeras och ut-
värderas avseende såväl resultat som process och bilda utgångspunkt för lärdo-
mar, teoriutveckling och generaliseringar av olika karaktär. 

Vad jag försöker säga är att i förändringsforskning skall de kunskapsfiloso-
fiska och metodologiska dikotomierna inte ses som enbart motsatser utan som 
komplementära. Resonemanget syftar till att ge en plattform för det metodolo-
giskt pragmatiska förhållningssätt som jag valt i avhandlingen där det är fråga 
om en kombination av de båda kunskapstraditionerna. 

7.3 Generaliserbarhet och teoriutveckling 

Hur och för vem eller vilka är då resultaten tillämpliga och under vilka förutsätt-
ningar? Fallstudier får ibland kritik för att inte vara tillräckligt vetenskapligt ge-
neraliserbara eftersom de är för kontextuellt specifika och lokalt, tidsmässigt 
bundna och ofta baseras på kvalitativa metoder. Det finns här olika sätt att reso-
nera kring generaliserbarhet. 

Firestone (1993) tar upp denna problematik genom att framhålla tre möjliga 
typer av generaliseringar relaterade till olika metoder: 1) att generalisera ett stick-
prov till en population med hjälp av statistiska analyser 2) att medge generalise-
ring till andra fall eller verksamheter och 3) att göra en analytisk generalisering 
med syftet att bidra till teoriutveckling. 

Den diagnostiserande utredningen som gjordes i projektfas I samt den avslu-
tande utvärderingen i projektfas IV gjordes utifrån ett urval av 15 respektive 30 
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postutdelningskontor som valts ut av Servicenätet Posten enligt deras egna krite-
rier för kontor där implementeringen av en förändring fungerat ”bra”, ”mellan-
bra” respektive ”dåligt”. Urvalet av individer på respektive kontor gjordes slump-
mässigt. Det fanns en bredd på urvalet av kontor i olika avseenden (se kapitel 8 
respektive 12) som jag bedömer rimlig för att generalisera resultaten från dessa 
stickprov till populationen av brevbärare inom Servicenätet i Posten Sverige AB. 
Valideringen av den första utredningen visade också att så var fallet. 

Kontexten kan vi inte hålla under kontroll i en fallstudie och önskar inte hel-
ler göra det eftersom den bidrar till att skapa förståelse för den problematik som 
är i fokus. Vad som gör det möjligt att generalisera resultaten till andra liknande 
verksamheter är att man tillhandahåller en tillräckligt fyllig beskrivning av delta-
gare, kontext, förutsättningar, intentioner, upplevelser och metoder (Fishman, 
1999; Firestone, 1993; Larsson, 2001). Det handlar inte om att mekaniskt för-
knippa ett visst fenomen med en viss kontextuell variabel. I stället handlar det 
om att hitta förklarande mekanismer, d v s att analysera och studera hur olika va-
riabler interagerar med varandra i en viss miljö (Svensson, et al., 2002). Min be-
dömning är att våra resultat och erfarenheter från Servicenätet Posten i första 
hand kan generaliseras till verksamheter med liknande struktur, d v s stora, by-
råkratiskt och likformigt styrda organisationer inom tjänstesektorn. De som äm-
nar forska om forskarstött förändringsarbete från dessa utgångspunkter inbjuds 
att använda fallet Posten som referenspunkt. I övrigt måste det bli upp till läsaren 
att bedöma i vilken utsträckning generaliseringar medges till andra verksamheter. 

Generaliserbarhet är nu inte det enda kriteriet på god forskning. Bidraget till 
en långsiktig teoriutveckling är väl så viktigt. Hur kan detta ske i en interaktiv 
forskningsprocess där praktik och teori är nära förknippade med varandra? 

När det gäller teoriutveckling har jag utgått från olika definitioner och be-
grepp som jag lagt som raster på den verklighet jag studerat och delvis varit del-
aktig i: systemperspektiv, MTO, participation, förändringsperspektiv, forskarstött 
förändringsarbete och forskarroller. Det innebär en pragmatisk kunskapssyn där 
man med teorins hjälp belyser nya erfarenheter och resultat som ger underlag för 
nya kunskaper. Jag har använt mig av såväl ett deduktivt som ett induktivt reso-
nemang för att finna samband och förklaringar som grund för mina slutsatser.  

I studier med längre tidsperspektiv måste man respektera uniciteten för att 
komma åt det som är intressant, annars når man inget djup. Men den situationsre-
laterade kunskapen och förståelsen måste kombineras med en analyserande och 
förklarande ansats för att bidra till teoriutveckling. En enskild fallstudie som i 
denna avhandling kan bidra med teoriutveckling i vissa avseenden (se kapitel 13 
och 14). Men för att få till stånd en mer långsiktig teoriutveckling behöver resul-
taten också diskuteras inom forskarsamhället och relateras till fler studier kring 
forskarstött förändringsarbete (jämför Fishman, 1999; Gustavsen et al., 2001; 
Sandberg, 2002; Svensson et al., 2002).  
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7.4 Insamlat material 

Varje forskningsprojekt har sin egen karaktär och kräver olika metoder och till-
vägagångssätt för datainsamling (Judd et al., 1991). Så var även fallet i de olika 
projektfaserna i Posten-projektet. Tabell 7.1 visar en översiktig sammanställning 
av datainsamlingens karaktär i de olika projektfaserna under interventionen.  

Jag har valt att ge en mer detaljerad beskrivning av respektive projektfas i 
vardera kapitlen 8-12, när det gäller datainsamling och hur jag sovrat i materialet. 
Det framgår där vilken mix av metoder som använts under de olika projektfaser-
na. 

Den omfångsrika datamängden gjorde det nödvändigt att sovra kraftigt i ma-
terialet inför avhandlingen. Tyngdpunkten ligger på själva interventionsproces-
sen men resultaten från de olika projektfaserna är viktiga för att förstå både pro-
cessen och utfallet och för att uppfylla avhandlings olika syften.  

Det material som jag använt från fas I valdes ut med avseende på hur det bi-
dragit till att diagnostisera situationen inför projektfas II. MTO-problematiken 
och delaktighet visade sig då bli de primära aspekterna att lyfta fram i dokumen-
tationen. Denna dokumentation var viktig framförallt för att uppfylla delsyfte I. 

Fas II och III utgjorde kärnan i den interaktiva samverkansprocessen mellan 
forskare och praktiker och det forskarstödda utvecklingsarbetet för att utveckla 
MTO-anpassade lösningar. I detta skede framförallt, låg fokus på hur föränd-
ringsarbetet organiserades i olika projektarrangemang under inverkan av skiftan-
de omständigheter som berörde forskningsprocessen. Här valdes dokumentatio-
nen under processen ut beroende på hur den bidrog till att uppfylla i första hand 
delsyfte II och III. 

Under projektfas IV då Servicenätet ansvarade för implementeringen, lyftes 
det material fram som belyste hur åtgärdspaketet upplevdes av brevbärarna re-
spektive hur väl implementeringen hade fungerat, i huvudsak med avseende på 
upplevd delaktighet. Detta material har bäring på samtliga tre delsyften. 

Forskarrollen, främjande respektive hindrande faktorer för resultat och pro-
cess samt hur Servicenätets ledning dragit lärdom av erfarenheterna att driva det-
ta projekt är ytterligare frågor som varit viktiga att betona i dokumentationen från 
samtliga faser. Tillsammans med det övriga materialet medverkar dessa aspekter 
till det övergripande målet att bidra till kunskapsutvecklingen av forskarstött för-
ändringsarbete. 
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Tabell 7.1 Översiktstabell över insamlat empiriskt material i respektive pro-
jektfas under interventionen.

Empiriskt material Interventionens olika projektfaser 

 
Projektfas 

I 
Projektfas 

II 
Projektfas 

III 
Projektfas 

IV 

  010801-
020131 

 020801-
030131 030101 - 051231 

 Diagnos Intervention 
- utveckling 

Intervention 
- implemen-

tering 
Utvärdering 

Projektplan och kontrakt forska-
re/praktikersamverkan � � � 

Företagsdokumentation: proto-
koll, PM samt andra interna skri-
velser 

� � � � 

Fältobservationer/deltagande 
observation � � �  

Individuella intervjuer med 
brevbärare och kontorschefer på 
15 lokala postutdelningskontor 

� 
n = 60    

Enkäter på 15 lokala postutdel-
ningskontor 

� 
n = 524    

Fysiska mätdata på brevbärare � 
n = 24    

Gruppintervjuer med brevbärare   � 
n = 25  

Intervjuer med planeringsansva-
riga för ”Bästa Metod”  � 

n=8   

Intervjuer med delprojektledare 
inom BAS-projektet  � 

n=7   

Dokumentation från sex lärande-
laboratorier och utvärdering  � 

  

Sex delenkäter för utvärdering av 
BAS-åtgärdernas implemente-
ring på Lidingökontoret 

  � 
n = 35  

Löpande dokumentation från 
projektmöten   � �  

Löpande minnesanteckningar 
från projektmöten  � �  

Mötesobservationer  � �  
Gruppintervjuer med brevbärare 
på 15 utdelningskontor    � 

n = 82 
Intervjuer med kontorschefer och 
lagledare på 15 utdelningskontor    � 

n = 30 
Telefonintervjuer med  kontors-
chefer på 15 utdelningskontor    � 

n = 15 
Enkäter på 30 lokala postutdel-
ningskontor    � 

n = 425 
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7.5 Undersökningsinstrument 

Jag ger i detta avsnitt en övergripande beskrivning av de instrument jag använt 
vid datainsamlingen och vilka principiella hänsyn jag tagit då det gäller hur jag 
gått tillväga för att utforma olika undersökningsinstrument. Eftersom de olika 
projektfaserna är av olika karaktär och har krävt delvis olika upplägg, har jag 
som nämndes ovan valt att ge en mer detaljerad beskrivning av undersökningsin-
strument och tillvägagångssättet i respektive resultatkapitel 8-12. Se i övrigt 
bilagor.   

Eftersom studien tar sin utgångspunkt i praktiken är en grundläggande förut-
sättning att sätta sig in i hur arbetet går till. Förutom att det var nödvändigt för 
den egna förståelsen av området så har det stor betydelse för vilket förtroende 
man som forskare lyckas inge hos respondenterna, vilket påverkar förutsättning-
arna att genomföra god forskning. Jag inledde därför med ett heldagsbesök vid 
ett representativt postutdelningskontor. Erfarenheterna från denna dag var bety-
delsefulla för det fortsatta arbetet.  

Ett lämpligt sätt att gå tillväga metodologiskt i interventioner är att kombine-
ra flera olika metoder för att öka tillförlitligheten av resultaten. Det finns risker 
med att vara ensidig. Exempelvis finns det en risk med att låta deltagarna besvara 
samma standardfrågor i ett enkätformulär före respektive efter en intervention 
och enbart beräkna statistiska skillnader mellan före- och eftermätningen. Risken 
är att deltagarna tolkar svarsskalorna för respektive fråga olika vid de olika 
mättillfällena. Den risken uppmärksammades först av Golembiewski et al. (1976) 
som visar att det handlar om en psykometrisk problematik som är särskilt tydlig i 
interventioner. Frågan gäller huruvida individens egen måttstock för att bedöma 
eller värdera ett visst förhållande är densamma efter som före interventionen eller 
om den har förändrats beroende på att personens erfarenheter inom området har 
förändrats under resans gång, så kallad betaförändring. Jag har undersökt beta-
förändring med en metod utvecklad av Terborg et al. (1980), i Karltun, 2006a. Se 
även Westlander (2006b). 

7.5.1 Intervjuer och enkäter 

Intervjuer och enkäter var viktiga och kompletterande inslag i samtliga projektfa-
ser. De var till sin karaktär idiografiskt explorativa, d v s avsikten var att fokuse-
ra representativa individers uppfattningar och upplevelser av olika aspekter i de-
ras arbetssituation med syftet att kunna urskilja generaliserbara mönster (Judd et 
al., 1991; Kvale, 1993, 1994, 1996, 1997; Westlander, 2000).  

Intervjuer 

Intervjuundersökningarna föregicks av genomgång av företagsdokumentation 
och av fältstudier, där jag skaffade mig kunskap om brevbärarverksamheten, jar-
gong, terminologi etc. Till sin utformning var intervjuerna halvstrukturerade med 
inslag av standardiserade frågor (Westlander, 2000).  
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En intervjuguide med tematiska upplägg och olika specificitet på frågorna väg-
ledde varje intervjutillfälle. Jag genomförde själv samtliga intervjuer i projektfa-
serna I-III då olika forskningskollegor deltog bland annat i syfte att säkra bedö-
marreliabiliteten. Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades. Under
den avslutande utvärderingen genomfördes intervjuerna av projektmedarbetaren
Anna Roos (se bilaga 11,12). Jag medverkade då vid ett tillfälle. Intervjuerna
spelades in på band.  

Förutom god frågekonstruktion och ett lämpligt upplägg är det viktigt att 
skapa en god atmosfär i intervjusituationen. Men det krävs kontaktskapande in-
nan man kommer så långt. Jag tog tidigt kontakt med respondenterna och infor-
merade om syfte och tillvägagångssätt och kunde på så sätt skapa en god grund-
förutsättning för intervjuerna. När jag kom på plats kände de mig redan i viss ut-
sträckning. Samtliga intervjuer genomfördes i avskildhet i ett så ”neutralt” ut-
rymme som möjligt på respektive postutdelningskontor eller arbetsplats. Utdel-
ningschefens rum undveks i möjligaste mån. Eftersom intervjuaren utgör själva 
undersökningsinstrumentet i en intervjusituation är hantverksskickligheten bety-
delsefull och svår att formellt beskriva. Intervjusituationen är ju ett samspel mel-
lan två personer som kräver många olika avvägningar i kommunikationen (Judd 
et al., 1991; Kvale, 1997). 

Analysen av intervjuerna såg ut på delvis olika sätt och skedde i olika steg 
beroende på syftet med intervjuerna i respektive projektfas. Eftersom intervjuer-
na var många (tabell 7.1) var planeringen och upplägget desto viktigare. Som 
Kvale (1997, s 162) lite tillspetsat uttrycker det: ”den ideala intervjun är redan 
analyserad då bandspelaren stängs av”. Med det vill jag ha sagt att analysen i 
varierande grad kan vara inbyggd i själva intervjusituationen, dels genom inter-
vjuguidens upplägg och dels genom klargörande och verifierande frågor under 
intervjuns gång. Jag utnyttjade dessa möjligheter som analysverktyg.  

Enkäter 

Enkäter användes i kombination med intervjuerna. I den första projektfasen 
byggde enkätfrågorna i hög grad på resultaten från intervjuerna. Även enkäterna 
lades upp i tematiska avsnitt. Frågorna varierade mellan övergripande nivå och 
specifik nivå. Karaktären på frågorna skiftade mellan i huvudsak faktafrågor av 
konstaterande natur och upplevelsebaserade frågor av värderande karaktär och 
tillmätt betydelse. Jag fäste också avseende vid frågornas ordningsföljd (West-
lander, 2000). Svarsalternativen gavs i huvudsak på en sluten 1-5 respektive 1-7 
gradig svarsskala, vilket underlättade datorbaserade statistiska analyser. Enkäter-
na validerades i pilottest och justerades innan de användes. Statistiska
analyser av enkätdata gjordes med hjälp av datorprogrammet SPSS. 

7.5.2 Övriga instrument 

Deltagande observationer från möten, formella mötesprotokoll från Servicenätet 
Posten och egna samt forskarkollegors löpande minnesanteckningar från pro-
jektmötena, utgjorde en viktig grund för att dokumentera och analysera forska-
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re/praktikersamverkan under företrädesvis projektfaserna II och III. Materialet 
reducerades i flera omgångar med avsikten att fokusera själva interaktionsproces-
sen mellan forskare och praktiker. Avsikten var att även belysa hur jag som fors-
kare upplevde samverkan med praktiken under dessa projektfaser. Syftet var att 
ge en så fyllig, realistisk och samtidigt läsbar redogörelse som möjligt för att 
motsvara avhandlingens syfte att bidra till kunskapsutvecklingen kring fors-
karstött förändringsarbete.  

7.6 Tillförlitlighet 

I en fallstudie som denna med starkt inslag av kvalitativa data som kräver en re-
flekterande tolkningsansats, är tillförlitlighet inte enbart kopplad till insamling av 
data utan också till själva forskningsupplägget och bearbetningen av empirin. För 
att tydliggöra interventionsprocessen och tillvägagångssättet har jag valt att göra 
en stegvis beskrivning av de fyra projektfaserna enligt kapitel 8-12  och hur utfal-
let från respektive steg inverkat på nästkommande projektfas. Det har också un-
derlättat för att skapa en detaljerad och utförlig beskrivning av processen. 

Med den så kallade interventionsprocessmodellen (se figur 6.2) var avsikten 
att fånga såväl process som resultat - en viktig förutsättning för att uppfylla syf-
tena med avhandlingen. Att man som forskare alltid har personliga värdegrunder, 
någon form av förförståelse baserad på tidigare forskningsresultat och erfarenhe-
ter måste också klargöras såväl för en själv som för läsaren, något som jag också 
strävat efter att framhålla inom ramen för modellen. 

Hur tillförlitliga är då mina data? Har jag undersökt eller ”mätt” det som är 
relevant i sammanhanget, d v s det jag avsåg att undersöka eller mäta och jag 
gjort det på ett tillförlitligt sätt? 

När det gäller den externa validiteten har jag försökt beskriva forskningsför-
loppet så realistiskt som möjligt. Ändå måste man vara medveten om att det är 
svårt att komma åt något annat än det ”som visas upp” för forskaren. Den inter-
aktiva ansatsen har dock skapat goda förutsättningar för detta genom att vi kom-
mit nära praktiken och därigenom fått ett förtroende som förhoppningsvis har ge-
nererat ärliga svar från respondenterna.  

Vad beträffar själva undersökningsinstrumenten, handlar det i det här fallet 
främst om intervjuguider och enkätutformning. Min bedömning är att tillförlitlighe-
ten är tillfyllest av följande skäl: Intervjuguiderna byggde på förstudier genom 
deltagande observation och ingående undersökning av den praktiska brevbärar-
verksamheten. Företagsdokumentation bidrog till att öka förståelsen för den ar-
betssituation vi skulle undersöka. Intervjuguiderna utformades i samspel med 
forskare inom forskargruppen som deltagit i förstudierna och som dessutom hade 
olika disciplinär bakgrund. Intervjuerna genomfördes i många fall med ytterligare 
en forskarkollega närvarande för att öka reliabiliteten. Enkätutformningen i pro-
jektfas I byggde vidare på de olika teman och specifika problemområden som 
under intervjuerna utkristalliserades som de mest angelägna att utforska vidare 
genom enkätstudien. De olika enkäterna validerades genom att de testades på en 
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pilotgrupp. Genom en grundlig återföring av resultaten framförallt i den första 
utredande rapporten, kunde vi dessutom få en omedelbar validering från sam-
manlagt 435 representanter för medarbetare som varit föremål för utredningen. 
Resultaten visade sig stämma till närmare 100 procent enligt den utvärderingen. 
Enkäternas upplägg i projektfaserna III och IV byggde vidare på den erfarenhet 
och de kunskaper som utvecklats under fas I och II. 

Ytterligare ett sätt att validera resultaten är att låta informanterna bedöma till-
förlitligheten i insamlade data. Under intervjuernas gång sammanfattade jag fort-
löpande hur jag uppfattade deras svar och lät dem kommentera om det var rätt 
uppfattat och om inte lät jag dem rätta till det som jag eventuellt missuppfattat. 
Under projektfas II och III fick de flesta av intervjudeltagarna hela intervjun ut-
skriven för att själva läsa igenom och korrigera eventuella missuppfattningar.  

Triangulering är ett annat sätt jag använt mig av för att validera data. Det in-
nebär att man använder flera olika datakällor för att bekräfta resultaten. Jag har 
kunnat jämföra resultat från intervjudata från flera olika personalkategorier över 
tid med enkätdata, fysiska mätdata, fältobservationer, dokumentation från läran-
delaboratorier, företagsdokumentation, mötesobservationer, formella anteckning-
ar från mötesprotokoll och forskargruppens anteckningar vid dessa mötestillfäl-
len. 

Ett annat sätt att öka tillförlitligheten i resultaten är att betrakta ett problem ur 
olika synvinklar och med hjälp av olika metoder. Jag har utnyttjat detta genom 
att intervjua personer med olika relationer till problemet (chefer på olika nivåer, 
fackliga representanter, brevbärare, dirigenter, teamledare, och projektledare). På 
så sätt får man data som går ”omlott”, samtidigt som de genererar kompletteran-
de aspekter vilket ökar validiteten. Under analysfasen har jag använt olika meto-
der – statistiska analyser av enkätdata och kvalitativa analyser med olika typer av 
kategorisering av intervjudata. 
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8 Projektfas I: Diagnos 

Resultatdelen är upplagd i kronologisk ordning enligt de olika faserna i interven-
tionen inom brevbärarverksamheten och presenteras i de följande fem kapitlen.  

Under hösten 2001 utredde forskargruppen den totala arbetssituationen för 
brevbärare och deras erfarenheter från införandet av ”Bästa Metod”. Utredningen 
var en diagnostisering enligt den problematik som fanns inom brevbärarverk-
samheten och gjordes på ett urval om femton lokala postutdelningskontor. Kon-
toren utsågs av den centrala ledningen för Servicenätet Posten och utvaldes fem 
och fem från tre olika kategorier beroende på hur väl implementeringen av ”Bäs-
ta Metod” hade utfallit enligt Servicenätets kriterier. Urvalet var stratifierat för att 
garantera en variation på införandeprocessens framgång (Erlandsson, 2002a).  

Metoderna som användes i denna fas var deltagande observation, 60 halv-
strukturerade intervjuer på femton postutdelningskontor, en enkät som baserades 
på vad som framkom vid arbetsplatsbesöken och intervjuerna, företagsdokumen-
tation samt fysiska mätningar.  

8.1 Datainsamlingens upplägg 

Diagnostiseringen byggde på ett stegvis tillvägagångssätt enligt avsnitten 8.1.1 
till och med 8.1.5 Avsikten var att i ett första steg förutsättningslöst bli förtrogen 
med brevbärarnas arbete.  

8.1.1 Steg 1 – Arbetsplatsbesök  

För att lära känna brevbärarnas praktiska arbete gjorde jag inledningsvis tillsam-
mans med en forskarkollega ett heldagsbesök på ett postutdelningskontor som 
inte ingick i de femton som inbegreps i utredningen (jämför Westlander, 
1993b). Syftet var att fånga arbetet ur olika aspekter genom samtal med såväl 
kontorschefen, det fackliga ombudet (Seko) och brevbärarna vid sina respektive 
arbetsstationer. Dessutom följde jag en av brevbärarna under turarbetet och del-
tog i postutdelningen i flerfamiljshus med fyra våningar utan hiss. Detta var den 
vecka då IKEA-katalogen delades ut så jag fick en bra uppfattning av de volymer 
och tyngder en brevbärare måste kunna hantera under sitt arbete.  

Besöket dokumenterades skriftligt med avseende på formell organisations-
struktur och termer som man använde internt för olika benämningar; informell 
struktur och ledningsstrategi; arbetsordningen på utdelningskontoret, som i tur 
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och ordning inbegrep sorteringsarbetet inomhus, turarbetet med utdelningen ut-
omhus, och eftermiddagens sorteringsarbete, eftersändningar och diverse arbete; 
personalomsättning, beräkningar av produktivitet; frågor kring hälsa och ergo-
nomi samt upplevelsen av införandet av “Bästa Metod” generellt.  

Dessa erfarenheter innebar en viktig grund för nästa steg, nämligen utform-
ningen av en intervjuguide inför utredningen av de två huvudfrågorna som gällde 
1) den totala arbetssituationen för brevbärare med i huvudsak postutdelning i 
flerfamiljshus samt 2) hur införandet av “Bästa Metod” hade fungerat, främst 
med avseende på införandeprocess, acceptans, delaktighet och en manual som 
beskrev arbetet med “Bästa Metod”. I detta steg fanns också vissa mer riktade 
forskarintressen, nämligen att undersöka problematiken ur ett systemperspektiv 
där upplevd delaktighet under införandet av ”Bästa Metod” intresserade mig sär-
skilt. 

8.1.2 Steg 2 – Utformning av intervjuguide 

Efter det inledande arbetsplatsbesöket utformade jag en intervjuguide med fokus 
på de två huvudfrågor Servicenätet Posten ville ha utvärderade enligt avsnitt 
8.1.1 och med forskningsintresset att fånga systemperspektivet i brevbärarnas ar-
bete och upplevelsen av delaktighet i förändringsarbetet med ”Bästa Metod”. In-
tervjuguiden utformades i tre olika varianter för att matcha de tre olika personal-
grupper som skulle intervjuas, nämligen 1) brevbärare, 2) kontorschefer och 3) 
fackliga ombud. Flertalet frågor utformades på samma sätt för de olika kategori-
erna av informanter men eftersom fokus låg på brevbärarnas arbetssituation ställ-
des vissa frågor till chefer och fackliga ombud med avseende på hur de trodde att 
brevbärarna upplevde olika aspekter av arbetet medan motsvarande frågor ställ-
des till brevbärarna om deras direkta upplevelser. Vissa frågor ställdes också med 
avseende på respektive roller i organisationen. Intervjuguiden lades upp enligt 
avsnitten A-D nedan. 

Logiken i intervjuguidens upplägg var att inledningsvis skapa en avslappnad 
intervjusituation genom övergripande generella frågor (A). Därefter var frågorna 
upplagda enligt vart och ett av de båda delsyftena med utredningen (B respektive 
C). Det sista avsnittet (D) syftade till att lyfta fram olika aspekter på arbetsorga-
nisation, samarbetsformer med mera för att få en bild av hur brevbärarna upplev-
de sin arbetssituation generellt. 

A. Inledande frågor 

- Allmänna uppgifter om ålder, kön, anställningstid etc. 
- Arbetserfarenhet inom Posten och på andra arbetsplatser.  
- Arbetsmiljöansvar. De fackliga ombuden fick i det här avsnittet mer de-

taljerade frågor om förutsättningarna att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

B. Frågor angående införandet av “Bästa Metod” 

- Olika aspekter på arbetet med och införandet av ”Bästa Metod”. 
- Installationen av “Bästa Metod” facken. 
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- Uppfattningen av manualens användbarhet. 
- Upplevd delaktighet/acceptans vid införandet av ”Bästa Metod” . 
- Upplevelsen av att arbeta enligt “Bästa Metod” jämfört med tidigare ar-

betssätt. 

C. Frågor angående brevbärarnas totala arbetssituation 

- Övergripande erfarenheter av arbetssituationen. Fackliga ombud och 
postcenterchefer (kontorschefer) fick här en ytterligare fråga om huruvida 
de upplevde ett ”korstryck” på grund av sin roll i organisationen. 

- Upplevelsen av de olika arbetsmomenten i innearbetet generellt samt re-
laterade till före och efter införandet av ”Bästa Metod”. 

- Upplevelsen av de olika arbetsmomenten i turarbetet (d v s vid utdelning-
en av posten) generellt samt relaterade till före och efter införandet av 
”Bästa Metod”. 

- Upplevelser av olika arbetsrelaterade hälsoaspekter. Brevbärarna fick här 
mer specificerade frågor kring upplevd arbetsrelaterad hälsa och vilken 
nytta de ansåg sig ha av företagshälsovården. 

D. Avslutande frågor kring  

- Samarbetsformer.  
- Arbetsfördelning.  
- Utvecklingspotential inom verksamheten.  
- Synen på arbetssituationen inom den närmaste framtiden. 

För närmare detaljer kring frågeformuleringen, se bilaga1. 

8.1.3 Steg 3 – Intervjudeltagarnas inflytande på upplägget av 

utvärderingen

För att bereda marken för ett så högt intervjudeltagande som möjligt tog jag per 
telefon förhandskontakt med kontorscheferna på samtliga femton utdelningskon-
tor och diskuterade upplägget av utvärderingen i stora drag och vad det inbegrep 
för varje postutdelningskontor. Besöken planerades för att passa in i brevbärar-
verksamheten tidsmässigt. Kontorschefen fick också noggranna instruktioner om 
vikten av att alla medarbetare fanns på plats för information kring utvärderingen. 
Jag skickade sedan ett personligt brev till de fyra intervjupersonerna på respekti-
ve kontor med preciserad information om tidpunkt för och tillvägagångssätt vid 
intervjun.  

8.1.4 Steg 4 – Intervjuer och riktade observationer 

Under vecka 36-43, 2001 genomförde jag på vart och ett av de femton utdel-
ningskontoren fyra halvstrukturerade intervjuer med inslag av standardiserade 
frågor enligt intervjuguide (se bilaga 1) under en och en halv till två timmar, på 
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basis av tidigare förvärvad kunskap från steg 1-3. Samtidigt gjorde jag arbets-
platsobservationer som hade ett interaktivt inslag. 

Jag genomförde själv samtliga intervjuer för att de skulle bli likvärdigt 
genomförda. De personalkategorier som intervjuades var chefen för utdelnings-
kontoret, det fackliga ombudet samt en slumpmässigt utvald manlig respektive 
kvinnlig brevbärare. På åtta av utdelningskontoren medverkade ytterligare en 
person i forskargruppen under intervjuerna, förde anteckningar och bidrog på det 
sättet till bedömarreliabilitet och utvärdering av intervjuresultaten. Samtliga in-
tervjuer spelades in på band och transkriberades.  

Materialet från intervjuerna blev med detta upplägg omfångsrikt. Syftet var i 
detta skede inte att i detalj analysera och kategorisera allt som sagts, utan att 
fånga de frågeställningar som var mest intressanta att gå vidare med i enkätstu-
dien. Det fanns heller inte tid till en sådan analys i detta skede. Från början var 
forskningssyftet att så småningom göra en jämförande flerfallsanalys mellan de 
femton utdelningskontoren, vilket hade krävt en djupanalys av intervjumaterialet. 
Utskrifterna av intervjuerna tillsammans med anteckningar som gjordes i inter-
vjuguiden under intervjuernas gång och diskussioner som fördes med forskarkol-
legorna fick vägleda analysen av intervjumaterialet som indelades med avseende 
på vilka teman och frågeställningar som vi i forskargruppen bedömde viktiga att 
betona i den kommande enkäten.  

I samband med att jag besökte varje utdelningskontor och genomförde inter-
vjuerna med de fyra utvalda personerna, informerade jag personligen samtlig 
brevbärarpersonal om syftet med studien och den kommande enkätundersök-
ningen. Jag fick då möjlighet att ”känna av läget” och personalen fick möjlighet 
att ställa frågor. Under dessa besök tog jag tillfället i akt att studera arbetet inne 
på respektive utdelningskontor och resonerade med brevbärare och övrig perso-
nal under de olika arbetsmomenten.  

8.1.5 Steg 5 – Enkätkonstruktion och enkätresultat 

På basis av hittills förvärvad kunskap från steg 1-4 utformade jag i samarbete 
med forskarkollegorna en strukturerad enkät där samtliga frågor utom den avslu-
tande frågan hade fasta svarsalternativ och i flertalet fall fem eller sjugradig 
svarsskala. Den avslutande frågan gav möjlighet till en fri kommentar av eventu-
ella kompletterande synpunkter. Enkäten omfattade 207 frågor. Ett frågebatteri 
som tidigare utvecklats och validerats angående besvär från rörelseorganen5 in-
gick för att vi skulle kunna relatera till ett jämförelsematerial.  

I en pilotstudie testades enkäten på sju personer vid ett närliggande postut-
delningskontor, som inte ingick i de femton som utsetts för enkätstudien. Såväl 
brevbärare som fackligt ombud och personer med andra arbetsuppgifter än post-
utdelning deltog i pilotstudien. Trots att enkäten var omfattande uppfattades detta 
inte som något problem. Efter smärre justeringar sändes enkäten ut till samtliga 
15 utdelningskontor. På detta sätt validerades enkäten. 

                                              
5 Besvärsenkät utformad inom ramen för Nordiska ministerrådets projekt nr 170.21-1.15.
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Strukturen från intervjuguiderna behölls även om frågorna behövde finjusteras 
och ordnas på ett annat sätt för att lämpa sig i ett enkätformulär. Enkätfrågorna 
sammanställdes i sju övergripande avsnitt (enkäten finns i sin helhet i bilaga 2):  

- Några inledande frågor om ålder, kön och anställningsform inom Servi-
cenätet Posten (5 frågor).  

- Arbetserfarenhet och typ av arbetsuppgifter inom Posten (9 frågor).  
- Olika typer av postutdelning (stadsbrevbäring, lantbrevbäring etc.) och 

olika aspekter av postutdelningen under turarbetet (4 frågor). 
- Frågor riktade speciellt till fackliga ombud eller/och skyddsombud avse-

ende arbetet med arbetsmiljöfrågor (8 frågor). 
- Frågor om brevbärarnas upplevelser av ”Bästa Metod” (85 frågor). 
- Frågor om arbetsförhållanden och hälsa (103 frågor) . 
- Avslutande fråga för fria kommentarer (1 fråga). 

Frågorna speglade ett systemperspektiv och inbegrep samtliga MTO-kompo-
nenter eftersom jag vid det här laget kunde ana att det fanns indikationer på en 
underliggande MTO-problematik.  

 Enkäten besvarades av 524 anställda vid de lokala utdelningskontoren, vilket 
motsvarade en svarsfrekvens på 89 %. Varje formulär gavs en kod i syfte att 
pressa ner bortfallet och vissa markeringar gjordes för att underlätta datoriserad 
inmatning. 

De som arbetade med brevbäring utgjorde 452 personer. De återstående 92 
som arbetade med andra uppgifter på utdelningskontoren exkluderades i detta 
sammanhang, eftersom implementeringen av ”Bästa Metod” påverkat deras arbe-
te på ett annorlunda sätt. Svarsfrekvensen för brevbärarna enbart var också 89 %.  

Tabell 8.1 visar den procentuella svarsfrekvensen från brevbärare som arbe-
tade med postutdelning på fältet fördelade fem och fem på de femton utdelnings-
kontoren enligt hur väl “Bästa Metod” fungerade. Det är värt att notera att svars-
frekvensen på de kontor där ”Bästa Metod” fungerade bra var högre i snitt (94 %) 
jämfört med kontorskategori två (85 %) och tre (88 %) där det inte fungerade lika 
bra. 
Tabell 8.1 Procentuell andel brevbärare som besvarat enkäten fördelade på 

de femton postutdelningskontoren.  n = 452  

Kontorskategori 1 
“Bästa Metod”
fungerade bra 

Kontorskategori 2 
 “Bästa Metod”

fungerade varken 
bra eller dåligt 

Kontorskategori 3 
“Bästa Metod”

fungerade dåligt Kontor

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

Svars-
frekvens 

i % 
94 98 82 100 95 82 76 85 82 100 74 86 95 100 87
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8.1.6 Fysiska mätningar 

Med hjälp av en mobil laboratorieutrustning genomfördes parallellt med enkätin-
samlingen kompletterande undersökningar i form av ergonomiska studier och fy-
siska mätningar. Sammanlagt 24 brevbärare vid fyra utdelningskontor deltog. 
Syftet var att identifiera belastningsergonomiska risker och prioritera mellan oli-
ka tänkbara förbättringsförslag. 

8.2 Resultat från diagnosfasen

Resultaten från enkätundersökningen analyserades med olika statistiska test och 
gav tillsammans med övriga insamlade data en mångfasetterad bild av brevbärar-
nas arbetssituation och deras upplevelser av att arbeta med ”Bästa Metod”. Jag 
kunde också urskilja ett antal faktorer som tydligt kunde kopplas till den varie-
rande framgången av “Bästa Metod”. Avsikten är här inte att gå in på alla detaljer 
i utredningen utan att ge sammanfattande resultat inför den fortsatta interven-
tionsprocessen. För mer detaljerade resultat, se den så kallade Linköpingsrappor-
ten (Erlandsson, 2002a). 

8.2.1 Brevbärarnas arbetssituation och hälsa 

Angående brevbärarnas arbetsförhållanden kunde vi konstatera att de är krävan-
de, framförallt i fysiskt avseende, något som visade sig i en hög besvärsfrekvens 
från rörelseorganen. De mest ansträngda kroppsdelarna var rygg, skuldror/axlar, 
nacke och knän (ibid). Majoriteten av brevbärarna ansåg att ”Bästa Metod” i vis-
sa avseenden var ett bra arbetskoncept men de var samtidigt oroliga över att den 
fysiska arbetsbelastningen skulle ge ökade besvär på sikt. 66 procent av brevbä-
rarna ansåg att arbetsvillkoren påverkade deras hälsa negativt. 

En majoritet av brevbärarna upplevde vidare ett högt arbetstempo, konstant 
tidspress samt att arbetet var alldeles för toppstyrt (tabell 8.2). Resultaten indike-
rade att rationaliseringen genom ”Bästa Metod” hade medfört en ökad arbetsin-
tensitet med uppenbar risk att förbruka snarare än generera mänskliga resurser 
(Docherty et al., 2002).  

Två organisatoriska aspekter framträder i dessa resultat. För det första: Det 
top-down-styrda införandet av ”Bästa Metod” inbegripet neddragning av antalet 
brevbärare, ökad standardisering av arbetsprocesserna och formalisering av post-
utdelningstiden. Detta styrks också av resultaten från intervjuerna. För det andra: 
Den organisatoriska förändringen från relativt självstyrande regioner och mål-
styrning till en centralt kontrollerad organisation och detaljstyrning. Detta tyder 
på ett minskat individuellt inflytande i arbetet som brevbärare (Erlandsson, 
2002c; Karltun, 2006b). Av de fackliga ombud som deltog i studien ansåg 21 av 
28 att centrala direktiv påverkade förutsättningarna att bedriva det lokala arbets-
miljöarbetet negativt respektive mycket negativt.  

 



8. Projektfas I: Diagnos 

 79

Tabell 8.2 Upplevd tidspress, fysisk arbetsbelastning och flexibilitet ur arbets-
tagarperspektiv, i procent. Svarsskala 1-7. n = 440-445, bf = 7-12 

Svarsskala  1 2 3 4 5 6 7  

Tidspress Alldeles för 
högt arbets-
tempo 

14 19 25 32 7 2 1 Alldeles för 
lågt arbets-
tempo 

Konstant 
tidspress 

25 23 23 18 6 4 1 Ingen tidspress

Arbets-
belastning

Fysiskt på-
frestande ar-
bete 

24 27 25 16 4 2 2 Fysiskt lätt ar-
bete 

Psykiskt på-
frestande ar-
bete 

26 30 18 18 5 2 1 Lugnt och be-
hagligt arbete 
 

Flexibilitet
ur arbets-
tagar-
perspektiv

Alldeles för 
toppstyrt 

32 21 14 21 7 3 2 Stora möjlig-
heter att an-
passa arbetet 
till lokala för-
utsättningar 

 

8.2.2 ”Bästa Metod” jämfört med tidigare arbetssätt  

Uppfattningen om hur arbetsförhållandena påverkats av ”Bästa Metod” varierade 
i hög grad. Arbetsförhållandena inne på utdelningskontoret bedömdes bättre med 
”Bästa Metod” av 39 % av brevbärarna, sämre av 40 % och oförändrat av 22 % 
jämfört med tidigare arbetssätt. När det gäller turarbetet som i sig inte påverkats 
lika mycket av ”Bästa Metod”, så tyckte 9 % att det blivit bättre, 16 % att det bli-
vit sämre och 74 % att det var oförändrat jämfört med tidigare arbetssätt. Den 
stora variationen i bedömningen visade sig ha att göra med upplevd delaktighet i 
samband med implementeringen.   

8.2.3  Betydelsen av participation för implementering och re-

sultat

Det fanns stora skillnader i hur väl ”Bästa Metod” fungerade vid de femton olika 
utdelningskontor som ingick i studien. Av de faktorer som påverkat införandet 
och tillämpningen av ”Bästa Metod” framträdde participation särskilt. Med hjälp 
av intervjuresultaten kunde jag spåra ett antal olika aspekter av participation som 
stämde väl överens med tidigare teori och forskningsresultat som jag beskrev i 
kapitel 3. Detta motiverade ett frågebatteri i enkäten för att bedöma om det fanns 
något samband mellan dessa aspekter av upplevd delaktighet och framgången av 
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“Bästa Metod” enligt den bedömning som gjorts av Servicenätets ledning. Upp-
levd delaktighet hos brevbärarna operationaliserades enligt frågorna i tabell 8.3.  
Tabell 8.3 Upplevd delaktighet under införandeprocessen av “Bästa Metod” i 

relation till kategori av utdelningskontor. Svarsskala 1-7. 

 Brevbärarnas upplevelse av hur ”Bästa Metod” fun-
gerat i relation till  kategori av utdelningskontor 

Enkätfrågor  

Oberoende variabel, fråga 1. 
Beroende variabler fråga 2-10. 

Kategori 1 
”Bästa Metod” 

fungerar bra 
 

Kategori 2 
”Bästa Metod” 

fungerar  
varken bra 
eller dåligt 

Kategori 3 
”Bästa Metod” 
fungerar dåligt 

Sign. mellan 
kategorier 

enligt  
Chi-två test 

1-2, 1-3, 2-3 

1.  Har du känt Dig delaktig i 
införandet av “Bästa Metod”? 
(Ea14) 

n = 158 n = 138 n = 143  

 Ja, i mycket hög grad   (1, 2) 16% 15% 9% 1-2  p = .053 

  (3, 4, 5) 50% 38% 27% 1-3  p = .000 

 Nej, inte alls (6, 7) 34% 47% 64% 2-3  p = .027 

2.  Hur tycker Du att informatio-
nen kring införandet av “Bäs-
ta Metod” har fungerat på det-
ta utdelningskontor? (Ea10) 

n = 152 n = 136 n = 134  

 Mycket bra (1, 2) 33% 18% 12% 1-2  p = .000 

  (3, 4, 5) 58% 48% 62% 1-3  p = .000 

 Mycket dåligt (6, 7) 9% 34% 26% 2-3  p = .081 

3.  Vad anser Du om de instruk-
tioner Du har  fått för hur man 
bör arbeta med “Bästa  Me-
tod”? (Ea8)  

n = 153 n = 136 n = 141  

 Mycket bra (1, 2) 28% 11% 14% 1-2  p =. 000 

  (3, 4, 5) 63% 62% 60% 1-3  p = .000 

 Mycket dåliga (6, 7) 9% 27% 26% 2-3  p = .732 

4. Hur tycker Du att kommuni-
kationen kring införandet av 
“Bästa Metod” har fungerat 
på detta utdelningskontor? 
(Ea11) 

n = 152 n = 135 n = 133  

 Mycket bra (1, 2) 31% 15% 11% 1-2  p = .000 

  (3, 4, 5) 60% 50% 64% 1-3  p = .000 

 Mycket dåligt (6, 7) 9% 35% 25% 2-3  p = .081 
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Forts. Tabell 8.3 

5. Hur tycker Du att möjlighe-
terna har varit att påverka hur 
“Bästa Metod” skulle införas? 
(Ea9) 

n = 154 n = 135 n = 138  

 Mycket bra (1, 2) 12% 6% 5% 1-2  p = .003 

  (3, 4, 5) 46% 33% 28% 1-3  p = .000 

 Mycket dåliga (6, 7) 42% 61% 67% 2-3  p = .671 

6.  Tycker Du att det har funnits 
möjligheter till lämpliga loka-
la anpassningar av Bästa Me-
tod? (Ea15) 

n = 153 n = 136 n = 140  

 Ja, i mycket hög grad (1, 2) 18% 13% 9% 1-2  p = .004 

  (3, 4, 5) 56% 42% 49% 1-3  p = .004 

 Nej, inte alls (6, 7) 26% 45% 42% 2-3 p = .314 

7.  Hur har Din motivation varit 
när det gäller införandet av 
“Bästa Metod”? (Ea12) 

n = 156 n = 137 n = 138  

 Mycket hög (1, 2) 31% 24% 17% 1-2  p = .011 

  (3, 4, 5) 57% 51% 55% 1-3  p = .000 

 Mycket låg (6, 7) 12% 25% 28% 2-3  p = .306 

8.  Hur tillfreds känner Du Dig 
med att arbeta med “Bästa 
Metod”? (Ea13) 

n = 156 n =  137 n = 138  

 Mycket tillfreds (1, 2) 44% 28% 27% 1-2  p = .000 

  (3, 4, 5) 49% 44% 54% 1-3  p = .001 

 Inte alls tillfreds (6, 7) 7% 28% 19% 2-3  p = .152 

9.  Hur upplever Du ledarskapet 
från Dina närmaste chefer på 
utdelningskontoret? (Fd1a) 

n = 158 n = 141 n = 147  

 Mycket bra  (1, 2) 52 % 35 % 42 % 1-2  p = .006 

  (3, 4, 5) 42 % 49 % 50 % 1-3 p = .332 

 Mycket dåligt (6, 7) 6 % 14 % 7 % 2-3 p = .068 

10. Hur upplever Du ledarskapet 
från den centrala ledningen 
inom Posten? (Fd1b) 

n = 157 n = 140 n = 146  

 Mycket bra (1, 2) 8 % 3 % 3 % 1-2  p = .023 

  (3, 4, 5) 55 % 48 % 45 % 1-3  p = .007 

 Mycket dåligt (6, 7) 33 % 49 % 52 % 2-3 p = .896 
 

En statistisk analys av resultaten visade ett samband mellan upplevd delaktighet 
och framgången med “Bästa Metod”. Chi-två test användes för att jämföra två 
kontorskategorier i taget enligt kolumnen längst till höger i tabell 8.3. På de post-
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utdelningskontor där “Bästa Metod” fungerade ”bra” fanns en signifikant högre 
grad av upplevd delaktighet jämfört med de kontor där det fungerade ”dåligt”. 
Detta gällde för samtliga parametrar av delaktighet enligt tabell 8.3 (Chi-två test, 
p<.001 – p<.05) med ett undantag, nämligen fråga 9. Den frågan gällde hur 
brevbärarna upplevde ledarskapet från de närmaste cheferna på utdelningskonto-
ret. På samma fråga var det en signifikant skillnad mellan den ”bra” gruppen och 
”varken-eller-gruppen”. Den ”dåliga” gruppen upplevde bättre lokalt ledarskap 
än mellankategorin. Vi ser också från tabell 8.3 att skillnaden mellan den ”bra” 
gruppen och ”varken-eller-gruppen” är signifikant vad gäller samtliga parametrar 
förutom fråga 1 om delaktighet, som dock ligger nära den valda signifikansgrän-
sen (p=.05). Mellan den ”dåliga” gruppen och ”varken-eller-gruppen” finns dock 
bara signifikant skillnad på den direkta frågan om delaktighet. Framgång med 
Bästa Metod” hade hursomhelst ett tydligt samband med hög upplevd delaktig-

het av samtliga parametrar enligt tabell 8.3.  
För en helhetsbedömning är det inte bara viktigt med statistiska signifikanser. 

Det är också betydelsefullt att kunna urskilja det mönster som framträder mellan 
de olika kategorierna av kontor i förhållande till parametrarna i frågebatteriet och 
hur spridningen av svaren fördelar sig. I figur 8.1 framträder detta. Medelvärde-
na på respektive fråga och kontorskategori är markerade i diagrammet på svars-
skala 1-7. Dessutom anges standardavvikelsen på respektive fråga presenterad 
högst upp i diagrammet. Här kan vi se att kategori 1 skiljer sig markant i fråga 
om bättre resultatet i förhållande till kategori 2 och 3 som är mer likartade.  

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1.
 D

ela
kti

g

2.
 In

fo
rm

ati
on

3.
In

str
uk

tio
ne

r

4.
Kom

m
un

ika
tio

n

5.
 P

åv
er

ka
 in

för
an

de
t

6.
Lo

ka
la 

an
pa

ss
nin

ga
r

7. 
M

oti
va

tio
n

8.
 T

illf
re

ds
 m

ed
 B

AS

9.
 L

ok
alt

 le
da

rs
ka

p

10
. C

en
tra

lt l
ed

ar
sk

ap

1
=

 b
ä

s
t,

 7
=

s
ä

m
s

t

Bra stdavv
Mellan stdavv
Dåliga stdavv
Bra
Mellan
Dåliga

-Mellan std/2
Serie9

0-linjen utgörs av 
medelvärdet vid 
jämförelse med 
standardavvikelsen

Standardavvikelse

 
Figur 8.1 Profil för respektive delaktighetsparameter och kontorskategori en-

ligt medelvärden i tabell 8.3. 
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Vilka parametrar i frågebatteriet har då det största förklaringsvärdet för upplevd 
delaktighet? Eftersom svarsskalan är en ordinalskala användes en logistisk re-
gressionsanalys där svarskategorierna måste delas in i dikotoma grupper. Den 7-
gradiga svarsskalan delades in i svarsgrupperna 1-3 (hög upplevd delaktighet) 
respektive 4-7 (låg upplevd delaktighet). Det mellersta värdet lades till den sämre 
gruppen för att undvika att övervärdera inverkan av de ”bra” svaren.  

Den logistiska regressionsanalysen identifierade tre faktorer med signifikanta 
nivåer av inverkan av upplevd delaktighet, nämligen fråga 5 om möjligheterna att 
påverka hur “Bästa Metod” skulle införas, fråga 6 angående möjligheter till loka-
la anpassningar av “Bästa Metod” och fråga 7 om motivation till införandet av 
“Bästa Metod”. Sannolikhetsförhållandena framgår av tabell 8.4.  

Tabell 8.4. Förklarande parametrar för upplevde delaktighet i samband med 
införandet av ”Bästa Metod” enligt logistisk regressionsanalys. 

Upplevd delaktighet enligt frågor nr 5, 6 och 7 i tabell 8.3 i samband med 
införandet av ”Bästa Metod” 

Frågor nr Sannolikhetsförhållande Signifikans 
5. Påverka införandet 4,702 p <.001 
6. Lokala anpassningar 2,996 p <.001 
7. Motivation 8,383 p <.001 

 
Motivation hade starkast inverkan på upplevelsen av delaktighet. Om en person 
skattat ett högt värde på frågan om han/hon känt sig motiverad att införa ”Bästa 
Metod” är det åtta gånger mer sannolikt att denne också upplevt sig delaktig i in-
förandet. Att de som ansåg sig haft möjlighet att påverka hur “Bästa Metod” 
skulle införas upplevt sig delaktiga är fem gånger mer sannolikt jämfört med dem 
som skattat lågt på den frågan. De som tyckte att de haft goda möjligheterna att 
göra lokala anpassningar av ”Bästa Metod” har i tre gånger större utsträckning 
sannolikt också upplevt sig delaktiga i införandet av ”Bästa Metod”. 

En kompletterande analys av intervjudata tydde på att de utdelningskontor 
som lyckats bra hade chefer som varit proaktiva, tagit ett helhetsgrepp i sitt sätt 
att hantera och implementera ”Bästa Metod” konceptet och därmed skapat förut-
sättningar för medarbetarna att påverka och anpassa införandet till de lokala för-
utsättningarna.  

8.2.4 Resultaten – en MTO-problematik 

Intervjuerna och enkätundersökningen visade att det stod alltmer klart att vi hade 
att göra med en MTO-problematik. Resultaten visade sammantaget att det fanns 
ett bristande helhetsperspektiv eller systemtänkande bakom såväl utformningen 
som implementeringen av ”Bästa Metod”.  

Det fanns en stark koppling mellan framgången av införandeprocessen och 
resultatet av “Bästa Metod”. Vi kunde konstatera att det fanns brister och motsä-
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gelser i det nya arbetskonceptet som ansågs ha försvårat arbetsflödet och gett 
upphov till kvalitetsbrister. Följaktligen hade heller inte de kalkylerade vinsterna 
uppnåtts. Exempelvis upplevdes det svårare att samarbeta vid postsorteringsarbe-
tet eftersom man antingen ”springer på varandra” eller måste delsortera posten 
för att det skulle fungera. Detta var inte önskvärt eftersom en stor del av vinsten 
låg i att sortera posten i ett steg i stället för två. Direktiven avseende hanteringen 
av reklamen var vidare ett ömtåligt kapitel som ställde till problem i logistiken. 

Det visade sig också att det tog längre tid för en brevbärare att sortera eller 
”kamma upp” posten på ett annat område än det ordinarie än vad man kalkylerat 
med. Här fanns en paradox i ”Bästa Metod” eftersom den byggde på större flexi-
bilitet och högre krav på samarbete i ett system som försvårade samarbete. En rad 
olika faktorer för att underlätta upplärningen av kamningsarbete på ett nytt områ-
de identifierades för att optimera arbetsprocessen för hantering av försändelser.6 
Vidare bedömde 70 % av brevbärarna att felsorteringsfrekvensen hade ökat på 
grund av det nya sorteringsarbetet. 

Kamfackens utformning visade sig olämplig i flera avseenden. Exempelvis 
fanns det statistiskt signifikanta samband mellan nack- och skulderbesvär och ut-
formningen av facken. Det fanns även behov av att uppmärksamma synergono-
miska och kognitiva aspekter när det gällde märkning och belysning av kamfack-
en (Erlandsson, 2002a). 

“Bästa Metod” facken krävde också större utrymme än tidigare sorterings-
fack, vilket innebar att lokalerna upplevdes för trånga på flera av utdelningskon-
toren. Det blev då svårt att placera kamfacken på ett optimalt sätt, vilket medför-
de belastningsergonomiska risker i arbetet.  

”Bästa Metod” fokuserade enbart på arbetsflödet inne på utdelningskontoret 
och tog inte hänsyn till turarbetet. Många av brevbärarna ansåg att mycket ståen-
de vid kamningsarbetet i kombination med turarbetet innebar en försämring jäm-
fört med tidigare arbetssätt (67 %). Arbetsfysiologiska mätningar visade betydel-
sen av att inkludera hela arbetsprocessen, d v s både innearbetet och utdelning av 
posten under ”turarbetet” för att få ett tillfredsställande mått på den totala arbets-
belastningen. Även detta kom att utforskas närmare i en senare studie.7 Denna 
avhandling avser dock enbart innearbetet. 

Sammanfattningsvis visade sig problembilden ha flera bottnar. Det var en 
kombination av brister i den tekniska utformningen av arbetsredskapen (T), i de 
formella och informella organisatoriska arrangemangen och arbetsrutinerna såväl 
som i den rent rumsliga, fysiska planeringen av arbetsytorna (O), i förhållande 
till de mänskliga förutsättningarna för att genomföra arbetet (M). Med andra ord 
en MTO-problematik enligt Porras & Robertsons modell (1992), (se kapitel 
1.4). Problembilden var additiv i den meningen att en brist i den ena komponen-
ten påverkade negativt förutsättningarna i den andra enligt de exempel som jag 
nämnde inledningsvis i detta kapitel.  

                                              
6 En mer ingående mätstudie som genomfördes senare visade att tidsåtgången förändrades dra-
matiskt under de första veckorna. Kamningstiden var för en given kvantitet post exempelvis två 
och en halv gånger längre under vecka ett än vecka elva (Berglund & Roos 2004). 
7 Eklund & Gerner-Björksten  (2004).  
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8.3 Åtgärdsförslag och återföring 

De åtgärdsförslag som föreslogs av forskargruppen i ”Linköpingsrapporten” 
(2002a) var indelade i två kategorier: dels de som kunde genomföras relativt om-
gående och dels de som bedömdes kräva ytterligare planering och utvärdering för 
att kunna genomföras (se kapitel 1.3). Det var den första kategorin åtgärdsförslag 
som kom att utvecklas i forskare/praktiker samverkan enligt Servicenätet Postens 
initiativ under den andra projektfasen. De inbegrep: 

1. Förbättrad märkning av kamfacken, d v s den nya typ av postsorterings-
fack som infördes i och med “Bästa Metod”. 

2. Förbättrad belysning vid kamfacken. 
3. Justering och optimering av kamfacken. 
4. Förbättring av avlastningsytor vid kamfacken. 
5. Utbildning i arbetsteknik. 
6. Fördelning av arbetsmoment samt utveckling av arbetsrutiner. 
7. Utveckling av hjälpmedel och utrustning. 

Tanken med detta åtgärdspaket var att de olika åtgärderna skulle samverka för att 
skapa bättre arbetsförhållanden för brevbärarna och samtidigt ge ökad effektivitet 
i MTO-systemet. Bättre märkning och belysning vid kamfacken, justering och 
optimering av kamfacken, förbättrade avlastningsytor samt utveckling av hjälp-
medel och annan utrustning var ett sätt att optimera T-komponenten för att skapa 
bättre förutsättningar för brevbärarna att utföra sitt arbete på ett hälsosamt och 
effektivt sätt (M-komponenten). Detta skulle förstärkas genom utbildning i ar-
betsteknik. Punkt 6 syftade till att utveckla de arbetsorganisatoriska rutinerna 
och föreskrifterna för att bättre anpassas till lokala förutsättningar och de övriga 
komponenterna i MTO-systemet. Med andra ord var dessa åtgärder ett sätt att 
kombinera bättre produktivitet, god kvalitet på arbetet och mänskligt välbefin-
nande.  

För att förankra resultaten inom Servicenätet Posten genomförde vi i forskar-
gruppen under våren 2002 en ”turné” i olika delar av landet då vi vid fem tillfäl-
len avrapporterade resultaten. Vid dessa tillfällen om cirka fyra timmar deltog 
chefer från lokala postutdelningskontor, brevbärare, fackliga ombud, skyddsom-
bud, teamledare, chefer på områdes- såväl som region- och riksnivå - samman-
lagt 435 representanter från olika postutdelningsområden. Samtidigt fick vi möj-
lighet att göra en validering av resultaten i rapporten. Metoden vi använde var att 
samtliga deltagare fick ett rött respektive grönt A6-kort vid sessionens början. 
Efter redogörelse för varje delresultat ombads var och en visa upp ett grönt kort 
om man ansåg att resultaten stämde överens med vad brevbärare i landet gene-
rellt tycker och ett rött kort om man ansåg motsatsen. ”Svaren” visade en bred 
överensstämmelse med resultaten i ”Linköpingsrapporten” (Erlandsson, 2002a). 
Omröstningen var ett sätt att validera våra resultat och åtgärdsförslag. Samtidigt 
fick vi en indikation på att vi vågade generalisera från de femton kontoren som 
ingick i enkätundersökningen till Servicenätet Postens samtliga utdelningskontor. 
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8.4 ”De åttas synpunkter”  

Under hösten 2002 genomförde jag kompletterande intervjuer med var och en av 
de åtta chefer på högre nivå i organisationen som hade ansvarat för planering och 
implementering av “Bästa Metod” (här nedan kallade ”Bästa Metod” chefer). 
Syftet var att få en djupare förståelse för bevekelsegrunderna bakom “Bästa Me-
tod” införandet och en mer komplett bild av förändringsarbetet från planering till 
implementering. Intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes under cirka 
en och en halv timme. Intervjuerna transkriberades och under dataanalysen ut-
kristalliserades ett antal problem med införandet av ”Bästa Metod”: 

1. omorganisation i företaget skapade problem med implementeringen, 
2. man sålde in konceptet för dåligt, 
3. förändringen i arbetssätt var större än man insett, 
4. implementering gick för snabbt, 
5. kommunikationskedjan höll inte hela vägen, 
6. helhetssynen brast, 
7. delaktigheten blev lidande, 
8. det fanns brister i organisation på mellanchefsnivå och i lokal ledning. 

Dessa konstaterade problem kastade ljus över resultaten i “Bästa Metod” utred-
ningen. Man hade alltså ett antal svårigheter under implementeringen av ”Bästa 
Metod” vilka också visade sig få betydelse i det fortsatta samarbetet med Servi-
cenätet. Jag sammanfattar “Bästa Metod” chefernas synpunkter: 
� Den omorganisation som startade den 1 juli 2000 medförde bland annat 

att cirka hälften av områdescheferna byttes ut, vilket påverkade lednings-
funktionen för “Bästa Metod” införandet negativt även bland första lin-
jens chefer på de lokala utdelningskontoren.  

� Konceptet förankrades för dåligt genom de olika hierarkiska nivåerna i 
organisationen. Det hade behövt förankras till brevbärarnivå, vilket inte 
skedde.  

� Att i en stor organisation göra en förändring i en kultur där ”man är unik 
och alltid gör på sitt eget sätt” och införa en arbetsmodell där alla skall 
arbeta på samma sätt, visade sig vara en större utmaning än man hade 
räknat med. Det borde man ha tagit mer hänsyn till.  

� Man underskattade implementeringstiden för hela processen och skulle ha 
lagt ner mycket mer tid på förarbetet.  

Det är viktigt att ha en tydlig kommunikationskanal genom hela informations-
kedjan. På vissa håll fungerade det bra men på andra håll upplevde man att in-
formationen hamnade i ett ”svart hål” eftersom det inte fanns någon ”öronmärkt” 
mottagare. Ett problem ansågs vara att man lade över för mycket ansvar på mel-
lancheferna (områdescheferna), vilket alla inte mäktade med. Det handlade där-
för mycket om att man inte nådde ut med budskapet i vissa områden.  
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“Bästa Metod” cheferna poängterade att “Bästa Metod” måste ses som en del av 
en större helhet där det så kallade prognos- respektive bemanningsverktyget mås-
te beaktas samtidigt. Det ansåg man inte hade lyckats så bra. Tekniken fick för 
stort utrymme i förhållande till övriga aspekter. Det blev för mycket fokus på 
själva kamfacken i förhållande till helheten och de ”mjuka” faktorerna.  

När det gäller brister i organisation och lokal ledning betonades att organise-
ringen av arbetet behövde korrigeras och anpassas bättre till det nya arbetskon-
ceptet. Det gamla sättet att organisera arbetet levde delvis kvar på vissa utdel-
ningskontor. Det fanns också en övertro på effekten av ”Bästa Metod” och man 
var inte tillräckligt medveten om följderna av till exempel personalrörligheten 
och inlärningstiderna. Man poängterade även betydelsen av att ge och ta, d v s att 
rationalisera och utveckla samtidigt och på så sätt skapa ett ”vinna-vinna” förhål-
lande. “Bästa Metod” cheferna menade att man felbedömde situationen genom 
att överskatta de lokala chefernas kompetens och förmåga att ta ansvar för infor-
mationsspridningen. Att samla teamledarna till en utbildning ansågs ha varit 
önskvärt. De framhöll att det finns mycket att arbeta på i organisatoriskt avseen-
de. 

8.5 Egna iakttagelser under projektfas I 

Vid besöken och intervjuerna på utdelningskontoren märkte jag att det fanns en 
viss skepsis bland brevbärarna inför vår inledande utredning (Erlandsson, 2002a). 
För det första upplevde brevbärarna en stor projekttrötthet, det ena projektet inom 
Posten avlöste det andra och många projekt pågick parallellt och konkurrerade 
med varandra om de lokala kontorens uppmärksamhet. ”Du vet väl att Posten 
kallas för projektkyrkogården” fick jag höra. Många projekt sattes igång men 
”begravdes” utan att brevbärarna tyckte sig se några resultat. De tyckte allt pro-
jektarbetande bara tog tid och energi från dem.  

För det andra fanns det inledningsvis en viss misstro mot att folk ”från aka-
demin” skulle blanda sig i brevbärarnas göromål. Vad kunde akademiker tillföra 
förutom att belasta dem med ytterligare ett projekt? Denna misstro lade sig dock 
snabbt när brevbärarna förstod att vi ansträngde oss för att sätta oss in i deras ar-
bete och att vår medverkan verkligen handlade om att lyfta fram deras problem 
och att försöka hitta lösningar som kunde förbättra deras arbetssituation. Jag 
hade ju startat med att praktisera som brevbärare en hel dag och jag bemödade 
mig om att lära mig brevbärarnas språkbruk för att kunna ställa frågor på rätt sätt, 
förstå dem bättre och inge förtroende. Det visade sig viktigare än jag hade insett 
från början.  

Engagemanget var mycket stort hos intervjudeltagarna, det var till och med 
en brevbärare som hade avbeställt en utlandsresa för att kunna vara med på inter-
vjun! Jag upplevde att informanterna kände sig bekväma i intervjusituationen och 
att intervjuerna därför blev otvungna och givande.  

När sedan enkäten skickades ut efter test i en pilotstudie var alla förberedda 
på vikten av att besvara enkäten så mangrant som möjligt och på arbetstid, vilket 
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var ett krav från forskargruppen. Ett exempel på hur seriöst kontorschefer och 
brevbärare såg på denna utredning är en episod då en kontorschef ringde och frå-
gade: ”Vi har skickat in alla enkäter utom två. Det är så att den ena ligger på BB 
och den andra är på väg dit. Ska jag skicka enkäten till dom också?” Att enga-
gemanget var stort berodde säkert på fler faktorer än de som jag nämnt ovan. 
Facket (Seko) hade drivit frågan om brevbärarnas arbetsmiljö hårt efter införan-
det av ”Bästa Metod” och hade även drivit på arbetsgivaren att företa utredning-
en.  

Tidschemat för datainsamlingen var lagt innan jag kom in i bilden. Det fanns 
egentligen inte utrymme för några oförutsedda händelser som att jag måste 
skjuta upp besöket på några utdelningskontor på grund av lokala omständigheter 
och att vi länge fick vänta på några enkätsvar, vilket fördröjde analysen. Detta 
förryckte tidplanen för utredningen något och gjorde att min arbetsinsats blev 
väldigt hög under en period.  

Projektledaren inom Servicenätet blev mycket upprörd över att rapporten på 
grund av detta blev några veckor försenad. Här visade sig ett exempel på intres-
sekonflikt mellan forskare och praktiker. Vi forskare ville jobba med god kvalitet 
och säkra resultat och inte lämna ifrån oss en ofullständig rapport. Praktikerna 
ville ha snabba resultat. Vår brist i det här sammanhanget var enligt min mening 
att tidschemat lagts för snävt. Å andra sidan kanske Servicenätets projektledning 
hade haft svårt att acceptera en längre tidplan. Här kom således första konfronta-
tionen innan vi började förstå varandras sätt att se på saken. 

”Linköpingsrapporten” (Erlandsson 2002a) distribuerades i drygt 1000 ex-
emplar till samtliga utdelningsområden i Sverige. Den väckte en hel del uppstån-
delse. Att den fick sådan genomslagskraft tror jag till stor del hade att göra med 
”återföringsturnén” som skapade legitimitet för rapporten och gjorde att resulta-
ten förankrades väl i organisationen, vilket gav kraft att gå vidare med åtgärds-
förslagen. Vi insåg senare att den här informationsrundan var väl använd tid inför 
vad som komma skulle. ”Linköpingsrapporten” blev ett begrepp inom brevbä-
ringen. 

Det fanns som tidigare nämnts många konkurrerande projekt inom Servicenä-
tet Posten så det var inte givet att åtgärdsförslagen från forskargruppen skulle 
prioriteras. Vi visste i det här skedet inte hur fortsättningen skulle bli. Vårt upp-
drag bestod ju så här långt i att göra en utredning. 

8.6 Interventionsprocessen 

För att tydliggöra den första projektfasens placering i interventionsprocessen vill 
jag här återknyta till den modell av Fishman (1999) som jag redogjorde för i ka-
pitel 6. Den utredning som beskrivits i detta kapitel utgjorde en diagnostisering 
av problematiken i brevbärarverksamheten som vägleddes av forskargruppens 
värdegrunder, däribland min egen, samt tidigare erfarenhet och teoribildning 
inom forskningsområdet. Vi hade i detta skede avverkat rutorna A-D i modellen 
(figur 8.2). 
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Figur 8.2 Interventionsprocessmodellen, projektfas I. 

Med denna utredning som kunskapsbas och utgångspunkt beslutade forskargrup-
pen i samverkan med Servicenätets projektgrupp att ta nästa steg genom att 
gemensamt formulera en handlingsplan för att omsätta åtgärdsförslagen i konkre-
ta lösningar vilket kom att utgöra första delen i fas två (se nästa kapitel).  
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9 Projektfas II: Intervention  utveckling  

Fas II som beskrivs i detta kapitel och fas III som beskrivs i kapitel 10 utgjorde 
kärnan i den interaktiva processen mellan forskare och praktiker. Dokumentatio-
nen har valts ut beroende på hur den bidragit till att belysa avhandlingens syften 
(se kapitel 1.7). Forskarroller, främjande respektive hindrande faktorer för resul-
tat och process samt hur Servicenätets ledning dragit lärdom av erfarenheterna att 
driva detta projekt är frågor som varit viktiga att lyfta fram ur dokumentationen 
under denna projektfas. Jag har även redogjort för mina egna upplevelser under 
interventionsprocessen i denna projektfas eftersom de bidrar till att belysa hur 
forskare/praktikersamverkan kan upplevas från ett forskarperspektiv under resans 
gång. Även detta perspektiv utgör ett viktigt bidrag till avhandlingens syften.  

9.1 BAS I – sju delprojekt 

Ledningen för Servicenätet Posten beslutade att gå vidare med ett antal av fors-
kargruppens åtgärdsförslag (se kapitel 8.3), som presenterades i ”Linköpingsrap-
porten” (Erlandsson, 2002a). Under försommaren 2002 startades sju delprojekt 
inom ramen för det så kallade BAS-projektet (brevbärarnas arbetssituation). Av-
sikten var att forskare och praktiker tillsammans skulle ta fram konkreta tekniska 
och organisatoriska lösningar för att underlätta arbetet för brevbärarna och samti-
digt åstadkomma effektivare arbetsprocesser och bättre lönsamhet. Varje delpro-
jekt skulle resultera i åtgärdsförslag för vidare ställningstagande i en styrgrupp 
inom Servicenätet Posten. Delprojekten var inriktade på de åtgärder som kunde 
vidtas i ett förhållandevis kort tidsperspektiv. Tabell 9.1 presenterar de sju del-
projekten och deras uppdrag.  

Ett mer informellt önskemål från projektledningen för BAS var att utifrån 
detta projekt lära sig hur man generellt sett driver och implementerar projekt på 
ett fruktbart sätt inom organisationen så att de på sikt ger bra och uthålliga resul-
tat. Detta hade man haft problem med, vilket illustrerades av Postens rykte in-
ternt som ”projektkyrkogården” (se kapitel 8.5). 

I tidigare projekt hade Posten i regel lagt ut projektansvaret på sina stabs-
funktioner, specialister och/eller konsulter. Här tog man nu ett nytt grepp genom 
att låta linjechefer inom Servicenätet bli projektledare för delprojekten. Även den 
övergripande projektledningen anförtroddes en erfaren områdeschef. Tanken var 
att åstadkomma participation på bred front i organisationen och ett direkt infly-
tande i förändringsarbetet. Detta hade man misslyckats med under implemente-

–

–
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ringen av ”Bästa Metod” och det hade påverkat utfallet negativt (Erlandsson, 
2002a; 2002b). I projektdirektiven betonades därför betydelsen av participation 
mycket starkt. 

En intresseanmälan att leda respektive delprojekt sändes ut till andra linjens 
chefer (områdeschefer). Vidare skapades en central styrgrupp för BAS-projektet 
där ledningen för Servicenätet och fackliga representanter ingick. I den operativa 
projektgruppen för BAS ingick de sju delprojektledarna, forskargruppen, samt 
fackliga representanter som en kärngrupp. Vid vissa tillfällen deltog även med-
lemmar ur styrgruppen och vissa andra ledningspersoner som hade anknytning 
till BAS-projektet. 
Tabell 9.1 De sju delprojekten i BAS I. (Källa: Westlander et al., 2003.) 

Delprojekt Innehåll 

1 Att finna bästa sätt att märka kamfacken för att erhålla bästa 
läsbarhet. 

2 Att ta fram underlag för att föreslå förbättringsåtgärder av da-
gens belysning vid kamfacken. 

3 Att undersöka möjligheterna till justering och optimering av 
kamfacken både tekniskt och organisatoriskt för att minska 
risken för belastningsskador. 

4 Att undersöka vilka behov som finns av avlastningsytor och 
sittmöjligheter i processerna för- och efterarbete och presente-
ra förslag på eventuella förbättringsåtgärder. 

5 Att ta fram ett utbildningsmaterial och en plan för genomfö-
rande av en utbildning i ”rätt arbetsteknik” i innearbetet med 
tonvikt på sorteringsmomenten. 

6 Att utveckla och uppdatera befintlig manual anpassad till led-
ningssystemet, för organisering av innearbetet och att ange 
vilka arbetsmoment som ska utföras på gemensamt sätt i hela 
landet och vilka som kan anpassas efter lokala förhållanden. 

7 Att utveckla och kartlägga de hjälpmedel som finns på olika 
orter i landet och hitta metoder för att få in framtida förslag i 
förslagsverksamheten ”Idéer i Posten”. 

 
De delprojektledare som tillsattes var samtliga områdeschefer med ansvar för 5-
10 utdelningskontor och med tidigare erfarenhet av projektledning, de flesta 
inom Posten. Budget gjordes upp för varje delprojekt och delprojektledarna hade 
möjlighet att påverka hur uppdraget formulerades i det projektkontrakt som upp-
rättades för varje delprojekt.  

Det fanns ett antal kriterier för hur varje delprojekt skulle drivas och genom-
föras. Förutom en områdeschef som delprojektledare skulle varje delprojekt ha 
administrativt stöd, facklig medverkan, brevbärare som medverkade med sina 
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erfarenheter samt möjlighet att utnyttja expertmedverkan och stöd från forskar-
gruppen. Projektledarna hade frihet att själva avgöra i vilken utsträckning man 
ville anlita denna mix av kompetens och resurser: praktisk erfarenhet, verksam-
hetskännedom, expertkunskap och arbetsvetenskaplig forskningsbaserad kun-
skap. Tidsgränsen för delprojekten sattes till ett halvår. 

Denna form av decentraliserade parallella delprojekt var ett unikt drag i in-
terventionen och kan ses som en attitydförändring hos ledningen som skulle kun-
na klassificeras som en andra ordningens förändring (Porras & Robertson, 1992; 
Poole & Van de Ven, 2004) inom Servicenätet Postens ledning (se kapitel 4.1.1). 
Delprojektens framväxt och genomförande följdes och dokumenterades steg för 
steg av forskargruppen genom Gunnela Westlander i den så kallade ”Parallellpro-
jektrapporten” (Westlander et al., 2003). Denna rapport hade ett flerfaldigt syfte, 
nämligen: 

- att göra projektsatsningen känd hos en bred krets av brevbärare, lokala 
utdelningschefer och ledningsansvariga på högre nivåer inom Postens or-
ganisation, 

- att underlätta fortsatta insatser för att åstadkomma goda arbetsvillkor för 
brevbärarna, 

- att belysa vilka olika former samverkan mellan delprojektledare i linjen 
och forskargruppen kan anta,  

- att spegla processen ur ett projektledarperspektiv. 
Det bör sägas att denna studie finansierades med medel från Vinnova som ett fri-
stående projekt.  

Varje delprojekt bidrog med sina specifika kunskaper och utvecklingsinsatser 
för att medge så bra systemlösningar som möjligt, d v s för att förbättra brevbä-
rarnas arbetsmiljö och effektivisera arbetsprocesserna. På så sätt blev insatserna 
från de olika delprojekten i slutändan beroende av varandra för ett lyckat helhets-
resultat.  

Det fanns en tydlig MTO-karaktär i de olika delprojekten även om tyngd-
punkten i respektive delprojekt låg på olika komponenter och interaktioner i 
MTO-systemet. I delprojekt 1-4 enligt tabell 9.1 låg tonvikten på interaktionen 
mellan M- och T-komponenten, delprojekt 5 hade tyngdpunkten på M-kompo-
nenten och i delprojekt 6 och 7 låg betoningen på O-komponenten. Följande av-
snitt 9.1.1 – 9.1.3 är baserat på ”Parallellprojektrapporten” (Westlander et al., 
2003). 

9.1.1 Samverkan mellan forskare och praktiker  

I och med BAS-projektets start inleddes en samverkan mellan forskare och prak-
tiker som kom att variera såväl i intensitet som vad gäller forskarinsatsernas ka-
raktär och inriktning enligt de behov som fanns i de olika delprojekten. Forskar-
gruppen följde under hösten 2002 diskussionerna i de olika delprojekten och bi-
stod med olika former av arbetsvetenskapligt utredningsstöd i BAS-projekt-
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gruppen under månatliga möten från augusti till och med december. Samarbetet i 
sig skapade utrymme för lärande och kunskapsbildning för båda parter. En
intressant fråga är hur forskarstödet anlitades i de olika delprojekten och vilka 
olika former av samverkan med forskarna som projektledarna valde. 

I delprojekten ”Belysning vid kamfacken”, ”Märkning av kamfacken” och 
”Rätt arbetsteknik” låg tyngdpunkten på forskarinsatsen. Uppdraget krävde ex-
pertkunskaper och delprojektledarna ville basera lösningsförslagen på vetenskap-
lig grund medan de övriga medarbetarna bidrog med synpunkter och viss styr-
ning. 

En annan modell som tillämpades av delprojekten ”Avlastningsytor och sitt-
möjligheter” samt ”Utveckling och kartläggning av hjälpmedel” kan karaktäri-
seras som mer interaktiv. Forskargruppen var alltifrån start helt beroende av 
samverkan med referenspersoner - i huvudsak brevbärare - för att skaffa material 
och för att kunna bidra med konstruktiva analyser. I delprojektet ”Justering och 
optimering av kamfacken” drevs arbetet på liknande sätt. Till dessa tre delprojekt 
knöts tre studenter från civilingenjörsutbildningarna vid Linköpings Universitet, 
som under handledning av forskargruppen genomförde sina examensarbeten 
inom ramen för BAS-projektet. 

Det delprojekt som naturligt nog inte upplevde något behov av arbetsveten-
skapligt utredningsstöd var ”Uppdatering och fastställande av manual för orga-
nisering av inomhusarbetet”, eftersom uppdraget handlade om att inventera de 
lokala behoven i den egna organisationen och väga dem emot centrala föreskrif-
ter. Projektgruppen skötte själva det omfattande arbetet i samspel med ett stort 
antal brevbärare som antingen var referenspersoner eller tillfälliga informanter i 
en enkätundersökning. Forskargruppens insats här inskränkte sig till att ge syn-
punkter på upplägget av utredningen. Den stora forskarinsatsen inom detta del-
projekt låg i att kraftfullt poängtera betydelsen av att tydliggöra vilka beslut som 
kan tas på lokal nivå och vilka som är centralt tvingande.  

Samverkansmönstret varierade alltså och man kan urskilja tre olika modeller 
beroende på hur delprojekten utnyttjade forskarstödet: 

1. Man skaffade först en faktagrund utifrån forskningsbaserad kunskap som 
sedan värderades och kompletterades av yrkesutövande brevbärare. 

2. Man startade med en genomgång av den rådande praktiken i brevbäringen. 
Projektarbetet var beroende av ett tätt samarbete mellan forskarstöd och 
yrkesutövande brevbärare. 

3. Man startade med en genomgång av den rådande praktiken i brevbäringen. 
I första hand eller uteslutande förlitade man sig på yrkesutövande brevbä-
rares synpunkter, idéer och erfarenheter som systematiserades av projekt-
gruppen. 

9.1.2 Participation – avgörande för utvecklingsarbetet 

Forskargruppen  argumenterade  för  participation  i  delprojekten av flera skäl. 
Dels var participation en avgörande faktor för ett lyckat utfall av ”Bästa Metod”. 
Dels har participation i tidigare forskning visat sig vara gynnsamt för framgångs-



 95

rikt förändringsarbete (se kapitel 3). Vidare är participation ett villkor för att för 
att tillämpa MTO-konceptet i utvecklings- och förändringsarbete (se kapitel 2). 

Forskargruppens argument gjorde att participation blev en ledstjärna under 
BAS-projektet och till och med inbegreps i kriterierna för att driva de olika del-
projekten. Sex av de sju delprojekten engagerade referenspersoner/brevbärare i 
utvecklingsfasen. Undantaget var ”Belysning vid kamfacken”, där man från bör-
jan beslutade att vänta med synpunkter från brevbärarna tills det var dags att prö-
va olika belysningslösningar. I delprojektet ”Rätt arbetsteknik”, lades tonvikten 
vid expertmedverkan och referenspersonernas uppgift blev att kommentera och 
ge synpunkter på expertens utkast och rapporter. Delprojekt ”Justering och opti-
mering av kamfacken” använde sig av referenspersoner efterhand allteftersom 
arbetet framskred. I delprojektet ”Utveckling och kartläggning av hjälpmedel” 
handlade en stor del av arbetet om att inventera hela fältet och helt naturligt spe-
lade referenspersonernas/brevbärarnas erfarenheter stor roll i detta. Referensper-
soner togs i anspråk tidigt i delprojekten ”Märkning av kamfacken”, ”Avlast-
ningsytor och sittmöjligheter” samt ”Uppdatering och fastställande av manual 
för organisering av inomhusarbetet”. Deras erfarenheter behövdes för att få mer 
konkreta uppslag till bra lösningar eller för att få en bild av hur uppfattningarna 
såg ut på arbetsplatserna.  

Betydelsen av att involvera brevbärare i delprojekten belyses väl av hur del-
projektledaren för arbetet med manualen uttryckte det: ”Beslutet om en bred för-
ankring ute på fältet som togs efter påpekande från den fackliga representanten 
föll väl ut. Att det är angeläget att brevbärarna involveras visade sig vara riktigt 
och blev mycket lyckat för delprojektet. /…/ Vi har nu skapat en hög motivation 
hos dem som tillfrågats, förväntningar har skapats. Det har varit ett oerhört in-
spirerande projektarbete. Det gäller likaså att fortsättningsvis ta tillvara den 
kompetens som utvecklats i projektgruppen”.  

För de brevbärare som var knutna till de olika delprojekten anordnades ett an-
tal fokusgrupper där flertalet medverkande utgjordes av brevbärare. Detta var ett 
bra tillfälle för forskare som var knutna till ett delprojekt att skaffa sig kunskaper 
inför sina fortsatta uppgifter i respektive projekt. 

9.1.3 Samspelet mellan delprojekten 

Varje delprojekt arbetade med en specifik problematik som sedan skulle bidra till 
en helhetslösning. Samspelet mellan delprojekten skedde framförallt under fyra 
gemensamma uppföljningsmöten inom BAS-projektet under hösten 2002. Under 
dessa möten påpekades kopplingar mellan delprojekten. Delprojektledarna sam-
arbetade över projektgränserna i olika grad beroende på projektets natur men 
också den egna inställningen. 

Projektledarna betraktade mötena till övervägande delen som ett tillfälle att 
skaffa sig information om varandras delprojekt. Några hade velat ha mer ingåen-
de diskussioner kring hur delprojekten länkade i varandra. ”Manual-projektet” 
framträdde särskilt - citat från delprojektledaren: ”Manualen kommer ju att inne-
hålla de andra delprojektens arbete och det är därför viktigt att vi har bra kon-
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takt med de grupperna och att deras arbete passar in i den struktur vi lagt upp 
för manualen.” 
      Förutom vid dessa möten förekom mer eller mindre intensiva kontakter. Inom 
två delprojekt, ”Belysning vid kamfacken” och ”Märkning av kamfacken” insåg man 
att det fanns påtagliga anknytningspunkter och de utvecklade ett samarbete som 
resulterade i vissa gemensamma lösningsförslag. Övriga delprojektledare kom-
municerade med varandra mest för att få klarhet i de egna avgränsningarna och 
om något problem möjligen skulle tacklas av ett annat delprojekt. De flesta var 
fullt upptagna med att ro det egna delprojektet i land inom utsatt tid. ”Manual-
projektet” hade dock större behov av ett fortlöpande samarbete med övriga del-
projekt än vad dessa delprojektledare ansåg att de kunde ställa upp på. Detta efter 
som manualen skulle integrera de övriga delprojektens lösningsförslag i ett do-
kument som skulle bli normgivande för de verksamhetsansvariga i arbetsmiljö-
sammanhang.  

Projektledarna för de sju delprojekten inom BAS I redovisade sina resultat i 
januari 2003. De uttryckte mycket tydligt att det återstod ett arbete med att kopp-
la samman bidragen från respektive delprojekt inför kommande implementering 
av kvalitetsförbättringar i arbetsmiljön ute på arbetsplatserna. 

9.2 Egna iakttagelser av samspelet forskare/praktiker 

under Bas I

Mina upplevelser under denna projektfas (BAS I) var att delprojekten förlöpte 
bra och att samarbetet mellan forskare och praktiker fungerade bra på grund av 
tydliga mål och medel för respektive delprojekt, klara besked om vilka forskarre-
surser som fanns att tillgå samt ett tydligt mandat för respektive delprojektledare 
att driva sitt eget projekt. Samtidigt fungerade forskargruppen som diskussions-
partner och bollplank vid uppföljningsmötena vad gällde projektens upplägg. 
Min uppgift under denna fas var också att hjälpa till att definiera examensarbe-
tarnas uppgifter och handleda dem tillsammans med en forskarkollega. 

Jämfört med min roll under den första diagnostiserande projektfasen som hu-
vudsakligen var av utredande katalytisk karaktär (jämför Blake & Mouton, 1984; 
kapitel 5.2), var forskarrollen i projektfas II mer interaktiv. Nu var premisserna 
att delta i och följa processen dit den ledde och stå till förfogande, vilket inbegrep 
flera olika forskarroller (ibid).   

Organiseringen av de fyra uppföljningsmötena hösten 2002 skedde i samspel 
mellan BAS-projektledningen och forskargruppen. För att underlätta informa-
tionsflödet upprättade Servicenätet Posten också en webbsida (”Postens projekt-
plats”) där aktuell information fortlöpande lades ut och fanns tillgänglig för alla 
medarbetare i BAS-projektet. Jag upplevde att information, kommunikation och 
samspel fungerade förhållandevis bra under denna fas. Det fanns dock exempel 
på att medarbetare knutna till forskargruppen upplevde att deras insatser organi-
serades och följdes upp mindre bra från delprojektledarens sida, d v s det fanns 
en tendens i vissa delprojekt att ”lasta över” ansvaret på forskarna. 
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BAS-projektledarens inom Posten goda arbetsinsats under denna fas bidrog till 
att BAS-projektet fick en hög prioritet inom Posten och överlevde det sparpro-
gram som samtidigt genomsyrade hela Postens verksamhet.  

9.3 BAS II – en sammanslagning till 4 delprojekt 

För att vidareutveckla och testa de lösningsförslag som framkommit i de sju del-
projekten samt planera för implementering, beslöt ledningen för Servicenätet att 
fullfölja med BAS II. Vid ett uppstartmöte i början av mars 2003 (se avsnitt 9.4) 
lades grunden för samarbetet mellan projektledningen för BAS II och forskar-
gruppen. De mål som Servicenätet satte upp för projektet var enligt protokollet 
från mötet 2003-04-23: 
� Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. 
� Skapa delaktighet och engagemang i förändringsarbetet. 
� Få vetenskapligt underlag för bra beslut om förändringar. 

Under förväntade resultat står det i protokollet från samma möte: ”När projektet 
är avslutat skall de förslag som redovisats i BAS-projektets slutrapport 03-01-09 
vara behandlade och det skall också finnas förslag på hur implementering och 
revidering av innearbetet på utdelningskontoren skall ske.”

De sju delprojekten slogs nu samman till fyra (figur 9.1), eftersom vissa åt-
gärdsförslag lämpade sig bäst att utveckla och testa i kombination med varandra.  
 

 
Figur 9.1  Sju delprojekt i Bas I blir fyra delprojekt i BAS II. 
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Delprojekt 7 i BAS I som utredde möjligheterna att utveckla hjälpmedel och idé-
er inom brevbäringen, överlämnades i detta skede till en central funktion inom 
Servicenätet Posten för fortsatt utveckling. Där fanns en informationskanal som 
ledningen för Servicenätet bedömde lämplig att hantera detta fortsättningsvis. De 
fyra delprojektens projektmål enligt sammandrag från respektive projektavsluts-
rapport i BAS II 2003-09-30 presenteras i tabell 9.2. 

Samarbetet mellan forskare och praktiker ägde huvudsakligen rum vid ett an-
tal projektmöten inom ramen för Bas II. Mötestätheten skiftade mellan var fjor-
tonde dag till en gång i månaden under hela 2003. Några möten ägde rum i en 
större grupp med följande konstellation från Servicenätet: projektledaren för 
BAS II, fyra delprojektledare, två fackliga representanter, en kommunikationsan-
svarig, ett processtöd, en representant från personalavdelningen (HR), en admi-
nistratör samt kommande projektansvarig för implementering av BAS-
åtgärderna. Från forskargruppen medverkade tre forskare. Vissa möten hölls en-
bart mellan projektledaren för BAS och forskargruppen.  

Dessa möten var ett forum för att föra de fyra delprojekten vidare enligt upp-
satta mål för projektet och de behov som uppstod i respektive delprojekt. Vid 
mötena i storgrupp gav delprojektledarna fortlöpande lägesrapporter från respek-
tive delprojekt.  

Forskargruppens uppgift var att: 1) fungera som forskarstöd i processen för 
att säkerställa en bra kvalitet i själva åtgärdspaketet, 2) att bidra till planering och 
implementering av dessa åtgärder vid utdelningskontoren i landet och 3) att med-
verka till ett långsiktigt lärande när det gällde själva processen för hur utveck-
lingsprojekt drevs och implementerads på ett framgångsrikt sätt. 

Ledstjärnan i BAS-projektet var som sagt participation och engagemang allt-
ifrån medarbetarna från första linjen i organisationen och upp till Servicenätets 
ledning. Detta för att få en bred förankring bland brevbärarna men också för att 
man insåg att det fanns mycket erfarenhet och kunskap att dra nytta av genom att 
sammanföra medarbetare på olika nivåer i organisationen.  

Målet för BAS II var förutom att testa förbättringsåtgärderna i de olika del-
projekten på ett antal utdelningskontor att förbereda hur dessa skulle implemen-
teras på de nu 602 utdelningskontoren i landet. Testerna av förbättringsåtgärder-
na förlöpte förhållandevis väl, dock med viss tidsförskjutning. Upplägget av im-
plementeringen visade sig emellertid bli en vankelmodig process. Det fanns en 
rädsla hos projektledaren för BAS-projektet att inte lyckas och därmed hamna i 
samma situation som vid implementeringen av ”Bästa Metod”. Detta tog sig ut-
tryck i en otydlig projektledning som skapade osäkerhet och tidvis förvirring 
bland delprojektledarna. 

För forskargruppen innebar det en balansgång och krav på stor finkänslighet. 
Det var viktigt att känna av stämningen och lyssna in ”läget” i projektgruppen. 
Förloppet pendlade starkt mellan ett steg framåt och ett tillbaka. För att fånga den 
interaktiva processen och belysa forskarrollen under denna projektfas återger jag 
i avsnitt 9.4 skeendet utifrån min personliga dokumentation stödd av uppgifter 
från mötesprotokoll. 
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Tabell 9.2 De fyra delprojektens projektmål enligt sammandrag från respekti-
ve projektavslutsrapport BAS II, 2003-09-30. 

Delprojekt
Sammandrag av projektmål enligt respektive pro-
jektavslutsrapport

1.  Märkning och be-
lysning av kam-
facken  

Att testa framtagna förbättringsförslag för märkning och 
belysning under pågående arbete på ett antal utdelnings-
kontor för att klargöra på vilket sätt implementering kan 
ske på bred front samt vilka kostnader detta medför.  

2.  Justering och opti-
mering av kamfack 
samt avlastnings-
ytor 

Att i drift testa och utvärdera effektiviteten av tidigare 
föreslagna tekniska lösningar för optimering av kamfack 
och avlastningsytor samt göra en kostnadsbedömning 
inför förslag av implementering på bred front. 

3.  Arbetsteknikut-
bildning 

Att ta fram innehåll och former för en lämplig utbild-
ning i arbetsteknik vid sortering av post i kamfack för 
brevbärarpersonal samt göra kostnadsbedömningar för 
genomförande av utbildningen på samtliga utdelnings-
kontor.  

4.  Manual för arbets-
organisation 

Att ta fram en manual för ett effektivt inomhusarbete på 
utdelningskontoren som på ett tydligt sätt anger vilka 
arbetsmoment som är obligatoriska respektive vilka som 
kan anpassas efter lokala förhållanden. Delprojektet 
skall även göra en kostnadsbedömning samt ge förslag 
på implementering på bred front. 

 
De fyra projektgrupperna arbetade nu utan forskarstöd och processen under BAS 
II karaktäriserades av stor driftighet i de fyra delprojekten. Delprojektledarna tog 
sina uppdrag på stort allvar och med djupt engagemang.  

9.4 Egna iakttagelser av samspelet forskare-praktiker 

under BAS II 

BAS-projektet inbegrep många och olika typer av projektledare som kan vara 
svåra att hålla isär under läsningen. Jag vill därför göra några förtydliganden när 
det gäller de tre projektledarbenämningar jag fortsättningsvis kommer att använ-
da. Eftersom dessa personer dessutom omnämns ganska frekvent har jag valt att 
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ge dem fingerade namn för att göra texten mer lättläst och samtidigt bevara deras 
anonymitet. Följande benämningar och namn används: 

1. BAS-projektledaren som ansvarade för det övergripande BAS I- och BAS 
II-projektet från början till slut, även kallad Alm. 

2. Implementeringsprojektledaren som ansvarade för implementeringen av 
BAS-åtgärderna på pilotkontoret på Lidingö, även kallad Björk. 

3. De fyra delprojektledarna som ansvarade för var sitt delprojekt under BAS 
II, ej kallade vid namn. 

Realiseringen av den interaktiva ansatsen blir tydlig i detta långa avsnitt. Jag vill 
påpeka att detta är motivet till redogörelsens omfattning. 

Uppstartmötet med projektledningen för BAS II och forskargruppen 4 mars 
2003 hölls i syfte att lägga grunden för implementeringen av BAS-åtgärderna. Ett 
förslag till struktur av implementeringsorganisationen presenterades av BAS-
projektledare Alm och diskuterades i gruppen. Alm gav uttryck för en oro och 
osäkerhet då ”mycket står på spel” och man inte kan tillåta ett misslyckande av 
kommande implementering. Han uttryckte därför en önskan om ”stark” medver-
kan av forskargruppen under denna fas.  

Förutom att forskargruppen agerade diskussionspartner vid detta möte redo-
visade Gunnela Westlander resultaten av ”Parallellprojektet” (Westlander et al., 
2003). 

Jag upplevde att diskussionen var trevande inför det fortsatta upplägget. 
Forskargruppen höll avsiktligt en låg profil inledningsvis och försökte vara ly-
hörd för projektets önskemål om forskarmedverkan som inte var lika tydligt for-
mulerad som i BAS I. Men forskargruppen agerade snabbt enligt önskemålen om 
”stark” medverkan och sammanställde ett PM för forskarstöd till implementering 
av BAS-åtgärderna, d v s ett förslag till principiell uppläggning av implemente-
ringsprocessen. Syftet var att vid nästa storgruppsmöte gå igenom och diskutera 
förslaget.  

9.4.1 Första storgruppsmötet  

Ett möte med forskargruppen och BAS-projektledare Alm hölls strax innan stor-
gruppsmötet 3 april 2003. Alm förklarade att han inte kände sig redo för forskar-
gruppens förslag ännu och uttryckte samtidigt en rädsla för att forskargruppen 
skulle ”styra för mycket”. Dessutom bedömde han att den stora projektgruppen 
inte var mogen för en diskussion kring detta. PM-diskussionen sköts därför på 
framtiden.  

Under storgruppsmötet 3 april 2003 (som var en utvidgad projektgrupp med 
36 personer närvarande) samma dag, deltog chefen för Servicenätet genom att 
inledningsvis betona ”vikten av att arbeta arbetsmiljömässigt rätt och att projek-
tet därför är av största vikt”. BAS-projektledare Alm redogjorde för projektsi-
tuationen, mål och förväntningar samt deadlines för delprojekten, varefter delpro-
jektledarna i tur och ordning beskrev läget i respektive delprojekt.  
     Forskargruppens medverkan innebar vid detta tillfälle att jag redogjorde för
lärdomar från implementeringen av ”Bästa Metod” utifrån intervjustudier (se kapi-
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tel 8) samt att Gunnela Westlander delgav erfarenheter från tidigare projekt lik-
nande BAS-projektet. Insatserna gjordes med syfte att bistå gruppen med prak-
tiskt förankrade lärdomar och tillämpningar inför implementeringen av åtgärds-
paketet i BAS II.  

Mina intryck under mötet 

BAS-projektledare Alm tycks inte veta hur han vill att samarbetet mellan fors-
kargruppen och projektgruppen skall se ut. Det blir en kraftig svängning från 
önskemål om ”stark medverkan” av forskargruppen vid det tidigare mötet till ”för 
stark styrning”. Vi måste tydligen invänta en mognad i gruppen. Kanske går vi 
för fort fram? 

Den 14 april sammanträffar jag och Jörgen Eklund med BAS-projektledare 
Alm för att diskutera upplägget av det fortsatta samarbetet mellan Servicenätet 
och Linköpings universitet8 samt min fortsatta roll som doktorand. Alm är nu 
överens med oss i forskargruppen om innehållet i ”PM för forskarstöd till im-
plementering” och vi enas om att implementeringen behöver diskuteras mer in-
gående när det gäller upplägg, tillvägagångssätt, rollfördelning, tidplan med 
mera. En tidigare medarbetare i en av delprojektgrupperna inom BAS (Björk), är 
nu utsedd som implementeringsansvarig från Servicenätets sida och jag som ope-
rativt ansvarig från forskarsidan. Nästa storgruppsmöte 23 april planeras upp 
gemensamt.  

9.4.2 Andra storgruppsmötet  

Även storgruppsmötet 23 april 2003 inleddes med ett förberedande möte kvällen 
innan i konstellationen BAS-projektledare Alm, implementeringsprojektledare 
Björk och vi tre i forskargruppen: Jörgen Eklund, Gunnela Westlander och jag 
själv. Syftet var att förbereda mötet med den större gruppen. Forskargruppens 
medverkan på storgruppsmötet planerades bli omfattande och föreslogs inbegripa 
följande punkter, som diskuterades igenom: 

1. Återblick på vad som uträttats hitintills i samarbetet mellan Servicenätet 
och Linköpings Universitet. 

2. Generellt om forskning och modeller för intervention med exempel från 
andra företag. 

3. Genomgång av principiell uppläggning av implementeringen som diskus-
sionsunderlag (Gunnelas förslag). 

4. Diskussion av kritiska faktorer vid implementering: 
- struktur planering, mål, mätetal, utvärdering,  
- tid och resurser, 
- information / kommunikation / insäljning av konceptet, 
- rollfördelning, 

                                              
8 Ytterligare tre projekt planeras här - Belastning i brevbäringen, Upplärning och Energiför-
brukning. 
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- ledningsstöd, 
- participation, 
- utbildning. 

 
Vid storgruppsmötet 23 april fattades fem av de fjorton kallade varav två av fyra 
delprojektledare. De två närvarande delprojektledarnas behov av att diskutera sa-
ker av mer intern karaktär tog överhanden på bekostnad av forskarinsatserna. Vi 
hann bara med punkt ett och två ovan. Implementeringsförslaget enligt punkt 3 
och 4 bilades skriftligt till protokollet.  

Mina intryck under det föreberedande kvällsmötet 22 april 

Diskussionen under själva mötet löper bra och är konstruktiv. BAS-projektledare 
Alm är dock tveksam till vissa delar i implementeringsförslaget. Han uttrycker 
återigen en oro för att forskargruppen ”går för fort fram” i implementeringsdis-
kussionen och att praktikergruppen ”inte hinner med”. Diskussioner kring hur 
man skall mäta utfallet av implementeringen förekommer även. Beslutat tas dock 
att samliga fyra punkter, skall tas upp på storgruppsmötet påföljande dag. 

Mina intryck under storgruppsmötet 23 april 

Från min horisont upplevs detta som ett trögt och föga givande möte där BAS-
projektledare Alm har svårt att styra upp det hela - enligt mina anteckningar upp-
träder han ”participativt trevande”. Han konstaterar att vi behöver utöka mötesti-
derna fortsättningsvis till heldagar i stället för som hittills halvdagar.  

9.4.3 Tredje storgruppsmötet  

Nästa möte i storgrupp ägde rum 7 maj 2003. Samtliga 13 kallade var där. Del-
projektledarna rapporterade från respektive projekt som fortskred bra och enligt 
planerna. Diskussionerna gick i många olika riktningar och var tidskrävande. Im-
plementeringsprojektledare Björk rapporterade att han nu sammanställt en så kal-
lad ”BAS-pärm” för att informera om BAS-projektet till områdeschefer, kontors-
chefer för respektive utdelningskontor, samt så kallade processtöd och fackliga 
ombud. 

Det rapporterades från styrgruppen inom Servicenätet att inga extra resurser 
kommer att tillföras i form av ekonomisk ersättning eller utökad tid för informa-
tion på utdelningskontoren. En lång diskussion fördes om problemet att inga ex-
tra resurser avsatts för information om BAS-implementeringen. Jag påpekade att 
tid och resurser för information och förankring var kritiska framgångsfaktorer för 
implementeringen av ”Bästa Metod”. BAS-projektledare Alm lovade ta upp detta 
med styrgruppen igen. Ett ytterligare problem angavs vara att arbetsplatsträffarna 
(regelbundna informationstillfällen på utdelningskontoren) redan var intecknade 
fram till sommaren.  
      Vi var överens om att ”BAS-pärmen” behövde förankras med stöd från hög 
nivå i organisationen för att budskapet kring implementeringens genomförande skulle 
prioriteras i projektdjungeln på de lokala utdelningskontoren. (Vice vd skrev se-
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nare ett brev till samtliga berörda i linjeorganisationen angående BAS-projektets 
fortskridande och vikten av att gå igenom och tillämpa materialet i ”BAS-
pärmen” som skulle distribueras ut via Servicenätets processledare till områdes-
chefer runt om i landet innan midsommar.) 

Vi fortsatte därefter diskussionen kring olika modeller för implementering 
och utvärdering som Gunnela Westlander i forskargruppen tagit fram. Man ver-
kade ha fastnat för en av modellerna. En kommunikationsplan för att kommuni-
cera ut projektet i organisationen började diskuteras på allvar. BAS-projekt-
gruppen ville ha mer stöd kring implementeringen från forskargruppen till nästa 
möte. 

Forskarinsatsen bestod vid detta möte av förslag till implementering samt att 
vi agerade diskussionspartner. Ett implementeringsförslag levererades skriftligt. 

Mina intryck under mötet 

Nu börjar diskussionen kring implementeringen ta fart. Projektgruppen tycker ”i 
princip” att förslaget från forskargruppen är bra och önskar ytterligare konkret 
hjälp med upplägget för implementering vid nästa möte. Jag upplever att det bör-
jar ”lossna”. 

9.4.4 Fjärde storgruppsmötet 

Nästa storgruppsmöte ägde rum 19 maj 2003. Av de 14 kallade var 12 närvaran-
de. Värt att notera är att kommunikationsansvarig för BAS-projektet saknades. 
Delprojekten flöt på bra. Jag anlitades som enkätutformare till två av delprojekt-
testen. Servicenätets ledning hade nu skickat ut ett följebrev till ”BAS-pärmen” 
för att skapa legitimitet och prioritet för implementeringen. Implementeringspro-
jektledare Björk rapporterade att områdescheferna anser att det blir svårt att hin-
na informera om ”BAS-pärmen” innan sommaren. 

Praktikerna hade svårt att ta till sig modellen för implementering/utvärdering 
från forskargruppen Jag blev tvungen att rekapitulera den återigen. Beslut togs att 
jag skulle bidra med frågeställningar angående måluppfyllelse till kommunika-
tionsplanen. Vi diskuterade rollfördelning, vad forskare respektive praktiker vill 
uppnå med utvärderingen av implementeringen, vad som skall mätas och hur, 
upplevelser respektive mer kvantitativa effekter. Forskargruppen tog på sig att 
skissa på mätverktyg och tillvägagångssätt för implementeringen till nästa möte.  

Det beslutades också att ett antal lärandelaboratorier skulle hållas av forskar-
gruppen för utbildning av medarbetare inom Servicenätet med anknytning till 
BAS-projektet.  

Efter överläggning i forskargruppen föreslog vi i det här läget att om inte de 
övriga forskarnas närvaro krävdes av någon speciell anledning så skulle endast 
jag delta i projektmötena fortsättningsvis. Detta eftersom vi bedömde det alltför 
tidskrävande att ha tre forskare närvarande vid de täta mötena och att gruppen 
kunde få tillräckligt stöd med en av oss närvarande. 

Forskargruppens insatser under detta möte var att återigen ge förslag till hur 
implementeringen kunde genomföras och att fungera som diskussionspartner. 
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Mina intryck under mötet 

Det börjar kännas som implementeringsdiskussionen har hamnat i en riktig lång-
bänk. Det är uppenbart att praktikergruppen har svårt att ta till sig ”vår modell”. 
Jag funderar över om vi är för ”akademiska” i vårt sätt att lägga fram vårt bud-
skap, d v s om vi inte når fram. Eller är det så att gruppen fortfarande inte är redo 
för detta steg med implementering/utvärdering som forskargruppen tagit upp 
både skriftligen och muntligen vid flera möten? BAS-projektledare Alm har flera 
gånger poängterat att ”vi får inte har för bråttom”.  

9.4.5 Femte storgruppsmötet 

Vid följande storgruppsmöte 3 juni 2003 med samtliga 15 kallade närvarande, 
var delprojektledarna bekymrade över att det var svårt att få engagemang för de 
slutliga testen av BAS-åtgärderna på grund av många andra konkurrerande pro-
jekt och ekonomisk press på utdelningskontoren. Det var svårt att ”få loss” brev-
bärare till testen. Den fackliga representanten menade att det är en maktfråga då 
teamledarna vill bestämma, varpå jag återigen påpekade att teamledarna är en 
viktig grupp att arbeta med i en förändringsprocess eftersom de leder arbetet på 
golvet och befinner sig i händelsernas centrum.  

BAS-projektledare Alm påpekade att BAS måste få ta tid och pengar i an-
språk för att implementeras väl. ”Bästa Metod” gick för fort och det blev inte bra. 
En annan kommentar från gruppen (processledare) var, att eftersom det är fråga 
om en beteendeförändring i flera av åtgärderna, (arbetsteknik och nya riktlinjer 
för att styra upp arbetet med hjälp av manualen) så är det viktigt att börja i god 
tid eftersom en sådan process tar tid. En facklig representant betonade: ”Det är 
viktigt att få med sig postcentercheferna [kontorscheferna] och teamledarna i 
starten.” En delprojektledare instämde: ”Ja, vi riskerar annars att hamna i sam-
ma situation som vid implementeringen av ”Bästa Metod” med stopp vid de lo-
kala cheferna.” En annan delprojektledare hävdade: ”BAS måste marknadsföras 
lokalt. Någon ’ allsmäktig’ måste snart prioritera åt postcentercheferna i det 
pressade läget.” 

Ytterligare en facklig representant undrade hur man säkerställer att informa-
tionen når ut. Han hävdade att frågan bör ställas till styrgruppen eftersom ”kon-
cernprojektet kring ODR (oadresserad reklam) prioriteras framför BAS. Brev 
måste ut till teamledare och brevbärare.” 

Vi diskuterade val av pilotkontor och implementeringsprojektledare Björk 
meddelade att två var på gång. Kommunikationsplanen diskuterades igen: Mål? 
Vad mäta? Målgrupper? Utvärdering?  

Forskargruppens bidrag utöver att vara diskussionspartner under mötet bestod 
i att, jag under eftermiddagen rekapitulerade resultat från ”Bästa-Metod” av be-
tydelse för implementeringen av BAS, att Gunnela Westlander återigen repetera-
de forskargruppens föreslagna implementeringsmodell och att Jörgen Eklund 
gick igenom hur effekterna av åtgärdsprogrammet kunde mätas i form av mindre 
sjukfrånvaro, ökad effektivitet och minskade kostnader samt att vi delgav olika 
metoder för att utvärdera delprojekten.   
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Mina intryck under mötet 

Nu kan jag se att lärdomarna från ”Bästa Metod” utredningen och det vi i fors-
kargruppen ”predikat” under resans gång på olika sätt börjar få genklang i grup-
pens värderingar och deras syn på implementering. Processen framåt går dock 
långsamt. Jag börjar också inse och får bekräftat från BAS-projektledare Alm att 
det inte finns någon som har överblick och övergripande ansvar för floran av pro-
jekt inom Servicenätet Posten och hur dessa påverkar och konkurrerar med var-
andra vad gäller tidsutrymme och engagemang från personalens sida. 

9.4.6 Sjätte storgruppsmötet 

Det sista projektmötet i storgrupp innan sommaren ägde rum 16 juni 2003. Av 12 
kallade var 11 närvarande. Jag var nu den enda från forskargruppen.  

BAS-projektledare Alm inledde med genomgång av nuvarande ekonomiplan 
för de fortsatta faserna i BAS-projektet och bad gruppen fundera över om det är 
rätt prioriterat. En i gruppen kommenterade att det är viktigt att påminna sig var-
för BAS-projektet kom till, nämligen för att minimera arbetsskador och att här 
finns mycket pengar att hämta på sikt. 

BAS-projektledare Alm hade funderingar över en ny utvärdering för att aktu-
alisera underlaget. Jag påpekade att när det gäller standard för arbetsplatserna så 
handlar det inte om en ny utvärdering utan vilka åtgärder man bestämmer sig för 
att satsa på. Sedan kan man successivt göra utvärderingar och justeringar under 
implementeringens gång. Alm antydde så småningom att han inte tyckte de fått 
så mycket hjälp av forskargruppen hittills när det gäller implementeringen. Jag 
hävdade att vi ju inte kan agera på annat sätt än att ge förslag och sedan invänta 
att de bestämmer sig för vad de vill göra. Jag tog även upp förhållandet mellan 
implementering och utvärdering. Man verkade inte ha förstått vikten av hur man 
lägger upp en utvärdering för att kunna bedöma resultaten. Jag fick poängtera 
detta åter.  

Delprojekten löpte på förhållandevis väl men vissa saker gick i otakt enligt 
Alm. Ett problem som togs upp av delprojektledarna var att vissa medarbetare 
försvinner från delprojektgrupperna p g a personalneddragningar. 

När det gällde implementeringen av BAS-åtgärdspaketet såg BAS-projekt-
ledare Alm två olika modeller att arbeta vidare med, en där man delar upp im-
plementeringen av de olika åtgärderna under olika etablerade enheter inom Ser-
vicenätet (HR, kvalitet, etc.) p g a olikheter i behov, kostnad, olika tempo, effekt, 
vinst/kostnad, kort/lång sikt. Alternativet var en mer sammanhållen modell där 
man utvärderar hela paketet för att få en helhetsbedömning av vad som är posi-
tivt/negativt, total effekt samt rationaliseringsvinster.  
      Majoriteten i projektgruppen ville ha en paketlösning för att hålla samman 
de olika åtgärderna och få bättre effekt. Delprojektledarna ansåg att en paketlösning 
var viktig för att man lanserat BAS på det sättet ute i organisationen. Om man 
delar upp implementeringen enligt första modellen menade de att det fanns risk 
för att åtgärderna skulle försvinna i mängden av annat. 
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En annan aspekt som togs upp var att 15 juli skulle tidplan för implementeringen 
vara klar att presenteras för Arbetsmiljöverket, annars riskerade man ett centralt 
vitesföreläggande.  

Det diskuterades också hur man ska få största nytta av forskargruppen. Jag 
påpekade att ett problem med ”Bästa Metod” implementeringen var att man hade 
svårigheter att förankra konceptet och att detta är en viktig uppgift som vi blivit 
ombedda att hjälpa till med när det gäller BAS. Det räcker inte att projektledarna 
har kunskaper. Kunskaperna måste även förankras i organisationen för att göra 
nytta. Den fackliga representanten instämde i vikten av detta. 

Implementeringsprojektledare Björk meddelade att han skulle besöka de två 
planerade pilotkontoren innan sommaren. Han berättade också att informations-
pärmen om BAS-projektet blivit mycket uppskattad och föreslog att fler exem-
plar skulle tryckas upp, kanske till alla? Diskussion togs återigen upp om hur ut-
värderingen skall inriktas med avseende på vilka personalgrupper som skall in-
volveras (brevbärare/chefer/samverkansgrupper t ex) och vad man vill få ut av 
den. 

Kommunikationsansvarig meddelade att den interna ”Nyhetsposten” 3 sep-
tember kommer att fokusera BAS. Informationsbrev diskuterades. Jag lovade att 
hjälpa till ytterligare med kommunikationsplanen som vid det här laget stötts och 
blötts utan att projektledningen verkade veta riktigt vad man ville. 

Vi diskuterade teknikaliteter för utvärderingen av BAS-åtgärderna och jag 
betonade vad som är viktigt för att säkerställa resultaten på vetenskaplig grund. 
Jag med flera påpekade teamledarnas betydelse i processen. Nästa möte besluta-
des äga rum i augusti. 

Mina intryck under mötet 

Jag upplever att BAS-projektledare Alms sätt att leda mötet ger ett intryck av 
vankelmod och obeslutsamhet när de gäller mål och medel. Han verkar inte veta 
vad han vill uppnå och förefaller även vilja prioritera hårdare ekonomiskt. På en 
direkt fråga från delprojektledarna om detta är påkallat av styrgruppen svarar han 
nej, men att man måste fundera på detta rent allmänt. Han är tillbaks till resone-
manget om man gör rätt saker eller inte, att ”Linköpingsrapporten” nu är två år 
gammal och att man därför inte vet om det är rätt insatser man fokuserar i dag. 
Resonemanget gör delprojektledarna frustrerade. Själv är jag förvånad över att 
han inte tycker de fått så mycket hjälp av forskargruppen när det gäller upplägget 
av implementeringen av BAS-åtgärderna.  

 

9.4.7 Sjunde storgruppsmötet  

Vid storgruppsmötet 18-19 augusti, närvarade 13 av de 15 kallade. Kommunika-
tionsansvarig saknades även vid detta tillfälle. Innan mötet genomförde jag en 
intervju med tre av de fyra delprojektledarna. Frågorna jag ville ha svar på var 
hur de från sin horisont upplevt BAS-projektet så här långt, hur de uppfattade 
forskargruppens insats och samarbetet med Servicenätets projektgrupp inom 
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BAS-projektgruppen. Intervjun var öppen och syftet var att få deras personliga 
syn på saken. De olika delprojekten närmade sig sitt slut för att med start under 
hösten 2003 implementeras på ett pilotkontor innan implementering på bred front 
tog vid. 

Delprojektledarnas upplevelser 

Delprojektledarna hade upplevt det svårt att frikoppla sig från det ordinarie arbe-
tet som områdeschef. En hade delegerat medvetet. De andra två hade insett först 
nu att de måste vara tydligare med sin roll som delprojektledare i BAS på hem-
maplan och att de måste delegera mer till andra medarbetare. Alla tre upplevde 
att uppgiften som delprojektledare i BAS hade gått ut över det ordinarie arbetet 
och att det blivit mycket arbete på kvällar och helger. 

Alla tre tyckte att projektet hade varit bra, mycket givande, utmanande och 
personligt utvecklande men de funderade över hur man kunde ha fått ut ännu mer 
av arbetsformerna och samarbetet med forskargruppen.  

De tyckte att vi i forskargruppen hade ”hängt med bredvid” och inte varit in-
volverade i processens utan mer ”lyssnat av” och varit åhörare. En av delprojekt-
ledarna tyckte att det hade kunnat vara en fördel om forskargruppen hade drivit 
projektet tillsammans med projektledningen för Posten:  

”Varför skulle det inte ha kunnat vara Alm och Eklund eller Alm och du 
som drev det tillsammans? Då hade man fått två jämbördiga parter som 
drog det tillsammans. Nu är det Alm  som dragit och så har ni liksom puf-
fat på lite grann vid sidan och jag tror det hade kunnat vara bättre om 
man kände att vi har faktiskt lika mycket ansvar.”  

De andra två instämde. De hade föredragit att vi i forskargruppen tillsammans 
med projektledningen inom Servicenätet Posten hade drivit projektet på mer 
jämbördig basis. De upplevde att BAS-projektledare Alm hade svajat i sin pro-
jektledning senaste tiden. En av delprojektledarna sade sig har fått många dubbla 
budskap från Alm. 

Det visade sig också att delprojektledarna varit osäkra på hur mycket hjälp de 
kunde fordra av forskargruppen. Sett i backspegeln tyckte de att de kunde de ha 
bett om mer hjälp.  

Problemet med att kommunikationsansvarig inte lyckades få till någon kom-
munikationsplan och därigenom bana väg för projektet togs också upp. De tyckte 
också att BAS-projektet förankrades dåligt från högre ort och ner i organisatio-
nen. 
      Min övergripande reflektion kring denna intervju är den upplevda otydlig- 
heten i roller hos projektledning och forskare och i samverkansformen forskare/
praktiker. 

Forskargruppens reaktioner och agerande 

Inför mötet 18-19 augusti, som ägde rum på Linköpings universitet, upplevde vi i 
forskargruppen att BAS-projektet behövde styras upp bättre än vad som varit fal-
let under våren och försommaren. Participation i all ära men det tenderade nu att 
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bli på bekostnad av styrfarten och att bromsa implementeringsprocessen. Vi hade 
också iakttagit den stegrade beslutsvåndan hos BAS-projektledare Alm. Vi kände 
att det behövdes ett nytt grepp för att inte projektet skulle gå i stå, speciellt med 
tanke på hur sista mötet före sommaruppehållet förlöpte. Även rollfördelningen 
mellan forskare och praktiker tyckte vi hade varit otydlig av och till, precis som 
delprojektledarna påpekat under intervjun tidigare samma dag. Vi beslöt att inbe-
gripa ett rollspel under professionell ledning vid detta möte. 

Vi planerade in rollspelet under mötespunkten ”Förberedelse av arbetet med 
handlingsplan inför pilottestet” i syfte att testa varandras roller som forskare och 
praktiker och få igång en diskussion kring fortsatt rollfördelning och ansvarsom-
råden. Det fungerade! Gruppen fick hjälp att se saker från nya infallsvinklar och 
rollspelet satte fart på konstruktiva diskussioner. BAS-projektledare Alm som 
fick agera forskare kommenterade: ”Inte visste jag att det var så svårt att vara 
forskare”.  

Men när vi så kom in på den konkreta handlingsplanen för pilotstudien över-
raskade Alm mötesdeltagarna totalt med att nu ifrågasätta pilotstudien i sin hel-
het. Projektgruppen blev fullkomligt ställd eftersom det övergripande syftet med 
detta möte var att utarbeta en konkret handlingsplan för det pilottest vi diskuterat 
under våren. Det blev knäpptyst i gruppen. Frustrationen steg. Jag kände att jag 
som forskare måste sätta ner foten i detta läge och bröt tystnaden. Jag konfronte-
rade Alm och frågade om förutsättningarna för BAS-projektet ändrats? ”Nej.” 
Om de ekonomiska ramarna ändrats? ”Nej.” Om något oförutsett inträffat innan 
detta möte? ”Nej.” ”Då förstår jag inte varför du agerar på detta sätt och jag 
kan inte fortsätta att arbeta under dessa premisser om jag skall kunna garantera 
någon vetenskaplig standard på implementeringen och utvärderingen av BAS-
åtgärderna. Jag vill ha besked om förutsättningarna för mitt arbete nu!” Jag blev 
mycket upprörd av detta vacklande fram och tillbaka. 

I och med mitt utbrott började fler personer i gruppen ifrågasätta BAS-
projektledare Alms agerande. Det hör till saken att kontraktet för kommande fas i 
samarbetet mellan Posten och Linköpings Universitet då inte var undertecknat. 
Situationen orsakade viss osäkerhet kring det fortsatta samarbetet med Posten. 

Några dagar efter detta möte undertecknades dock ett nytt avtal. Det besluta-
des att en pilotstudie skulle genomföras vid ett utdelningskontor i stället för två. 
Implementeringsprojektledare Björk och jag fick ansvar för upplägget och jag 
skulle själv ansvara för utvärderingen. 

Under sommaren och den tidiga hösten 2003 testades och utvärderades detal-
jerade förbättringsförslag från vart och ett av de fyra delprojekten i BAS etapp II 
på ett antal utdelningskontor. Resultaten presenterades i fyra slutrapporter i slutet 
av september 2003 och implementering på pilotkontoret i Lidingö vidtog. 

Det bör sägas att vi i forskargruppen inte kände till vilka direktiv BAS-
projektledare Alm hade fått från sina överordnade och vilka faktorer som påver-
kade hans agerande i övrigt. Avsikten var ursprungligen att även genomföra en 
intervju med honom. Han bytte dock tjänst under den intensiva implementering-
en på Lidingökontoret och det blev sedan svårt att få till stånd en intervju. Detta 
ser jag som en brist i sammanhanget eftersom förståelsen för hans agerande even-
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tuellt annars kunde ha ökat. Hursomhelst påverkade hans agerande projektets ut-
veckling enligt vad som beskrivits ovan.  

9.5 Interventionsprocessen 

Vi har nu tagit steget från ruta E till G enligt interventionsprocessmodellen (figur 
9.2). Planen som formulerades för de sju delprojekten (E) startade en intervention 
i samverkan mellan forskare och praktiker. Den genererade i första steget speci-
fika åtgärdsförslag som sedan utvecklades till konkreta åtgärder i de fyra delpro-
jekt som följde (F). Åtgärderna testades och utvärderades var för sig (G) och gav 
input till nästa iteration i modellen (H), som var pilotstudien på utdelningskonto-
ret i Lidingö (se kapitel 10). 

Den här forskningsfasen skapade förutsättningar för vetenskaplig kunskapsut-
veckling i flera avseenden (I, J). Genom att delta i och samtidigt studera samver-
kan mellan forskare och praktiker blev det möjligt att bidra till utveckling av er-
farenhetsbaserad kunskap såväl som till utveckling av den teoretiska basen för 
forskarstött förändringsarbete (se kapitel 13 och 14). 

 

 
 

Figur 9.2 Interventionsprocessmodellen, projektfas II. 

 
Utifrån den kunskap som genererats i fas I om hur MTO-systemets komponenter 
samverkade i praktiken och påverkade systemeffektiviteten i brevbärararbetet, 
kunde vi bidra till att utveckla konkreta lösningar för att öka effektiviteten i sy-
stemet.  

Den här fasen gav också exempel på hur omfattande participation i linjeorga-
nisationen kan bidra till framgångsrik utveckling av konkreta åtgärder som ska-
par förutsättningar för kunskapsbildning i den praktiska verksamheten. 

Tack vare dokumentationen från de deltagande observationerna i utveck-
lingsarbetet av BAS-åtgärderna blev det möjligt att ingående studera interaktio-
nen mellan forskare och praktiker under loppet av denna projektfas. Faktorer som 
verkade hindrande respektive främjande i den interaktiva processen mellan fors-
kare och praktiker kunde synliggöras. Det blev även möjligt att bidra till förståel-
se för forskarens upplevelser av samverkan mellan forskare och praktiker.  
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10 Projektfas III: Intervention – implemen-

tering   

I augusti 2003 vidtog planeringsarbetet för att testa samtliga lösningar från de 
fyra delprojekten i BAS II inom ramen för en pilotstudie. Projektledningen inom 
BAS beslutade till sist att välja ett enda pilotkontor enligt kriterierna: både stads- 
och lantbrevbäring, viss personalomsättning, blandad bebyggelse inklusive in-
vandrarområden och enligt projektledningens inom Servicenätet bedömning ett 
”medelbra” kontor med avseende på funktionalitet. Valet föll på ett postutdel-
ningskontor på Lidingö utanför Stockholm. Syftet var att få en samlad bild av hur 
de olika åtgärderna upplevdes både som helhet och var för sig och att samtidigt 
utvärdera själva implementeringsprocessen och hur den påverkat helhetsresulta-
tet.  

10.1 Förankring och implementering 

10.1.1 Aktörer 

En ”lokal projektgrupp” med representanter för personalen på Lidingökontoret 
samt medlemmar från BAS-projektet och forskargruppen fick till uppgift att pla-
nera hur de olika förbättringsåtgärderna skulle införas och utvärderas, samt för-
ankra detta hos den övriga personalen på Lidingökontoret. Representanter från 
Lidingökontoret var kontorschefen, de två teamledarna, dirigenten, ytterligare 
fem brevbärare, varav en facklig företrädare samt en administratör, d v s sam-
manlagt tio personer. Omfattande delaktighet från brevbärarna var en målsättning 
i upplägget också i denna fas. Kontorschefen och temledarna hade stort inflytan-
de över själva införandeprocessen.  

I implementeringsprojektet ingick från Servicenätet, implementeringsprojekt-
ledare Björk, ett centralt fackligt ombud, en processledare, en områdeschef, alla 
tidigare medverkande i BAS-projektet, samt kontorsschefen på Lidingökontoret 
som jag har gett det fingerade namnet Grahn. Från forskargruppen deltog förut-
om jag själv Marianne Gerner-Björkstén, doktor i medicinsk vetenskap och An-
nette Stjernfeldt, företagssjukgymnast PREVIA. Jag kallar denna projektgrupp 
för ”implementeringsgruppen” för att skilja den från tidigare nämnda projekt-
grupper. 
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Jag kommer väsentligen att utgå från fem huvudaktörer för att beskriva imple-
menteringen av BAS-åtgärderna på Lidingökontoret, nämligen:  

1. implementeringsprojektledare Björk,  
2. kontorschef Grahn,  
3. de två teamledarna,  
4. brevbärarna, inklusive dirigenten,  
5. mig själv som forskarrepresentant.  

Den 25 september 2003 gjorde jag ett besök på Lidingökontoret för att orientera 
mig om situationen och informera om min roll i implementeringen och utvärde-
ringen för brevbärarpersonalen. Jag hade samtal med kontorschefen, teamledar-
na, och brevbärarna och fick även en guidad biltur på utdelningsområdena.  

Min uppgift var att inta en mer operativ roll än under BAS-projektet genom 
att ansvara för upplägg av implementering och utvärdering och arbeta interaktivt 
med personalen på Lidingökontoret och implementeringsprojektledare Björk. 
Kontorschef Grahn fick enligt överenskommelse stor frihet att arbeta på ”sitt 
sätt” med stöd från implementeringsgruppen. Jag framhöll för Björk vikten av att 
personalen på kontoret skulle känna att det var ”deras” projekt och att vi i im-
plementeringsgruppen inte borde ”styra och ställa” för mycket. Björk, Grahn och 
jag kom överens om att vi skulle hålla tät kontakt och diskutera händelseförlop-
pet noga så att inget hamnade mellan stolarna.  

Rollfördelningen mellan implementeringsprojektledare Björk och mig var till 
att börja med inte tydlig. Jag tog upp detta till diskussion för att vi skulle klargöra 
våra ansvarsområden och roller. Vi beslöt att jag skulle ansvara för att lägga upp 
en detaljerad implementerings- och utvärderingsplan och se till att den följdes. 
Björk skulle ha ett administrativt och praktiskt övergripande ansvar för att infor-
mationsflödet till medarbetarna på Lidingökontoret fungerade och att materiel 
kom på plats för implementeringen, (belysningsarmaturer, märklister till kam-
facken, dataprogram för uppdatering av märketiketter mm). Kontorschef Grahn 
skulle i samarbete med de båda teamledarna ha det operativa ansvaret för själva 
implementeringen enligt den plan som låg på mitt ansvar och som lagts upp i 
samförstånd mellan samtliga aktörer.  

Jag utarbetade ett förslag till detaljerat implementerings- och utvärderings-
schema som var anpassat till gällande arbetsupplägg på Lidingökontoret, vilket 
innebar att brevbärarna arbetade i två team uppdelade på fyra arbetslag. Det var 
viktigt att skapa goda förutsättningar för att utvärdera förbättringsåtgärderna och 
införandeprocessen och samtidigt minimera störningarna i det löpande arbetet. 
Manualen infördes parallellt för respektive team under början av oktober till bör-
jan av december 2003. De övriga åtgärderna infördes stegvis per arbetslag med 
en till två veckors mellanrum från början av januari till början av maj 2004, se 
”Lidingörapporten” (Erlandsson-Karltun, 2004).  
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Införandet av förbättringsåtgärderna skedde stegvis i följande turordning:  
1. genomgång av manualen för inomhusarbetet, 
2. införande av ny märkning av kamfacken, 
3. införande av ny arbetsbelysning vid kamfacken, 
4. utbildning i arbetsteknik. 

Delprojektet ”Justering och optimering av kamfacken” ingick bara delvis i im-
plementeringen och utvärderingen på Lidingökontoret. Styrgruppen för BAS-
projektet hade bedömt den motordrivna lösningen till höjning och sänkning av 
kamfacken som tagits fram alltför kostsam att implementera generellt för alla 
brevbärare. Endast brevbärare som hade speciella fysiska behov av en sådan lös-
ning skulle få en sådan. Därför fick bara ett begränsat antal brevbärare på Li-
dingökontoret testa denna lösning.  

Implementeringsgruppen hade möten cirka var fjortonde dag då arbetet på 
Lidingökontoret följdes upp och schemat finjusterades allteftersom omständighe-
terna krävde. På Lidingökontoret utnyttjade man de ordinarie arbetsplatsträffarna 
med personalen en gång per månad för implementeringen och den lokala pro-
jektgruppen på kontoret hade möten var fjortonde dag. I maj 2004 var implemen-
teringen genomförd i sin helhet. 

10.1.2 Utvärderingens genomförande 

För att få en god helhetsuppfattning av införandet av förbättringsåtgärderna och 
fånga resultaten från olika synvinklar användes flera olika metoder: deltagande 
observation, sex delenkäter som besvarades stegvis av 28-35 brevbärare på post-
utdelningskontoret (se bilaga 4-9), fyra gruppintervjuer med sammanlagt 25 av 
brevbärarna, en intervju med de två teamledarna och dirigenten, samt en intervju 
med kontorschefen. Dessutom intervjuades implementeringsprojektledare Björk 
när implementeringen var slutförd. Samtliga intervjuer transkriberades och ana-
lyserades utifrån de frågor som var i fokus. 

I december 2004 gjorde jag den slutliga uppföljningsenkäten (se bilaga 9) 
och fyra gruppintervjuer med 28 av brevbärarna i de olika arbetslagen (se bilaga 
10), samt en gruppintervju med kontorschefen, teamledarna och dirigenten. 
Svarsfrekvensen på de olika delenkäterna framgår av tabell 10.1. Utvärdering av 
implementeringen handlar såväl om de upplevda resultaten som hur själva för-
ändringsarbetet förlöpte. 

Enkäter med komplettering av arbetslagsintervjuer 

Lidingökontoret valde att införa de olika åtgärderna för ett av de fyra arbetslagen 
i taget utom i fallet med manualen, där man arbetade teamvis (ett team bestod av 
två arbetslag). Brevbärarna fick besvara totalt sex delenkäter. De fyra första del-
enkäterna var uppbyggda så att varje arbetsområde som berörts av en förändring 
bedömdes före införandet samt efter att man arbetat enligt de nya förhållandena – 
för manualen i två månader och för de övriga förbättringsåtgärderna i cirka 14 
dagar. Den femte enkäten summerade resultaten av samtliga åtgärders införande i 
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mars/april 2004. Varje enkät numrerades med ett anonymt löpnummer som an-
vändes genomgående för respektive delenkät och brevbärare. Den sjätte del-
enkäten var en uppföljningsenkät som genomfördes i december 2004 när brevbä-
rarna hade hunnit arbeta enligt de olika förbättringsåtgärderna mellan åtta och 
tolv månader. 

Enkäter och intervjufrågor utformades på ett sätt som fångade brevbärarnas 
bedömning före och efter införandet av respektive förbättringsåtgärd samt hur 
själva införandeprocessen eventuellt inverkat på förändringarna. De flesta frå-
gorna i enkäterna hade fasta svarsalternativ men det fanns också utrymme för fria 
kommentarer (se bilaga 4-9). Enkätresultaten sammanställdes och analyserades 
statistiskt i datorprogrammet SPSS. 

I samband med att brevbärarna besvarade den femte sammanfattande del-
enkäten genomförde jag en öppen intervju med varje arbetslag för att fånga deras 
upplevelser av resultaten och införandeprocessen i sin helhet. Det innebar att alla 
medarbetare fick frihet att ta upp de synpunkter som de ansåg vara viktiga att 
förmedla kring förändringsarbetet i sin helhet. Intervjuerna inbegrep tre teman: 

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

Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Synpunkterna kategorisera-
des (se ”Lidingörapporten”, Erlandsson-Karltun, 2004).  

För att uppnå så stor delaktighet som möjligt i införandet och utvärderingen 
av de olika förbättringsåtgärderna, tog de båda teamledarna enligt överenskom-
melse på sig uppgiften att dela ut och samla in samtliga enkäter i rätt tid, försluta 
varje enskild enkät i ett A4-kuvert och återsända dem till forskargruppen för ana-
lys. Teamledarna fick noggranna instruktioner om vikten av att samtliga del-
enkäter besvarades av samtliga brevbärare enligt de tidpunkter som angetts i im-
plementeringsschemat.  

Enkät- och intervjustudien omfattade som nämnts 35 brevbärare på Lidingö-
kontoret (för uppföljningsenkäten 28) verksamma med postutdelning. Fördel-
ningen män/kvinnor var 31/4. Kontorschefen samt de båda teamledarna och diri-
genten besvarade inte enkätfrågorna utan deltog i stället i muntliga intervjuer. 
Deltagandet i enkätundersökningen framgår av tabell 10.1. 
Tabell 10.1 Deltagande i enkätstudien vid Lidingökontoret. n = 28-35 

Lidingö-
kontoret

Delenkäter inklusive uppföljningsenkät VI 

 I 
2003-10-15 

II 
2003-12-06 

III 
2004-02-03 

IV 
2004-02-27 

V 
2004-03-24 

VI 
2004-12 

Antal deltagare 
Bortfall 

n = 30 
bf = 5 

n = 35 
bf = 0 

n = 33 
bf = 2 

n = 32 
bf = 3 

n = 35 
bf = 0 

n = 28 
bf = 0 

Procentuellt del-
tagande 86 % 100 % 94 % 91 % 100 % 100 % 
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Som framgår av tabellen varierade bortfallet för varje delenkät något. Bortfalls-
orsakerna var fackligt uppdrag, tillfälligt uppdrag på annat postutdelningskontor, 
utbildning, sjukskrivning och tjänstledighet. Därutöver fanns ett visst internt 
bortfall, d v s några personer hade inte svarat på samtliga frågor i en delenkät. En 
efterkontroll visade att det i första hand berodde på att man hade missat något 
moment av implementeringen och därför inte haft underlag för att besvara utvär-
deringsfrågan. När uppföljningsenkäten genomfördes i december 2004 hade sju 
brevbärare antingen slutat på Lidingökontoret, tjänstgjorde på annat håll eller var 
tjänstlediga. Några hade också tillkommit men eftersom dessa inte varit med om 
införandet av BAS-åtgärderna kunde de inte ingå i uppföljningsenkäten. Därför 
var antal deltagare i uppföljningsenkäten begränsat till 28. 

Det är här inte möjligt och heller inte syftet att i detalj redovisa resultaten för 
samtliga delenkäter och intervjuer. Jag kommer att lyfta upp de resultat som är 
motiverade av avhandlingens syften och hänvisar vidare till ”Lidingörapporten” 
(Erlandsson-Karltun, 2004). Jag har valt att dela upp resultaten i två delar. Först 
redogör jag för hur BAS-åtgärderna i sig bedömdes av brevbärarna utifrån enkät-
resultaten och därefter för hur de olika personalkategorierna på Lidingökontoret 
upplevde själva införandet av BAS-åtgärderna. 

10.2 Resultat från enkäterna 

Enkätresultaten signifikanstestades med Marginal homogeneity test som är base-
rat på en Chi-två distribution. Testet valdes för att göra det möjligt att jämföra 
beroende grupper före och efter åtgärdernas införande och där svaren ges på en 
kategoriskala. Eftersom enkätunderlaget baserar sig på en liten grupp och enkät-
frågorna inte inbegriper några ”multi-items” vill jag med andra ord inte dra allt-
för stora växlar på de statistiska beräkningarna utan talar hellre i termer av ten-
denser även om jag bedömer att resultaten har ”face validity”, inte minst i ljuset 
av resultaten från intervjuerna. Jag har använt kommentarer från gruppintervjuer-
na med brevbärarna för att belysa enkätresultaten ytterligare. 

10.2.1 Införandet av manualen 

Vid första utvärderingstillfället, när brevbärarna arbetat med manualen (se figur 
10.1 och 10.2)  i 14 dagar, ansåg fler brevbärare att organisationen av innearbetet 
fungerade tillfredsställande jämfört med innan manualen introducerades. Bara 2 
jämfört med tidigare 7 var negativa till hur innearbetet organiserades på kontoret 
(tabell 10.2, fråga 1 och 2). Två kommentarer från intervjuerna belyser manua-
lens roll ytterligare: ”Det ser bara ut att bli bättre och bättre. Beror på hur flexi-
bel manualen blir.” Vid detta tillfälle hade man inte hunnit åtgärda alla moment 
enligt manualen, men det som hunnits med dittills bedömdes redan vara betydligt 
bättre än innan arbetet med manualen. 

Nästa utvärderingstillfälle ägde rum då man arbetat med manualen i 7 veckor. 
Här ställdes frågan i termer av manualens roll för att organisera innearbetet på ett 
tillfredsställande sätt. Bedömningen av manualens potential var övervägande po-
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sitiv – 23 av 34 brevbärare upplevde manualens roll som stor/mycket stor för or-
ganiseringen av innearbetet (tabell 10.2, fråga 3). I de kompletterande intervju-
erna med arbetslagen vid detta utvärderingstillfälle stod det klart att manualen 
generellt sett hade mottagits väl.  

Efter 15 veckors arbete med manualen fann vi ett något mer negativt resultat 
jämfört med 14 dagar efter manualens införande. Skälet till detta kan vara att det 
skedde en omorganisation på utdelningskontoret under denna tid med neddrag-
ning av två brevbärartjänster, vilket inverkade på brevbärarnas arbetssituation 
och organiseringen av innearbetet.  

I resultaten från uppföljningsenkäten i december 2004 när brevbärarna arbetat 
med manualen under ett års tid, ser vi att effekterna av arbetet med manualen nu 
börjat få en större genomslagskraft bland samtliga brevbärare. Det var nu inte 
någon som var negativ till manualens förtjänster även om det var färre som gav 
manualen högsta betyg (tabell 10.2, fråga 5).  
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Figur 10.1 Manualens framsida 
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Figur 10.2 Manualens innehåll 
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Tabell 10.2 Brevbärarnas uppfattning om manualens förtjänster för organise-

ringen av innearbetet.  

Mättillfälle
före/efter

Fråga Manualen Antal 
brevbärare 

Före 1. Tycker Du organisationen av innearbetet fun-
gerar tillfredsställande i dag? (Mf1) 

n = 30  bf = 5 

  Mycket tillfredsställande  (1, 2) 12 

   (3) 11 

  Mycket otillfredsställande (4, 5) 7 

14 dagar 
efter 

2. Hur tycker Du organisationen av innearbetet 
fungerar enligt det ni hittills kunnat åtgärda ef-
ter genomgången av Manualen? (Me2) 

n= 33  bf = 2 

  Mycket tillfredsställande  (1, 2) 14 

   (3) 17 

  Mycket otillfredsställande (4, 5) 2 

7 veckor 
efter 

3. Anser Du att Manualen spelar någon roll för att 
organisera innearbetet på ett tillfredsställande 
sätt? (Me 3) 

n= 34  bf = 1 

  Mycket stor roll      (1, 2) 23 

   (3) 8 

  Mycket liten roll (4, 5) 3 

15 veckor 
efter 

4. Hur bedömer Du att organisationen av innear-
betet påverkats av arbetet med Manualen? 
(IE1) 

n= 33 bf = 2 

  I hög grad till det bättre (1, 2) 11 

   (3) 14 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 8 

Ett år efter 5. Hur bedömer Du i nuläget att organisationen av 
innearbetet påverkats av arbetet med Manua-
len? (UMa4) 

n= 27  bf = 1 

  I hög grad till det bättre (1, 2) 9 

   (3) 18 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 0 
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10.2.2 Införandet av märkningen 

Skillnaden mellan den nya och den gamla märkningen illustreras av de två foto-
grafierna nedan som togs av personalen vid Lidingökontoret före respektive efter 
införandet, (se figur 10.3 och figur 10.4). 

Enligt tabell 10.3 (fråga 1 och 2) ser vi en markant förbättring i upplevelsen 
av den nya märkningen jämfört med den gamla när brevbärarna arbetat med den 
nya märkningen i endast 14 dagar. Andelen brevbärare som tyckte märkningen 
var svårläst minskade från 37 % till 6 %. 
Tabell 10.3 Brevbärarnas uppfattning om den nya märkningen.  

Mättillfälle
före/efter

Fråga Märkningen Antal
brevbärare 

Före 1. Hur upplever Du (den gamla) märkningen av 
kamfacken?  (BM f5) 

n= 35  bf = 0 

  Mycket lättläst (1, 2) 18 

   (3) 4 

  Mycket svårläst (4, 5) 13 

14 dagar 
efter 

2. Hur upplever Du den nya märkningen av kam-
facken? (M(Ä)e2) 

n= 33  bf = 2 

  Mycket lättläst (1, 2) 26 

   (3) 5 

  Mycket svårläst (4, 5) 2 

Sju veckor 
efter  

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

n= 35  bf = 0 

  I hög grad till det bättre (1, 2) 23 

   (3) 8 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 4 

Ett år efter 4. Hur bedömer Du i nuläget att den nya märk-
ningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken? 
(UMä4) 

n= 27  bf = 1 

  I hög grad till det bättre  (1, 2) 20 

      (3) 5 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 2 
 

Märkningen upplevdes av flertalet brevbärare som bättre, tydligare och renare: 
”Den här nya är mycket bättre.” ”Märkningen är väldigt tydlig och bra både 
med färger och typsnitt.” ”Svart på vitt är ju bättre än svart på gult.” ”Det är 
tydligare över huvud taget när gatunamnen inte är överklistrade.” 



10. Projektfas III: Intervention – implementering 

 123

Under intervjuerna med respektive arbetslag efter införandet av samtliga BAS-
åtgärder i mars/april 2004, framkom att belysningen generellt upplevdes som den 
mest positiva förändringen av de fyra åtgärderna och många uttryckte sig oreser-
verat i termer av ”jättebra”. 

Majoriteten, (78 % av de 33 svarande brevbärarna) tyckte att införandet av 
den nya arbetsbelysningen vid kamfacken hade varit viktigt eller mycket viktigt 
för en bra arbetsmiljö. 
Tabell 10.4 Brevbärarnas uppfattning om den nya belysningen. 

Mättillfälle
före/efter

Fråga Belysningen Antal 
brevbärare 

Före 1. Hur upplever Du (den gamla) arbetsbelysning-
en vid Dina kamfack? (BMf1) 

n= 34  bf = 1 

  Mycket bekväm (1, 2) 16 

   (3) 5 

  Mycket obekväm (4, 5) 13 

14 dagar 
efter 

2. Hur upplever Du den nya arbetsbelysningen vid 
Dina kamfack? (BEe2) 

n= 30  bf = 5 

  Mycket bekväm (1, 2) 25 

   (3) 5 

  Mycket obekväm (4, 5) 0 

Fyra veck-
or efter

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

n= 35  bf = 0 

  I hög grad till det bättre (1, 2) 26 

   (3) 8 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 1 

Ett år efter 4. Hur bedömer Du i nuläget att den nya arbetsbe-
lysningen har påverkat arbetet vid kamfacken? 
(UBe4) 

n= 27  bf = 1 

  I hög grad till det bättre (1, 2) 18 

   (3) 9 

  I hög grad till det sämre (4, 5) 0 
 

10.2.4 Arbetsteknikutbildningen 

Vid en jämförelse av svaren på fråga 3 och 1 i tabell 10.5 kan man konstatera att 
det var något fler brevbärare som upplevde att de fyra veckor efter utbildningen i 
arbetsteknik kunde arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet 
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jämfört med innan. Men det var samtidigt något fler som angav ett negativt svar 
efter utbildningen jämfört med före.  

Om man ser på frågan i vilken utsträckning brevbärarna bedömde att utbild-
ningen kommer att påverka deras sätt att arbeta ergonomiskt rätt fortsättningsvis 
(tabell 10.5, fråga 2) ser vi att hälften har uppgett ett positivt svar och hälften ett 
negativt. Majoriteten av brevbärarna (71 %) ansåg att utbildningen i arbetsteknik 
hade gjort dem mer medvetna om vikten av att arbeta på ett ergonomiskt lämpligt 
sätt. 
Tabell 10.5 Brevbärarnas uppfattning om arbetsteknikutbildningen. 

Delenkät/ 
mättillfälle 

Fråga Arbetsteknikutbildningen Antal
brevbärare

Före 1. Anser Du att Du i dag (före arbetsteknikutbild-
ningen) arbetar på ett ergonomiskt lämpligt sätt 
vid kamningsarbetet? (ATf1) 

n= 35  bf = 5 

  Ja, i hög grad  (1, 2) 12 

   (3) 12 

  Nej, i låg grad (4, 5) 6 

14 dagar 
efter 

2. I vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen 
i arbetsteknik kommer att påverka Ditt eget sätt att 
fortsättningsvis arbeta på ett ergonomiskt lämpligt 
sätt? (ATe13) 

n= 32  bf = 3 

  I mycket hög utsträckning (1) 1 

  I ganska hög utsträckning (2) 15 

  I ganska låg utsträckning (3) 13 

  I mycket låg utsträckning (4) 3 

Fyra veck-
or efter

3. Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik 
arbetar på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kam-
ningsarbetet? (IEk) 

n= 34  bf = 1 

  Ja, i hög grad  (1, 2) 15 

   (3) 11 

  Nej, i låg grad (4, 5) 8 

Ett år efter 4. Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik 
nu kan arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid 
kamningsarbetet? (UAt2) 

n= 26  bf = 2 

  Ja, i hög grad (1, 2) 13 

    (3) 9 

  Nej, i låg grad (4, 5) 4 
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De kompletterande intervjuerna visade dock att det bedömdes svårt att omsätta 
kunskapen i praktiken. Några av skälen till detta ansågs vara: 

- ”Finns ej tid.”  
- ”Det är lätt att falla tillbaka till det gamla sättet som kanske är lite säm-

re”. 
- ”Tänkte ganska mycket på det i början men sedan har stress fått en att 

glömma.” 
Ett år efter arbetsteknikutbildningen (fråga 4, tabell 10.5) var det dock procentu-
ellt sett fler (50 %) som angav ett positivt svar jämfört med första och tredje ut-
värderingstillfället. De negativa svaren hade också minskat.  

Värdet av utbildningen för brevbärare generellt bedömdes av majoriteten 
brevbärare (25 av 31) ha ganska/mycket stor potential att leda till större insikt om 
vikten av ett ergonomiskt lämpligt arbetssätt för att på sikt undvika skador. Att 
arbeta in ett nytt rörelsemönster tar sin tid. (Se utbildningsplan för arbetsteknik-
utbildningen i bilaga 3.) 

10.2.5 Sammanfattande resultat av åtgärdspaketet  

Resultaten av åtgärderna i sig visar i huvudsak samma tendens genom de olika 
mättillfällena, d v s en genomgående positiv upplevelse av BAS-åtgärderna. Den 
avslutande utvärderingen i december 2004 när brevbärarna arbetat med samtliga 
BAS-åtgärder under närmare ett år utgör en intressant summering av helhetsupp-
levelsen av åtgärdspaketet. Då gjordes vid samma mättillfälle en jämförelse mel-
lan upplevelsen av åtgärderna ”före” och ”efter” (tabell 10.6).  

 
Tabell 10.6 Brevbärarnas upplevelse av respektive åtgärd efter cirka ett år. 

Åtgärd/ mättill-
fälle

Frågeställning Antal 
brevbärare 

Manualen, före Hur bedömer du att organisationen av innearbe-
tet fungerade innan ni påbörjade arbetet med att 
följa Manualen? (UMa1�) 

n=27 bf = 1 

 Mycket tillfredsställande  (1, 2) 6 

  (3) 17 

 Mycket otillfredsställande (4, 5) 3 

Manualen, efter Hur tycker Du organisationen av innearbetet 
fungerar i nuläget med tanke på rekommendatio-
nerna i Manualen? (UMa2�)   

n=27  bf = 1

 Mycket tillfredsställande  (1, 2) 13 

  (3) 10 

 Mycket otillfredsställande (4, 5) 4 
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Forts. Tabell 10.6 

Märkningen, före Hur upplevde Du ”den gamla” märkningen av 
kamfacken? (UMä1�) 

n=27  bf = 1

 Mycket lättläst  (1, 2) 8 

  (3) 12 

 Mycket svårläst (4, 5) 7 

Märkningen,
efter 

Hur upplever Du ”den nya” märkningen av kam-
facken? (UMä2�)   

n=26  bf = 2

 Mycket lättläst  (1, 2) 18 

  (3) 7 

 Mycket svårläst (4, 5) 1 

Belysningen, före Hur upplevde Du ”den gamla” arbetsbelysningen 
vid Dina kamfack? (UBe1�) 

n=27  bf = 1

 Mycket bekväm (1, 2) 2 

  (3) 10 

 Mycket obekväm (4, 5) 15 

Belysningen, efter Hur upplever Du i nuläget ”den nya” arbetsbe-
lysningen vid Dina kamfack? (UBe2�)   

n=27  bf = 1

 Mycket bekväm (1, 2) 20 

  (3) 6 

 Mycket obekväm (4, 5) 1 

Arbetsteknik-
utbildningen,
före

Anser Du att Du arbetade på ett ergonomiskt 
lämpligt sätt vid kamningsarbetet innan utbild-
ningen i arbetsteknik? (UAt1�) 

n=26  bf 2 

 Ja, i hög grad (1, 2) 9 

  (3) 8 

 Nej, i låg grad (4, 5) 9 

Arbetsteknik-
utbildningen,
efter 

Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik 
nu kan arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt 
vid kamningsarbetet? (UAt2�) 

n=26  bf 2 

 Ja, i hög grad (1, 2) 13 

  (3) 9 

 Nej, i låg grad (4, 5) 4 
 

Signifikanta skillnader kunde konstateras för belysningen (Marginal homogenei-
ty test, p< .001), märkningen (Marginal homogeneity test, p< .05) och arbetstek-
nikutbildningen (Marginal homogeneity test, p< .05), men inte för organisationen 
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av innearbetet. Organisationen av innearbetet upplevdes dock mycket tillfreds-
ställande av mer än dubbelt så många som innan manualen infördes. Detta visar 
återigen att det tar förhållandevis lång tid att se effekter av arbetsorganisatoriska 
åtgärder. Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att BAS-åtgärderna som 
helhet upplevdes som ett lyckat åtgärdspaket av brevbärarna på Lidingökontoret.  

10.3 Själva införandet av BAS-åtgärderna 

Detta avsnitt baserar sig på gruppintervjuer med brevbärarna, en intervju med de 
båda teamledarna och dirigenten samt en intervju med kontorschefen på  
Lidingökontoret. En utförligare redogörelse finns i ”Lidingörapporten” (Erlands-
son-Karltun, 2004). 

10.3.1 Brevbärarnas synpunkter 

När det gäller själva implementeringsförfarandet var brevbärarna generellt sett 
inte lika nöjda med det som med själva åtgärdspaketet även om åsikterna variera-
de. Kommentaren ”innehållet är bra men processen fungerar inte bra” är ganska 
typisk. Brevbärarna upplevde vissa brister i införandeprocessen. Kommentarer 
som ”för stor tidspress”, ”allt skulle gå så snabbt”, ”för snabb utvärdering”, ”vi 
fick inte veta så mycket”, ”informationen räckte inte till”, ”dialogen med team-
ledarna var inte alltid så bra” och att ”postcenterchefen borde ha fått avlastning 
så att hon kunde ha ägnat sig mer åt införandeprocessen”, är några exempel. 
Brevbärarna tyckte också att det var svårt att kombinera införandet av BAS-
åtgärderna med det ordinarie arbetet, trots att stor hänsyn tagits till detta i imple-
menteringsplanen. 

Störande moment  

Som störande faktorer under införandeprocessen framfördes förändringar och in-
dragningar som gått ut över BAS-åtgärderna, t ex arbetet med andra projekt. Det 
blev för mycket på en gång. En representant från den lokala projektgruppen på 
Lidingökontoret tyckte att kommunikationen med implementeringsgruppen hade 
varit dålig. Han hade upplevt implementeringsgruppen som ”lite sluten”. Fram-
förhållningen upplevdes mindre bra eftersom en del materiel inte fanns tillgäng-
lig i tid och tidplanen därför blev svår att hålla. 

10.3.2 Teamledarnas och dirigentens synpunkter 

Teamledarna och dirigenten var ledamöter i den lokala projektgruppen på Li-
dingökontoret och hade olika ansvarsuppgifter men de sade att ”merparten av 
arbetet med BAS har skötts av medarbetarna och vi övervakade egentligen bara. 
Vi kom ju inte med några egna beslut egentligen”. De sa att det handlade mycket 
om ”att hålla ordning på informationen med uppföljningar och kolla så att alla 
fått den info de behövde”. 



Forskarstött förändringsarbete i själva verket 

 128

Hur projektet drevs lokalt på Lidingö 

Teamledarna berättade att de hade arbetsplatsträffar på Lidingökontoret en gång i 
månaden. ”Sen hade vi projektgruppsmöten varannan vecka, alltså kortare mö-
ten på en timme där projektgruppen träffades. Man stämde av hur det gick och 
man presenterade olika förslag men vi gjorde inget konkret jobb, för alla hade ju 
ett ansvar för en viss sak och då fick han väl se till att han hade nånting att pre-
sentera till nästa gång”.  
Införandet av Manualen 

När man arbetade sig igenom manualen hade den lokala projektgruppen möten 
varannan vecka. ”Men /…/ vi skulle ha gjort mer strukturerat då, dels skulle vi 
vilja ha haft 6 månader och sen verkligen betat av en flik i taget i manualen. Vi 
gjorde väl inte riktigt så utan hoppade lite fram och tillbaka. Men arbetet pågick 
ju hela tiden. Alltså jag hade ju vissa ansvarsområden som jag visste skulle gö-
ras och det var ju liksom på hela tiden varje dag och sen /…/ var fjortonde dag 
träffades vi och bara stämde av hur långt har vi kommit, hur ligger vi till. Är alla 
på banan liksom. Så det var inga arbetsmöten när vi träffades, det var ren av-
stämning”.  

Införandet av märkningen och belysningen 

Införandet av märkningen och belysningen tog vid efter nyår och ”det flöt på jät-
tebra” enligt teamledarna. ”Märkningen tror jag gick jäkligt bra men  /…/ belys-
ningen kom ju inte i tid /…/ nej den var ju fem veckor försenad  /…/ så det stegvi-
sa införandet försvann lite. Därför fick några svara på enkätfrågorna lite för 
snabbt eftersom belysningen var försenad. En del hade varit borta någon vecka 
och så efter att ha provat belysningen en/två dagar - så ska man svara på en ut-
värdering - så det blev lite halvt fel där på ett par av dom.” Trots dessa problem 
med belysningen säger teamledarna att ”belysningen är det som har upplevts 
mest positivt – bara positivt”. 

Arbetsteknikutbildningen  

”Men sen arbetstekniken, då vart det lite olyckligt där eftersom det låg på efter-
middagen. Dels var det mycket reklam och annat  /…/ det var lite tajt att hinna. I 
vissa fall fick vi skjuta lite på den och vissa missade en del av arbetstekniken tack 
vare tidpunkten.” Teamledarna och dirigenten tyckte att det var genomförbart att 
förlägga utbildningen till en eftermiddag men kanske inte i februari/mars då det 
är mycket post och reklam, och dåligt väglag. ”Det ultimata vore ju en annan 
tidpunkt, att t ex ta in skolungdomar för att köra ut posten någon eftermiddag. 
Många var trötta vid utbildningen när de kom in från turen”.  

”Sett i backspegeln var det ju fler saker vi hade slängt in då. Det var brand-
utbildning och brandövning och en massa grejer som var inlagda då som inte var 
tänkt från början kanske. Så det var ju mycket sånt som hände varenda dag un-
der första kvartalet så det blev lite mycket för dom.” 
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Positiva/negativa erfarenheter, störande moment 

De positiva erfarenheterna rörde i första hand effekterna av BAS-åtgärderna och 
såväl teamledare som dirigent lyfte fram enbart positiva erfarenheter när det gäll-
de detta. De negativa erfarenheterna avsåg företrädesvis själva införandeproces-
sen och där hade de synpunkter på hur detta skulle kunna förbättras. ”Vi hade 
egentligen lite halvdålig koll på vad exakt det va vi skulle göra. Det va ju lite oli-
ka bud upplevde jag det som i alla fall  /…/ det fick man ju veta efter ett tag tyck-
te jag  /…/ ifrån början så upplevde jag det som att vi skulle testa en del grejer 
mest.” Dirigenten påpekade att  kombinationen indragningar, stora postmängder, 
Metro och DN samt korsband gjorde att det var kämpligt i mars. Nu i april [är 
det] bättre igen.”  

Slutsatser, råd och rekommendationer till andra kontor 

Teamledarna rekommenderade att man hade sex månader anslagna för genom-
gång av manualen. ”Det viktigaste är att man tar god tid på sig, dels dom här 
obligatoriska punkterna som man måste genomföra. Förankrar man varför man 
måste göra det också och sen att man verkligen jobbar med dom lokala grejerna 
och uppmuntrar dom. Har man då sex månader på sig så har man ju mer tid att 
koncentrera sig på varje enskilt lokalt beslut och får mer tid att förankra all-
ting.”

”Ja  /…/ många har nog tyckt att det här har varit som en ångvält att det har 
gått för fort allting. Dom sa det till mig en gång på hälften skämt och hälften all-
var ’Snälla /…/ kan vi inte få va ifred en vecka i alla fall, kan vi inte få bara dela 
ut post ett tag’ och det ligger nog nåt i det  /…/ att ständigt ha nåt på tapeten  
/…/. Det har gått i ett i ett.” 

10.3.3 Kontorschefens synpunkter 

I slutet av april då samtliga BAS-åtgärder var införda på Lidingökontoret genom-
förde jag också en intervju med kontorschefen. Jag utgick från följande huvud-
frågor: 
� hur själva införandet hade förlöpt,  
� lärdomar och råd till kollegor, 
� sammanfattning av BAS-åtgärspaketet. 

Införandet

Kontorschef Grahn tyckte att projektstarten var väldigt rörig men att det rättade 
till sig när arbetet väl kom igång. Hon upplevde att direktiven från implemente-
ringsgruppen var otydliga inledningsvis. ”Fast sen redde vi ju ut alltihopa och så 
där så att det blev bra. Men sen när vi startade alltihopa så tyckte jag att det har 
varit väldigt bra med den här projektgruppen jag har haft [lokalt på kontoret], 
även om jag tyckte det var svårt i början att strukturera upp det, det tyckte jag.” 
Hon tyckte att det klarnade avsevärt när projektkontraktet för implementeringen 
fanns på pränt 9 oktober 2003. 

”
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Införandet av manualen 

Under införandet av manualen delegerades ansvar och uppgifter inom den lokala 
projektgruppen. De olika medlemmarna fick delta i planering, uppläggning och 
genomförande på ett självständigt sätt. ”Vi alla i projektgruppen hade ju sitt an-
svar för dom olika aktiviteterna /…/ och dom fick ju jobba med det själva och det 
var ju superbra, och dom brevbärarna som var med i gruppen dom har ju vuxit 
otroligt mycket i det här.”

Om man skulle rangordna inflytandet på brevbärarna när det gäller de olika 
delmomenten i BAS trodde kontorschef Grahn att manualen skulle rangordnas 
lägst. ”Jag kan säga att överlag är det som har varit bäst märkningen, belys-
ningen och sen arbetstekniken”. Att manualen kom sist i rangordningen menade 
hon inte innebar något dåligt betyg för manualen i sig utan att det berodde på 
andra faktorer. För egen del, i egenskap av kontorschef, ansåg hon att manualen 
var ett fantastiskt instrument att arbeta med. ”Jag tycker den är som en Bibel, för 
mig är den så bra, jag älskar manualen!”  

Även Grahn menade att man måste arbeta med manualen lite längre tid innan 
effekterna visar sig. ”Jag tror att man måste jobba med den kontinuerligt för att 
man ska få det till något bra”.

Ett problem var att manualen inte fanns upptryckt i ett fysiskt pedagogiskt 
skick till projektstarten och det fick negativa följder för implementeringen. ”Det 
var svårt att strukturera upp jobbet kring manualen  /…/ vi hade egentligen bara 
några papper, sen kom det extra och extra.”  

Kontorschefen menade att de hade alldeles för kort till på sig att arbeta ige-
nom manualen. ”Egentligen gjorde vi den på två månader och det är alldeles för 
kort. Om jag skulle göra om den i dag då skulle jag ta ett halvår på mig.” 
Införandet av märkningen och belysningen 

”Det roligaste av allt var ju när man fick belysningen och märkningen, det som 
var påfallande synligt för dom liksom, som påverkade dom mest. För det var 
aha-upplevelse. Varje dag vi kom så dök det upp nya märkningar, det var ju jät-
tebra stämning på hela kontoret. Märkningen flöt på enligt plan, de fick den t o m 
lite tidigare. Belysningen kom lite sent och det blev det lite diskussion om. Men 
det var ju absolut en aha-upplevelse när belysningen kom.” 

Det visade sig att den ordinarie takarmaturen gav felaktigt ljusinfall i förhål-
lande till den nya punktbelysningen över kamfacken och detta skapade problem 
bland annat i form av reflexer på märklisterna. Man behövde också justera mö-
bleringen av kamfacken i förhållande till de nya ljusförhållandena och placering-
en av fönstren. 
Arbetsteknikutbildningen 

Enligt kontorschef Grahn tyckte brevbärarna att arbetsteknikutbildningen ”varit 
kanonbra”. Den stora utmaningen tyckte hon låg i att hålla lärdomarna från ut-
bildningen levande. ”Alltså det som är jobbigast det är ju arbetstekniken, att hål-
la den vid liv /…/ det är en ledarfråga nu som det handlar om.” Hon påpekade 
att rutinerna finns när det gäller de andra delmomenten men inte för uppföljning 
av arbetsteknikutbildningen. Med tanke på att det är svårt att ändra attityder och 
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beteendemönster tillade hon: ”Det är ju därför man måste ’vara på’ varje dag, 
varje timme när man gör en förändring.” 

Eftersom arbetsteknikutbildningen dessutom sammanföll med andra föränd-
ringar som skapade tidspress framhöll Grahn: ”Men jag kan förstå brevbärarna 
just nu, att dom inte hinner tänka på det här [med att arbeta rätt ergonomiskt] 
för att dom har så mycket nu /…/ men därför har ju vi pratat om att teamledarna 
ska vara på och coacha dom på sina morgonmöten. Sen skulle jag vilja ha en i 
varje lag, att nån står ute på morgonen och säger nä men du jobbar fel, att nån 
vågar säga det. Vi har pratat om det men vi har inte kommit dit  /…/ alla tycker 
det har varit så rörigt i och med det här med indragningarna.” Två brevbärar-
tjänster drogs alltså in i början av 2004 mitt under den intensiva implemente-
ringsfasen av BAS-åtgärderna. 

Kontorschefen skulle ha föredragit att förlägga arbetsteknikutbildningen till 
en lördag och genomföra hela utbildningen i ett moment i stället för i två etapper 
som nu skedde. ”Det är jättesvårt plocka bort sex-sju personer från produktio-
nen en dag och då blir det på övertid och posten måste ju ut.” 

Lärdomar och råd  

Alla BAS-åtgärderna genomfördes via den lokala projektgruppen, vilket i stort 
sett fungerade bra enligt Grahn. Hon menade dock att hon skulle ha lagt upp ar-
betet inom gruppen lite annorlunda i dag. ”Jag hade delat upp ansvaret på olika 
personer /…/ så att så många som möjligt får vara med.” 

Förankring hos personalen, uppföljning och att man inte har för bråttom 
framhåller hon som andra viktiga lärdomar. ”Man måste absolut ta sig tid för att 
förankra det hos personalen, man kan inte bara köra på och gasa”. Vi som che-
fer har ju vetat om det så pass länge medan vi tror att om vi förmedlar det en 
gång till personalen så ska dom fatta det. Och sen att man följer upp det, att det 
fungerar. För genomförande är ju en grej men uppföljningen är ju alltid den svå-
ra. Det svåra för mig har varit att jag tycker vi har gasat för fort. Men jag tycker 
inte att nånting har varit svårt egentligen. Sen tycker jag att det än synd att in-
dragningarna kom samtidigt.” 

Kontorschefen betonade att ett bra ledarskap är väldigt viktigt, framförallt när 
det gäller att vidmakthålla de förändringar som gjorts och att inte släppa taget om 
det som kräver fortsatt engagemang från ledningen. ”Det handlar om styrning 
och är en ledarfråga.” Hon menade att det är viktigt att teamledarna får jobba 
vidare med förändringsinsatserna så att man inte ”släpper taget” och riskerar att 
falla in i gamla arbetssätt igen. 

Sammanfattning

När det gäller effekterna av BAS-åtgärderna menade kontorschef Grahn att ”ef-
fekterna har varit bättre än jag förväntat mig”. BAS hade erbjudit henne många 
aha-upplevelser, t ex när det gäller märkningen ”så blev det ordning och reda på 
ett annat sätt”. Manualen hade också inneburit ett stort lyft som hjälpmedel i 
chefsarbetet. ”Jag förstod inte vad manualen var när vi pratade om den i början 
i och med att jag inte hade den /…/ någon ”Bästa-Metod” manual hade jag ald-
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rig hört talas om förrän du plockade fram den förra veckan. Så när BAS-
manualen kom fick jag en sån jäkla aha-upplevelse själv. Jag har blivit så glad 
att se att brevbärarna uppskattar allt så otroligt mycket, så det blev bättre än jag 
trodde”. 

Sammanfattningsvis betonade kontorschef Grahn att BAS är ett stort steg i 
rätt riktning för att uppnå en bra arbetsmiljö för brevbärarna och ett sätt för ar-
betsgivaren att visa att man verkligen bryr sig om sin personal. Är det något an-
nat du vill tillägga frågade jag? ”Ja, jag tycker bara alltihopa är bra.” 

10.3.4 Implementeringsansvariges synpunkter 

En intervju med implementeringsprojektledare Björk genomfördes 5 maj 2004. 
Det var en mycket öppen intervju där han relativt fritt fick berätta om sina erfa-
renheter av implementeringen. Hans uppfattning var att belysningen och märk-
ningen skulle komma att bli de mest uppskattade åtgärderna av brevbärarna, vil-
ket visade sig stämma med utvärderingen. Han var besviken på att manualen inte 
blev färdig i tid på grund av att de övriga delprojektledarna inte levererade sina 
resultat i tid till ”Manualprojektet”, vilket han delvis tillskrev att delprojektle-
darna hade svårt att frigöra personal till projekten men också att Postens interna 
tryckeri hade svårt att komma till skott. ”Om dom hade fått uppleva manualen i 
ett färdigt skick som det var tänkt i oktober, så tror jag att den hade upplevts 
ännu mer positiv. För det är en sak att gå igenom en pdf-fil som är utskriven så 
här i svartvitt. Men just upplevelsen att få en fysisk manual i handen, otroligt 
lättläst, pedagogisk och helt rätt – obligatoriska och lokala beslut – tror jag hade 
blivit ännu bättre.”

Planeringen av arbetsteknikutbildningen till eftermiddagspasset tyckte Björk 
var olämplig eftersom vissa brevbärare inte hann tillbaka i tid. Han betonade 
också vikten av att de som skall genomföra arbetsteknikutbildningen på de olika 
orterna i landet verkligen är insatta i brevbärarnas konkreta arbete. 

Björk tyckte annars att resultatet hade blivit efter förväntningarna. Han sade: 
”Ett projekt kan aldrig gå spikrakt heller. Det ska vara lite utanför direktiven i 
kontraktet både på ena och på andra hållet. Det tror jag gör att projektgrupper-
na och projekten driver fram mot ett bättre resultat. Jag tror inte man ska vara 
så här strikt /…/ utan man måste kunna vara lite flexibel.” 

Samarbetet med de övriga delprojekten 

Implementeringsprojektledare Björk var självkritisk och konstaterade att han 
med facit i hand borde ha engagerat sig lite tidigare i de olika delprojekten inom 
BAS och haft bättre kontakt med delprojektledarna. ”Det har varit för enkelrik-
tade spår, där jag i sista ledet skulle egentligen ta över en så färdig produkt som 
möjligt och köra en helhetsmätning på Lidingö, men det har varit lite för enkel-
spårigt kan jag tycka. Jag kanske borde ha engagerat mig lite tidigare hos de 
andra delprojekten.” Han tyckte också att projektet hade varit lite för tidspressat. 
Ett halvår bedömde han precis som kontorschef Grahn skulle ha behövts för im-
plementering av manualen. 
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Samarbetet med forskargruppen 

När det gäller samarbetet med forskargruppen uttryckte sig Björk så här: ”Sen 
tycker jag att samarbetet med dig och Linköping har fungerat kanonbra efter det 
samtalet som vi hade i början, det var lite oklara roller både från ert håll och 
från vårt håll. Sen tycker jag att det har fungerat jättebra och jag är glad att du 
har varit med i projektet under resan eftersom jag har lagt mycket på dig när det 
gäller enkäter och körschema, medvetet, och det har fungerat jättebra.” 

Hindrande faktorer 

Björk tyckte precis som Grahn på Lidingökontoret att implementeringen blev lite 
tidspressad. Detta trots att vi fick till stånd en betydligt längre tidsrymd än den 
som först var avsatt. 

Brevbärarna hade också enligt Björk haft svårt att skilja på vad som omfatta-
des av BAS-åtgärderna och vad som var andra aktiviteter. ”Och det är ju ett fe-
nomen som jag känner igen sedan tidigare att det är många aktiviteter på gång 
och går det att lägga en plan där man inte kör alltihopa på en gång så är det att 
föredra.” 

Främjande faktorer 

Inom Servicenätet fanns som jag tidigare nämnt ett antal processtöd tillgängliga 
för att stödja de lokala utdelningskontoren i olika sammanhang. Hasselgren 
(fingerat namn) var det processtöd som ansvarade för att stötta Lidingökontoret 
under implementeringsfasen. Hans insats var enligt Björk ovärderlig: ”En stor 
framgångsfaktor är faktiskt Hasselgren som har gjort ett jättejobb. Han är ju 
processledare i Stockholm syd och en naturlig kontakt för Lidingö och hans stöd 
till Grahn har varit ovärderligt. Jag tror att dom hade fått svårt att genomföra 
exempelvis manualen på ett så bra sätt utan Hasselgren, det tror jag.”  

En central facklig representant, Enkvist (fingerat namn), som varit med i im-
plementeringsgruppen bedömde Björk också hade bidragit till framgången. ”Han
har hela tiden haft frågor och synpunkter och stöttat projektet.” 

”Att brevbärarna själva har fått vara med och ta fram förslag till lokala be-
slut och informera övriga gruppen om det tror jag har varit en framgångfaktor” 
sade Björk. 

På Lidingökontoret ansträngde man sig medvetet för att engagera de infor-
mella ledarna och de brevbärare som inledningsvis var särskilt negativa till pro-
jektet. De fick en framträdande roll och ett ansvar i processen, vilket också visa-
de sig vara en framgångsfaktor. 

Björk framhöll också vikten av kommunikation under processens gång och 
att det finns en dialog mellan aktörerna inom projektet. Han tyckte att det funge-
rade mycket bra i ”implementeringsgruppen” på Lidingökontoret. Däremot ansåg 
han att kommunikationen med ”kommunikationsfunktionen” inom Servicenätet 
inte varit den bästa, vilket avspeglade sig i samband med att manualen skulle 
tryckas: ”Jag jagade ju den där stackars killen dag och natt med blåslampa för 
att det skulle hända saker.” 
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BAS-projektet var högprioriterat inom Posten, vilket inte minst bidrog till fram-
gången enligt Björk: ”Frågan är om vi nånsin har haft ett projekt som har för-
ankrats så pass mycket och haft såna förutsättningar som detta. Vi har haft er i 
Linköping med i projektet, vi är överens med dom fackliga organisationerna att 
det här är ett oerhört viktigt projekt.” När jag frågade vad han trodde det berod-
de på att BAS-projektet blivit så prioriterat svarade han: ”Jag tror att i kombina-
tion med att vi och dom fackliga organisationerna är överens om att det här är 
otroligt viktigt, att arbetet med ”Bästa Metod” tidigare inte riktigt blev så lyckat 
som vi hade hoppats på. Att vi tog lärdom av dom aktiviteterna där, att vi gjorde 
en ny genomlysning av innearbetet. Och sen har vi satsat väldigt mycket pengar i 
det här, och att vi har er bakom från Linköpings Universitet och att ni står högt i 
kurs ute.”  

Björk inflikade också: ”Vi har ju inte varit så många i projektgruppen och 
det tror jag faktiskt har varit en framgångsfaktor.” Att mötena i implemente-
ringsgruppen hölls så tätt som var fjortonde dag antingen via telefonmöte eller 
genom ett fysiskt möte bedömde Björk också som en viktig framgångsfaktor. 
Han betonade att en poäng med dessa täta möten var ur hans synvinkel att kon-
torschef Grahn på Lidingö fick känna ”att hon verkligen var prioriterad och att 
det är hon som drivit det här egentligen och det tror jag har varit bra. Och då 
har hon också känt sig tvingad att hålla sig uppdaterad”.  

10.4 Delaktighet 

Ett av syftena med upplägget av implementeringen och utvärderingen på  
Lidingökontoret var att skapa förutsättningar för hög delaktighet bland medarbe-
tarna, d v s att i så stor utsträckning som möjligt involvera brevbärarna att aktivt 
delta i implementeringen av BAS-åtgärderna.  

10.4.1 Brevbärarnas synpunkter på delaktighet 

Delaktighet är ju något som förutsätter att möjligheter skapas för att delta, som i 
detta fall i förändringsarbetet med utgångspunkt i manualen, men också att man 
ställer sig till förfogande för detta. 14 brevbärare (41 %) svarade ”Ja” på frågan 
om de hade blivit ombedda att delta. 13 (38 %) svarade ”Ja” på frågan om de 
ställt sig till förfogande för att delta.  

Organiseringen av innearbetet med hjälp av manualen var den åtgärd som 
hade störst inflytande på planeringen och upplägget av innearbetet. Den inbegrep 
också vägledning om hur de andra tre åtgärderna skulle genomföras. Därför ställ-
des en specifik fråga om delaktighet med avseende på införandet av manualen. 
20 brevbärare av 34 (59 %) uppgav att de kände sig mer delaktiga än innan arbe-
tet med manualen när det gäller planeringen av innearbetet. 

Intervjuerna med brevbärarna i de fyra arbetslagen visade att det fanns lite 
olika syn på hur delaktiga de känt sig men även att det fanns olika uppfattningar 
om vad det egentligen innebär att vara delaktig. Vissa hade inte känt sig delaktiga 
utan tyckte att de som arbetat med BAS hade gjort det ”över deras huvuden”. De 
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hade önskat bli tillfrågade individuellt. En av medlemmarna i Lidingökontorets 
lokala projektgrupp menade att det i stor utsträckning är fråga om en kulturkrock 
jämfört med det stora självbestämmande som brevbärarna haft tidigare om åren: 
”Det går inte att alla alltid ska få vara med och bestämma till hundra procent.”  

10.4.2 Teamledarnas och dirigentens synpunkter på delaktig-

het

Enligt teamledarna hade delaktighet präglat hela förändringsprocessen. ”Ledor-
det på hela projektet var ju delaktighet, så det har vi tagit fasta på. Vi har dele-
gerat ner i stort sett allt. 95-97 % har skötts av brevbärare på frivillig basis, spe-
ciellt de som ingått i [den lokala] projektgruppen har utgjort ’de frivilliga’. Men 
sen har dom ju varit delaktiga alltså, saker och ting som vi har beslutat i pro-
jektgruppen, där har vi ju tagit fram olika alternativ och sedan har projekt-
gruppsmedlemmarna gått ut på golvet och bollat med folk vad dom tycker är 
bäst. Så vi har tagit idéer från alla, så där har dom ju varit delaktiga.”  

”Alla tyckte /…/ inte att dom fick info om att det här startade från början, att 
dom fick möjlighet att vara med i gruppen /…/ men det var ju klart och tydligt 
informerat på arbetsplatsträffar ett par tre gånger, för folk kom inte så vi fick ta 
det fler gånger. Ändå säger dom att ’vi fick inte veta att vi fick va med i grup-
pen’.”

Teamledarna påpekade att de hade informerat väldigt mycket om olika saker 
under BAS-projektets gång. ”Sen har ju inte alla praktiskt varit med i arbets-
gruppen men alla har fått säga sitt och alla har fått väldigt mycket information 
om allting, vi har aldrig informerat så mycket någon gång som teamledare om 
någonting som just BAS-projektet. Det har varit morgonmöten, arbetsplatsträf-
far, spontana möten lite här och då, månadsbrevet som går ut över hela ön – det 
har varit info, info, info, info, info, i ett halvårs tid. Delaktigheten har ju varit 
stor men kanske inte rent praktiskt stor, för alla har fått veta vad som hänt och 
alla har fått säga sitt.”  Trots detta säger de att brevbärarna har tyckt det varit för 
lite information. Teamledarna och dirigenten trodde att det kunde bero på att det 
hade gått lite för snabbt, speciellt när det gällde manualen. 

De menade att ett skäl till att brevbärarna inte känt sig tillräckligt delaktiga 
trots teamledarnas ansträngningar kunde vara att inte alla hade fått igenom sina 
önskemål. ”Vissa har inte känt sig delaktiga för att dom inte fick igenom det som 
dom ville –  om 40 % tyckte en sak och 60 % en annan och man då gick på 60 %- 
gruppens förslag. Därför kände sig många överkörda också, dom tyckte det är 
ingen som lyssnar på mig.” 

10.4.3 Kontorschefens synpunkter på delaktighet 

Ledningen på utdelningskontoret hade enligt kontorschef Grahn satsat mycket på 
att medarbetarna skulle känna sig delaktiga i arbetet med BAS-åtgärderna på  
Lidingökontoret. Man monterade för detta syfte också en anslagstavla i samband 
med starten av BAS-implementeringen där alla åtgärder annonserades och man 
följde upp vad som genomfördes efter hand. Kontorschefen sade angående sin 



Forskarstött förändringsarbete i själva verket 

 136

syn på medarbetarnas delaktighet: ”Jag själv tycker att jag har upplevt att dom 
har varit delaktiga och att dom har tyckt det själva /…/ och det här med BAS-
tavlan /…/ så alla har ju också kunna läst till sig information. Kommunikationen 
tycker jag har varit bra. Och jag har ju varit ute på golvet jättemycket och frågat 
om olika grejer och hur det fungerar efter dom förändringarna vi har gjort och 
jag tycker folk har varit otroligt positiva, tyckt det varit bra och /…/ jag har ab-
solut inte känt att de inte skulle ha varit delaktiga.”  

Grahn nämnde just problematiken med att det finns lite olika syn på vad del-
aktighet är. I vissa fall kanske det kan vara så att man inte känner sig delaktig om 
det förslag man själv vill genomföra inte har majoritetens stöd och det därför blir 
ett annat förslag som ”vinner”. Hon påpekade att delaktighet också är förenat 
med att man ställer sig till förfogande och är beredd att ta på sig ansvar men att 
detta kanske inte har varit så vanligt inom ”brevbärarkulturen”. Hon jämförde 
med när hon var chef inom Kassatjänst, ”där hade alla kassörer ett ansvarsom-
råde och alla ville vara ansvariga”. Inom brevbäringen upplevde hon att den 
kulturen inte fanns lika påtagligt. Grahn trodde att BAS-projektet hade bidragit 
mycket till att medarbetarna nu engagerade sig i olika uppdrag på kontoret. 

 

10.5 Egna iakttagelser under projektfas III 

10.5.1 Implementeringen 

Att utveckla BAS-åtgärderna var en sak men att implementera dem en helt an-
nan. Det råder ingen tvekan om att BAS-åtgärderna i sig utföll väl på pilotkonto-
ret i Lidingö även om det fanns utrymme för förbättringar. Men framförallt var 
det själva implementeringsprocessen som var det svåra. 

Implementeringsfasen visade sig komplicerad att hantera för implemente-
ringsprocessledare Björk. Praktikerna i ”implementeringsgruppen” hade också 
svårt att inse betydelsen av att vara noggrann i upplägget för att kunna göra en 
välgrundad utvärdering. Denna skillnad mellan praktiker och forskare var förvän-
tad. Min intention var därför att ta ett fast grepp om planeringen och utvärdering-
en men med ett så interaktivt arbetssätt som möjligt. Jag tyckte det huvudsakli-
gen fungerade bra men jag fick ligga på för att få in enkätresultaten på slutet. 

Jag upplevde att det vid mitt första besök på Lidingökontoret fanns en avvak-
tande skepsis bland brevbärarna till BAS-projektet och den förestående imple-
menteringen samtidigt som det fanns en stolthet i att de hade blivit utvalda till 
pilotkontor. Projekttrötthet och besvikelse över tidigare projekt som hamnat på 
”projektkyrkogården” visade sig återigen, liksom en tvekan om vad ”akademi-
ker” kunde bidra med. Denna attityd lade sig dock snabbt. Jag gick runt på golvet 
och resonerade med brevbärarna om det som var viktigt för dem och jag upplev-
de att atmosfären lättade.  

Jag gjorde täta besök på Lidingökontoret under hösten 2003 eftersom vi för-
lade flera av våra möten i ”implementeringsgruppen” där förutom att jag genom-
förde enkätstudierna och intervjuerna. Den täta kontakten med personalen på 
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kontoret tror jag var en viktig förutsättning för att kontakten med forskargruppen 
skulle fungera bra. Det gjorde den också i stort sett.  

Teamledarna hade ansvaret för implementeringen rent operativt. Min inten-
tion att arbeta interaktivt innebar bland annat att jag kom överens med teamle-
darna att de skulle ansvara för viss utdelning och insamling av enkäter enligt det 
stegvisa implementeringsschemat. Det fungerade dock inte så bra som jag tänkt. 
Trots upprepade påminnelser kom vissa enkäter in mycket försenade och i vissa 
fall helt blanka. Det medförde förutom ett visst svarsbortfall, att analysen av en-
kätmaterialet blev kraftigt försenad och därmed även ”Lidingörapporten”. 

Teamledarna hade heller inte kontroll över att alla brevbärare inställde sig i 
tid till avtalade intervjuer vilket skapade problem. Senare förstod jag att proble-
met delvis hängde samman med att teamledarna under den här perioden samtidigt 
var engagerade i en ledarutbildning på 25 % av sin arbetstid. Det innebar att de 
inte fanns på plats på Lidingökontoret i den utsträckning som implementeringen 
krävde. Här fanns återigen problemet med konkurrerande projekt som fick nega-
tiva konsekvenser inte bara för mig. Brevbärarna upplevde också att teamledarna 
var ganska ”osynliga” under en period och det påverkade implementeringspro-
cessen negativt. 

10.5.2 Delaktighet 

Från forskargruppens sida gjorde vi inga riktade insatser för att diskutera partici-
pation inför implementeringen. Jag tyckte vi hade redogjort ganska väl för detta i 
den första utredningen och det hade stötts och blötts under hela BAS-projektet. 
Jag upplevde under mina kontakter med brevbärarna på Lidingökontoret att det 
fanns ett stort engagemang för BAS-projektet hos flertalet. Teamledarna var mer 
kluvna i sitt engagemang på grund av andra åtaganden. 

Det visade sig dock att det fanns olika uppfattningar om vad participation el-
ler delaktighet innebar i praktiken. Teamledare och dirigent hade en tendens att 
använda delaktighet synonymt med information. Men information är inte tillräck-
ligt för att skapa delaktighet. Här kan finnas en förklaring till varför vissa brevbä-
rare ändå tyckte delaktigheten hade brustit. Jag tror att det hade varit värdefullt 
om vi i forskargruppen inledningsvis hade bidragit till att skapa en dialog kring 
olika sätt att se på delaktighet och att det kräver något av såväl ledare som 
medarbetare. Måste man vänta tills man blir tillfrågad för att känna sig delaktig? 
Varför räcker det inte med att informera?  

10.5.3 Konsekvenser av omorganisation en MTO-angelägenhet 

Vid uppföljningsintervjuerna med de fyra arbetslagen, teamledare, dirigent och 
kontorschef i december 2004 framhölls att BAS-åtgärderna, åtta månader efter 
föregående utvärderingstillfälle, fortfarande var mycket uppskattade. Men det 
som dominerade intervjuerna med samtliga personalkategorier var frustrationen 
över den omorganisation som skulle träda i kraft vid årsskiftet i Postens organisa-
tion som helhet och från brevbärarnas sida även att två brevbärartjänster hade 
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dragits in under året. Brevbärarna upplevde en stor tidspress i arbetsschemat och 
sade sig måste arbeta mycket övertid.  

Omorganisationen innebar att Postens ledning möblerade om rejält bland 
chefer inom hela organisationen. Många kontorschefer och teamledare fick söka 
nya tjänster på andra utdelningskontor. Så var också fallet på Lidingökontoret. 
Kontorschefen och teamledarna skulle byta kontor och höll redan på att sätta sig 
in i arbetsuppgifterna på ett nytt utdelningskontor samtidigt med att uppgifterna 
på Lidingökontoret skulle skötas. Kontorschef Grahn tyckte det blev ”halvdant” 
på båda ställena. Organisationsförändringen med chefsbyten präglade också in-
tervjuerna med brevbärarna. ”Det byts folk för ofta på chefsposter – ingen tar 
ansvar för besluten.”  

Omorganisation och indragningar av tjänster påverkade resultaten av BAS-
åtgärderna negativt. Personuppgifterna på märklisterna måste uppdateras med 
jämna mellanrum. Det började fungera dåligt eftersom det inte fanns tid och ”rätt 
folk” som kunde hantera IT-systemet för uppdateringen. Det stressade tidssche-
mat gjorde att brevbärarna inte ansåg sig ha tid att tänka på att arbeta ergono-
miskt rätt vid kamfacken och att de inte hann ta de mikropauser som de fått in-
struktioner om i arbetsteknikutbildningen. Enligt utbildningskonceptet var det 
också sagt att teamledarna skulle få en heldagsutbildning i arbetsteknik för att 
sedan kunna fungera som coacher för brevbärarna och se till att man fortsatte att 
arbeta ergonomiskt korrekt. Någon sådan utbildning hade ännu inte blivit av. 
Teamledarna trodde att detta hade samband med att den person som ansvarade 
för upphandlingen av arbetsteknikutbildningen inom HR också bytte tjänst. Min 
tolkning är att detta ärende inte överlämnades korrekt utan föll mellan stolarna 
inom Postens organisation. Tanken var att manualen också skulle användas som 
introduktion till nyanställda men de fyra brevbärare som börjat på Lidingökonto-
ret under året kände inte till den. 

Det kaos som kännetecknade situationen på Lidingökontoret i december 2004 
påverkade också i hög grad genomförandet av uppföljningsenkäterna och inter-
vjuerna. Jag hade noga avtalat tidpunkt och vilka personer som skulle delta vid 
varje intervjutillfälle med teamledarna. Men folk dök upp lite hur som helst, vis-
sa kom inte alls, några hade beviljats ledighet av en eller annan orsak utan att jag 
underättats. Det blev ett besvärligt pussel för mig att få ihop den sista utvärde-
ringen. Men det blev också en viktig lärdom när det gäller hur vardagen kan se ut 
i ett företag när omorganisationer blir allt mer frekventa och nya uppgifter tving-
ar ansvariga chefer att släppa taget innan ett projekt har hunnit förankras och 
överlämnats på ett tryggt sätt till nästa chef. Det inverkade också på interven-
tionsarbetet och påverkade process, resultat och forskarinsats.  

10.5.4 Forskarrollen  

Betydelsen av en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan implementeringspro-
jektledare Björk och mig respektive mellan Björk och personalen på Lidingökon-
toret visade sig tidigt. Inte förrän vi hade rett ut detta kunde processen fungera 
smidigt. Forskarrollen var här enligt Blake & Moutons modell (se kapitel 5.2) 
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föreskrivande, d v s expertrelaterad när det gällde upplägget av implementering 
och utvärdering och katalytisk, när det gällde att genomföra själva utvärderingen 
och lyfta fram lärdomar i rapporten inför ”breddimplementeringen”. Givetvis 
fanns det inslag av undervisning också men den var inte explicit i denna fas.  

Eftersom ett huvudsyfte med pilotstudien på Lidingökontoret var att testa 
BAS-paketet i sin helhet för att få lärdomar inför ”breddimplementeringen”, var 
jag mån om att framhålla detta i den sammanfattande rapporten till Servicenätet 
Posten. Jag punktade upp ett antal konkreta lärdomar i det avslutande kapitlet ut-
ifrån erfarenheterna från brevbärarna, teamledarna, dirigenten och kontorschefen.  

10.5.5 BAS-projektet avslutas 

Den 18 oktober 2004 redovisades slutrapporten om ”Lidingöpiloten” för Servi-
cenätets ledning, fackliga representanter med flera. De som Servicenätet bjudit in 
till detta tillfälle var förutom forskargruppen företrädesvis de som varit aktiva i 
BAS-projektet och de olika delprojekten samt styrgruppen. Upplägget, som var 
bestämt av Servicenätet, medgav ingen dialog kring resultaten utan det blev en 
ren avrapportering från forskargruppens sida som i princip möttes med tystnad av 
Servicenätets ledning inom styrgruppen. Chefen för Servicenätet tackade i stort 
sett för rapporten och gick. Forskargruppen fick ingen möjlighet att sprida bud-
skapet direkt till medarbetare i organisationen på det sätt som skett vid ”Bästa 
Metod” utredningen. Vi fick förlita oss på att lärdomarna skulle föras ut till de 
lokala utdelningskontoren via Servicenätets ordinarie kommunikationskedja.  

Enligt intervju med implementeringsprojektledare Björk fördes de korta 
punktade lärdomar som fanns i rapporten ut i linjen via verksamhetsstöden, dock 
inte rapporten i sin helhet. Uppenbarligen nådde inte lärdomarna ut i någon större 
utsträckning. Vi från forskargruppens sida och fler med oss från praktikersidan, 
upplevde att ledningen för Servicenätet var besvärade av att brister i implemente-
ringen delvis föll tillbaka på dem själva och att det därför var obekvämt att ge 
rapporten för stor uppmärksamhet. Delprojekten inom BAS överlämnades vid 
årsskiftet 2004/2005 till linjen och avslutades formellt. Därefter vidtog ”bredd-
implementeringen” på samtliga postutdelningskontor i landet (se kapitel 12). 
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10.6 Interventionsprocessen 

 

 
 

Figur 10.6 Interventionsprocessmodellen, projektfas  III. 

I interventionsprocessens tredje fas har vi nu fullbordat ytterligare ett varv enligt 
interventionsprocessmodellen (figur 10.6). ”Klienten” är densamma, d v s Servi-
cenätet Posten, även om huvudaktörerna ändrades till ”implementeringsgruppen” 
vid Lidingökontoret.  

En detaljplan för implementering och utvärdering gjordes upp av mig som 
forskarrepresentant i samarbete med ansvarig i ”implementeringsgruppen” och 
övriga aktörer på Lidingökontoret och genomfördes enligt handlingsplanen (F). 
Lidingöpiloten utvärderades i sin helhet i en rapport (Erlandsson-Karltun, 2004), 
(G). 

Utvärderingen tillförde praktiker och forskare kunskaper både praktiskt och 
teoretiskt vad gäller såväl resultat av åtgärdspaketet som implementeringsproces-
sen (I, J). Detta bildade utgångspunkten för nästa fas (H), utvärderingen av den så 
kallade breddimplementeringen (se kapitel 12).  

Den här forskningsfasen skapade förutsättning för vetenskaplig kunskapsut-
veckling i flera avseenden. Genom att både delta i genomförande och utvärdering 
av interventionen i samarbete med praktiker och samtidigt studera det interaktiva 
arbetssättet mellan forskare och praktiker, blev det möjligt att bidra till den prak-
tiska förståelsen för vilka förutsättningar forskaren ställs inför i verkligheten och 
därmed bidra till kunskapsutvecklingen kring forskarstött förändringsarbete (se 
kapitel 13 och 14). 
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11 Lärandelaboratorier 

En form av forskarstöd som var utmärkande för interventionen under projektfas 
II och III och som var ett interaktivt sätt att arbeta var ett antal så kallade lärande-
laboratorier som anordnades av forskargruppen. Dessa tillfällen var avsedda att 
främja den interaktiva forskare/praktiker samverkan på olika sätt. Enligt överens-
kommelsen mellan Servicenätets ledning och forskargruppen var syftena mer i 
detalj:  
� att skapa ett forum för att planera och utvärdera det fortsatta åtgärds- och 

implementeringsarbetet enligt BAS II, 
� att vidareutveckla kunskap och metoder för fortsatt åtgärdsarbete inom 

Posten, 
� att utgöra en bas för att sprida kunskap och synsätt till andra delar av före-

taget, 
� att skapa en arena för kunskaps- och informationsutbyte mellan deltagare 

i utvecklings- och förändringsarbetet, 
� att bidra till kompetensutveckling för medarbetare inom Servicenätet, 
� att skapa en arena för kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker (jäm-

för modellen för interaktiv forskning, figur 7.1). 
Lärandelaboratorierna bedrevs i form av seminarieliknande möten eller work-
shops under halv- eller heldagar, där teori varvades med praktiska övningar, 
grupparbete och diskussioner kring olika teman som bestämdes på förhand. Mål-
grupperna definierades av Servicenätets ledning utifrån de behov som fanns hos 
medarbetarna. Man bjöd in chefer på olika nivåer i organisationen, så kallade 
process- och verksamhetsstöd, brevbärare och fackliga representanter. Lärande-
tillfällena lades upp enligt följande turordning:  

1. Belysning, märkning och synergonomi.  
2. Arbetsteknik. 
3. Implementering och förändringsarbete. 
4. Arbetsplatsutformning och belastningsergonomi. 
5. Arbetsfysiologisk belastning.  
6. Lärdomar från pilotstudie inför ”breddimplementering” av BAS-åtgärder-

na samt grupparbete kring fortsatt implementering.  

11. Lärandelaboratorier 
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11.1 Forskarrollen 

Den undervisande forskarrollen såväl som expertrollen, enligt kategoriseringen 
av Blake och Mouton (1984), (se kapitel 5.2) var givna under lärandelaborato-
rierna som karakteriserades av en blandning av teori och praktisk tillämpning. 
Det var viktigt att framhäva det praktiska värdet av den teori som låg till grund 
för lärandetillfällena så att deltagarna kände sig bekväma med tillämpningen. Det 
var också forskargruppens medvetna strävan. 

11.2 Kunskapsutveckling/lärande 

Medverkan från olika projektgrupper och personalkategorier i organisationen var 
även under lärandelaboratorierna en viktig förutsättning för att dessa lärandetill-
fällen skulle bli givande. 

Generellt kan sägas att det fanns ett stort intresse för dessa lärandelaborato-
rier. Deltagandet måste begränsas till cirka 20 personer per tillfälle för att den 
pedagogiska diskussionsformen skulle kunna genomföras som planerat.  

De första fyra lärandelaboratorierna utvärderades av forskargruppen efter av-
slutat arbetspass via en enkät med sjugradiga svarsskalor och fick genomgående 
höga skattningsvärden, bland annat när det gällde parametrarna ”bra” och ”vik-
tig” (tabell 11.1). 
Tabell 11.1 Deltagarnas (c:a 20 personer) bedömning av fyra av lärandelabo-

ratorierna. Medelvärden enligt svarsskala 1-7. 

Dålig - Bra Oviktig - Viktig 

Lärandelaboratorier Svarsskala 1-7 

Medelvärden

1. Belysning, märkning och synergonomi 6,8 6,8 
2. Arbetsteknik 5,0 5,8 
3. Implementering och förändringsarbete  5,6 6,5 
4. Arbetsplatsutformning och belastnings- 
    ergonomi 

6,2 6,3 

 
Deltagarna fick också ge spontana kommentarer till vilka lärdomar de upplevde 
som viktigast och mest positiva från respektive tillfälle. Jag tycker att dessa 
kommentarer säger mycket om vad de verkligen lärt sig och hur upplägget på-
verkat lärandet. Några av kommentarerna framgår av tabell 11.2.  

Lärandelaboratorierna utgjorde ett vikligt verktyg i interventionsprocessen 
och utvecklingen av praktiken. De skapade forum för dialog, reflektion, lärande 
och kunskapsutveckling för både forskare och praktiker. De var också relations-
byggande inom praktiken såväl som mellan forskare och praktiker. Denna typ av 
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lärandetillfällen och diskussionsforum hade stor betydelse för det fortsatta inter-
ventionsarbetet. Förutom att det skapade en gemensam plattform att diskutera 
utifrån ökade det uppenbarligen insikten hos deltagarna kring ”helheten”, d v s 
hur MTO-komponenterna påverkar varandra i ett system och vikten av att åtgär-
da problem som är kopplade till människans förutsättningar och begränsningar 
för att skapa en god arbetsmiljö och ett bra arbetssystem.  
Tabell 11.2 De viktigaste lärdomarna respektive det mest positiva under de för-

sta fyra lärandelaboratorierna enligt praktikernas bedömning. 

Belysning, märkning och synergonomi

De viktigaste lärdomarna Mest positivt 

- Viktiga förutsättningar för bra 
belysning.

- Blandning av teori/praktik. 

- Hur man bör sitta, hur ljuset bör 
vara.

- Bra föreläsare. 

- Placering av arbetsbelysning. - Ett helt nytt sätt! 

- Kombination av hur belysning 
och text ska vara och se ut samt 
placering.

- Underhållande, allsidig och 
varierande upplysning. 

- Att belysning påverkar hälsan. - Helheten.

- De enkla tipsen som påverkar 
arbetsmiljön.

- Allt var bra. 

- Kunna arbeta mer praktiskt hem-
ma.

- Pedagogiskt.

Arbetsteknik

De viktigaste lärdomarna Mest positivt 

- Vikten av att förebygga arbets-
skador hos brevbärare. 

- Bra blandning mellan teo-
ri/praktik.

- Jobba rätt i kamfack. - Människans förutsättningar.

- Insikt om arbetsteknik. - Prova på hur viktigt det är 
för inlärning och att testa 
och prova på riktigt. 

- Riskerna med kombinationen 
stress och felaktigt arbetssätt. 

- Bra genomgång och tydliga 
instruktioner.

- Arbetsledning, gruppen och eget 
ansvar. 

- Synnerligen kunniga ledare. 

- Arbetsteknik är mycket viktigt. - Småtipsen. 

11. Lärandelaboratorier 
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Tabell 11.3 Forts. 

Implementering och förändringsarbete

De viktigaste lärdomarna Mest positivt 

- Många har inte förstått varför 
Bästa Metod inte fungerar, fokus 
ligger fel. 

- Konkreta diskussioner om 
BAS-implementeringen. 

- Hur många aspekter man bör ta 
hänsyn till vid implementering. 

- Träffa andra, utbyta erfa-
renhet.

- Att en förändring påverkar 
mycket, inte minst det mentala. 

- Bra med vetenskapligt in-
lägg och hänvisningar. 

- Att förändring måste få ta tid. - Blandning teori-praktik. 

- Bra diskussioner. - Bra grupparbete. 

- Viktigt se helheten. - Enkelhet i framställandet. 

- Vikten med samsyn. - Lättsam stämning och ro-
ligt.

- Att det påverkar alla processer. - Allt var bra. 

- Ödmjukhet inför projektarbete. - Engagerade och trevliga fö-
reläsare.

Arbetsplatsutformning och belastningsergonomi

De viktigaste lärdomarna Mest positivt 

- Hur lite jag vet om hur belast-
ning påverkar människan. 

- Betydelsen av anpassningar 
till individen. 

- Att laborationerna visar fakta 
som vi i framtiden måste ta hän-
syn till. 

- Blandning teori/praktik. 

- Vikten av hur långt från kroppen 
man bär bördor. 

- Bra koppling till Postens 
vardag.

- Många faktorer som påverkar 
arbetsbelastning. 

- Att själv få testa för att få 
förståelse.

- Hur kroppsdelar påverkas ge-
nom att enkelt ändra grepp eller 
inställningar.

- Genomgång av hur kroppen 
fungerar.

- Variation i arbetet. - Allt var intressant. 
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11.3 Lärande om MTO-problematiken  

Det fjärde lärandelaboratoriet om implementering och förändringsarbete kom att 
belysa MTO-problematiken på ett mycket intressant sätt. Jag vill därför uppehål-
la mig särskilt vid detta lärandelaboratorium eftersom det är centralt för syftet 
med avhandlingen. 

Vid detta tillfälle var avsikten att närmare reflektera över implementering 
som ett händelseförlopp med många avgörande inslag för förändringsarbetets 
framgång. Vi diskuterade olika förändrings- och implementeringsstrategier och 
betonade vikten av att inte bara nå målet att implementera det åtgärdspaket som 
tagits fram utan att också förvärva ett lärande inom organisationen på sikt. 

För att skapa förståelse för betydelsen av ett helhetsperspektiv eller system-
tänkande i verksamhetsutveckling, som var det man missat vid implementeringen 
av ”Bästa Metod”, fick deltagarna bland annat arbeta i grupper med Porras & 
Robertsons modell (se kapitel 1.4) som diskussionsunderlag. Poängen var att fun-
dera över hur var och en av förbättringsåtgärderna påverkar andra förhållanden 
inom M-T-O-systemet. Jag var själv aktiv från forskarsidan under detta lärande-
laboratorium genom att leda och delta i gruppövningar. Dessa skapade många 
aha-upplevelser hos deltagarna när man började inse komplexiteten i de föränd-
ringar som införandet av BAS-åtgärderna medförde i förhållande till de olika 
systemkomponenterna.  

Deltagarna indelades i fyra grupper, en för vardera förbättringsåtgärden, ma-
nual, belysning/märkning, arbetsteknik, kamfack/avlastningsytor. Uppgiften var 
att i respektive grupp diskutera följande frågor:  

a) Vilken/vilka av de olika faktorerna i Porras & Robertsons figur riktar sig 
respektive åtgärd direkt emot? Markeras med rött i figuren. 

b) Finns det några ”kring-effekter” som ni är säkra på också kommer att på-
verkas och som man måste hantera? Markeras med grönt i figuren. 

c) Är det några andra faktorer som ni tror eventuellt kommer att påverkas? 
Markeras med gult i figuren. 

Gruppdiskussionen skulle föras med hjälp av figuren som deltagarna fick del av 
såväl via overhead som i pappersform. Varje grupp sammanfattade sina resultat i 
en muntlig dragning inför alla deltagare, varefter resultaten diskuterades. Resul-
taten som respektive grupp presenterade visas i figur 11.1-4.9  

                                              
9 Alternativet ”Administrativa system” under ”Organisatoriska arrangemang” har av misstag 
fallit bort i den svenska översättningen av originalmodellen där det återfinns mellan alternativ 4 
och 5. 
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Figur 11.1 Grupp manualen. Resultat av gruppdiskussion. 

 
Figur 11.2 Grupp belysning/märkning. Resultat av gruppdiskussion.  
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Figur 11.3 Grupp arbetsteknik. Resultat av gruppdiskussion. 

 

 
Figur 11.4 Grupp kamfack/avlastningsytor. Resultat av gruppdiskussion. 
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Det framgår av figur 11.1-4 att var och en av de fyra förbättringsåtgärderna i sig 
direkt eller indirekt bedömdes påverka såväl tekniska, sociala och organisatoriska 
faktorer, liksom den fysiska inramningen av arbetssituationen (de röda och gröna 
fälten). Lägger man till de faktorer som eventuellt ansågs komma att påverkas 
inbegrips de gula fälten. Belysning/märkning och kamfack/avlastningsytor är rent 
tekniska åtgärder (T) men påverkar samtidigt de tre övriga delarna i systemet. 
Manualen är en arbetsorganisatorisk åtgärd (O) men påverkar i sin tur också alla 
de övriga. Arbetsteknikutbildningen som är en individrelaterad åtgärd kan inte 
lika självklart hänföras till ett av fälten i figuren med ansågs även den påverka 
samtliga systemkategorier i modellen. 

Individkomponenten (M) i MTO-systemet kommer tydligare fram i en kom-
pletterande modell av samma författare (Porras & Robertsson, 1992) enligt figur 
11.5.  

 

 
 

Figur 11.5 Ett förändringsbaserat ramverk. (Källa: Porras & Robertsson, 
1992, s 738.) 
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I denna figur illustreras på ett mer påtagligt sätt hur individens roll och interak-
tionen mellan de olika systemkomponenterna påverkar de två typer av ”resultat” 
som är grundläggande enligt modellen, nämligen systemets prestanda och indivi-
dens utveckling. Dessa är ömsesidigt beroende, d v s det finns en symbios i sys-
temet genom att det ena inte kan uppnås utan det andra i längden.  

Resultaten från detta lärandelaboratorium är ett sätt att empiriskt, konkret och 
verklighetsnära illustrera hur interaktiv, tvärvetenskaplig forskning kan bidra till 
praktikens förståelse för hur MTO-systemets komponenter samverkar i praktiken 
och hur detta påverkar systemeffektivitet och välbefinnande hos individerna i sy-
stemet.  

Ett annat lärandelaboratorium som hade betydelse för avhandlingens fokus 
var nummer sex, som var inriktat på hur man åstadkommer bästa möjliga resultat 
och hållbara effekter av de olika förbättringsåtgärderna, hur man kan dra lärdo-
mar från pilotstudien inför ”breddimplementering” av BAS-åtgärderna och även 
skapar förutsättningar för ett lärande i organisationen när det gäller hur man fort-
sättningsvis kan driva och implementera projekt på ett framgångsrikt sätt.  

11.4 Sammanfattningsvis 

Lärandelaboratorierna  var  ett  viktigt  instrument  i interventionsprocessen  och 
för utveckling av praktiken. Samtidigt skapade de en dialog mellan forskare och 
praktiker, en arena för reflektion och kunskapsutveckling (jämför CMTO-
modellen, figur 7.1). Ett intryck var att dessa lärandetillfällen ökade praktikernas 
respekt för forskargruppens kunnande och ökade forskargruppens legitimitet i 
interventionsprocessen. Även forskargruppens respekt för praktikernas kunnande 
ökade. 

 

11. Lärandelaboratorier 
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12 Projektfas IV: Breddimplementeringen 

Under projektfas IV då Servicenätet Posten ansvarade för implementeringen, har 
jag tagit fasta på material som belyst hur åtgärdspaketet upplevts av brevbärarna 
respektive hur väl implementeringen fungerat. 

I början av 2005 förberedde forskargruppen en landsomfattande utvärdering 
av införandet av BAS-åtgärderna, den så kallade breddimplementeringen, base-
rad på ett urval om 30 postutdelningskontor. Syftet var precis som i ”Lidingöpi-
loten” att utvärdera såväl resultaten av BAS-ågärderna som själva införandepro-
cessen.  

”Breddimplementeringen” av BAS-åtgärderna planerades och genomfördes  
utan forskargruppens inblandning enligt kontrakt och önskemål från Servicenätet 
Posten, där traditionen föreskriver att projektorganisationen sköter implemente-
ring i linjen. ”Det är så vi arbetar inom Leverans [Servicenätet]. Det operativa 
ansvaret ligger alltid lokalt i linjeorganisationen. Det blir ett naturligt och starkt 
ägandeskap om man lokalt tar ansvar för dom aktiviteter som skall genomföras 
på brevbärarkontoren”, sade Björk som var implementeringsprojektledare på 
Lidingökontoret och som inledningsvis ansvarade för ”breddimplementeringen” 
under våren 2004. Vid halvårsskiftet 1 juli 2004 övertogs ansvaret av Lind (fing-
erat namn), då även Björk bytte tjänst. Björk arbetade dock kvar som verksam-
hetsstöd inom organisationen fram till 31 december 2004 och fungerade som  
bollplank till Lind. Tidsramen för ”breddimplementeringen” var satt till och med 
utgången av 2005 men kom senare att utökas. 

Instruktionerna för hur implementeringen inom Servicenätet skulle gå till 
gavs i stor utsträckning vid ett uppstartmöte i varje ledningsgrupp våren 2004.10 
Det fanns vidare sju personer i funktion av verksamhetsstöd (ett per rörelseområ-
de) som hade en viktig uppgift dels i att ”sälja in” implementeringen av BAS-
åtgärderna till de sju rörelsecheferna men också att stödja linjen under implemen-
teringen (se figur 1.2). Verksamhetsstöden arbetade parallellt med linjeorganisa-
tionen (genom fyra hierarkiska nivåer). Alla verksamhetsstöd var involverade 
genom att möten enligt Björk hölls med medarbetare i de olika delprojekten kon-
tinuerligt under BAS-projektet. Ytterst ansvarade rörelsecheferna för att verk-
samhetsstöden användes så klokt som möjligt. 

Tanken var också att det skulle finnas en så kallad ”informationsmottagare” 
eller ett ”bollplank” i vart och ett av de 89 lokala områdena i landet. Dessa ut-

                                              
10 Det fanns vid denna tidpunkt 89 så kallade lokala områden i landet. Varje sådant område hade 
en ledningsgrupp, vilken åsyftas här. 
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gjordes av de så kallade processtöden som omnämnts tidigare. De skulle vara lite 
extra kunniga i processfrågor och föra information kring implementeringen vida-
re från verksamhetsstöden till linjen i respektive område. Organisatoriskt tillhör-
de de dock linjen och hade i normalfallet en lokal postutdelningschef som när-
mast överordnad. 

Lind som från och med 1 juli 2004 ansvarade för ”breddimplementeringen” 
skulle stödja rörelsecheferna i implementeringsarbetet genom att föra ut informa-
tion till utdelningskontoren och genom verksamhetsstöden skapa goda förutsätt-
ningar för linjeorganisationen att genomföra implementeringen.  

12.1 Utvärderingen - tillvägagångssätt 

Utvärderingen genomfördes under våren fram till och med hösten 2005 av pro-
jektarbetare Anna Roos som operativt ansvarig tillsammans med mig själv och 
med Jörgen Eklund som projektansvarig. Servicenätet representerades av en pro-
jektgrupp med Palm (fingerat namn) som operativt ansvarig, i samarbete med 
Lind och en medarbetare från HR, här kallad Pihl.  

12.1.1 Urval av kontor och intervjudeltagare 

Urvalet av kontor gjordes av projektgruppen för Servicenätet Posten genom att 
samtliga femton leveransområdeschefer i landet fick i uppgift att välja ut två 
postutdelningskontor 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 dåligt. Anled-
ningen till detta urval var att skapa förutsättningar för att fånga upp så många 
olika aspekter och erfarenheter av införandet av förbättringsåtgärderna som möj-
ligt.  

För att få en uppfattning om validiteten i Servicenätets urval av ”bra” respek-
tive ”dåliga” kontor ställes en fråga i utvärderingsenkäten (se bilaga 13a) om hur 
brevbärarna upplevt att de ansvariga hade lyckats med införandet av BAS-
åtgärderna (tabell 12.1). Resultatet stämde väl med urvalskriterierna. Skillnaden 
var signifikant bättre i den ”bra” kontorskategorin jämfört med den ”dåliga” 
(Chi-två, p=.001).  

Hälften av de kontor där införandet fungerat bra och hälften av dem där det 
fungerat dåligt 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 enkätundersök-
ningen en gruppintervju med två kvinnliga och två manliga brevbärare som 
slumpmässigt valts ut av forskargruppen från respektive utdelningskontor. 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 
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få ett par av de tillfrågade kontoren att ställa upp i utvärderingen, byttes dessa 
kontor ut och besöken på de nya kontoren gjordes med kort varsel. I dessa fall 
hann ingen inbjudan skickas ut, varför de utvalda personerna endast meddelades 
muntligt.  

 
Tabell 12.1 Brevbärarnas upplevelse av hur väl de ansvariga lyckats med infö-

randet av BAS-åtgärderna fördelat på ”bra” respektive ”dåliga” 
kontor. 5-gradig svarsskala. 

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

“Bra  kontor 
 

n = 197  bf =9 

“Dåliga kontor”  
 

n = 199  bf =18 

Mycket bra (1, 2) 53 % 36 % 

    (3) 41 % 53 % 

 Mycket dåligt (4, 5) 6 % 11 % 

Enligt Chi-två test, p=.001. 
 

Enkäterna sändes per post till de kontor som inte fick personligt besök. Kontors-
chefen för respektive kontor kontaktades av Anna Roos per telefon innan ut-
skicket och en överenskommelse gjordes med respektive kontorschef angående 
när och hur enkäten skulle fyllas i och returneras till universitetet, samt vikten av 
att samtliga brevbärare på kontoret besvarade den. Forskargruppen var mycket 
angelägen om att tidsschemat skulle hållas för att kunna genomföra utvärdering-
en under den överenskomna tvåmånadersperioden.  

12.1.2 Enkätstudien   

Enkäten omfattade 97 frågor (se bilaga 13a). Svaren gavs, utom i den avslutande 
frågan, på bundna svarsalternativ varav de flesta var ömsesidigt uteslutande och 
alltså endast tillät ett svarsalternativ. Några frågor gav utrymme för fler svarsal-
ternativ. Enkäten var disponerad i fyra olika avsnitt enligt följande rubriker: 

A. Några allmänna frågor (8 frågor). 
B. Dina synpunkter på hela åtgärdspaketet med de fyra förbättringsåtgär-

derna (43 frågor). 
C. Din sammanfattande bild av själva införandet av förbättringsåtgärderna 

(14 frågor). 
D. Besvär från rörelseorganen (32 frågor). 

En bilagd inlaga i enkäten från en examensarbetare omfattade ytterligare 23 frå-
gor (se bilaga 13b). 

 

”
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Kallade, deltagare, bortfall 

Antalet anställda på flera av de trettio utdelningskontoren i studien varierade 
starkt beroende på att delar av utvärderingen inte kunde genomföras förrän se-
mesterperioden hade börjat, då många timanställda och då framförallt studerande 
ungdomar arbetade temporärt. Fördröjningen 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 forskargrup-
pen att temporärt arbetande personal inte skulle delta i enkätundersökningen. Kri-
terierna för att besvara enkäten fastställdes därför till att enbart omfatta fast an-
ställda brevbärare som kontinuerligt ”kammade” och delade ut post. 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt ombads chefer och lagledare (en 
ny beteckning på teamledare) att dela ut och se till att enkäterna fylldes i under 
arbetstid. Av totalt 565 kallade besvarades enkäten av 425 brevbärare (tabell 
12.2).  
Tabell 12.2 Antal deltagande brevbärare i enkätundersökningen.  n = 565, bf = 

140.

Deltagande brevbärare i enkätunderökningen 

Kallade Deltagare Bortfall

N N % n % 

565 423 75 142 25 

     

 
Varav från “bra” kontor 

n = 217 
Varav från “dåliga” kontor 

n = 206 
  

 
Svarsfrekvensen var låg jämfört med de tidigare enkäterna från utvärderingarna 
av ”Bästa Metod” och ”Lidingöpiloten”. Svarsfrekvensen om 75 % beräknades 
på basis av de brevbärare som slutligen fanns till hands för att besvara enkäterna. 
(Om deltagandet i stället hade beräknats utifrån samtliga brevbärare som var an-
ställda vid de trettio kontoren skulle svarsfrekvensen inte har varit mer än 60 %.) 

Svarsfrekvensen av enkäten varierade kraftigt mellan de olika utdelningskon-
toren. 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 var svarsfrekvensen under 60 %. En anledning till detta var som 
tidigare nämnts, att vissa kontor dröjde så länge med att besvara enkäten att se-
mesterperioden hann starta och färre ordinarie brevbärare var då i tjänst. På en 
del kontor följdes inte instruktionerna för hur enkäterna skulle hanteras, till ex-
empel genom att kontorschefen lät brevbärarna ta med enkäten hem för att fylla i 
den vilket de inte gjorde och följaktligen blev svarsfrekvensen på vissa kontor 
låg. Svarsfrekvensen beräknades utifrån det antal personer som enligt kriterierna 
ovan hade möjlighet att besvara enkäten.  
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Intervjustudien

I gruppintervjuerna deltog sammanlagt 82 brevbärare fördelade på grupper om 
4-7 brevbärare på femton av de trettio utdelningskontoren. I dessa grupper ingick 
brevbärare med uppgifterna dirigent, skyddsombud och fackligt ombud. Under 
intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 11) med ett antal frågor förde-
lade på följande tre teman:  

- Effekterna av förbättringsåtgärderna. 
- Införandeprocessen. 
- Delaktighet. 

Intervjuerna var halvstrukturerade och hölls så informella som möjligt med syftet 
att få en fri diskussion kring dessa frågor. Anteckningar gjordes på intervjugui-
den och samtalen spelades in på band för att fungera som stöd vid analysarbetet.  

På samtliga femton besökta kontor intervjuades även de 15 utdelningschefer-
na samt 15 lagledare. På resterande kontor intervjuades endast de 15 utdelnings-
cheferna via telefon då ett urval av intervjufrågorna ställdes. Telefonintervjuerna 
spelades in på band och användes tillsammans med anteckningar som analysun-
derlag. Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 12) med ett antal 
frågor fördelade på följande tre teman: 

- Allmänna frågor. 
- Införandeprocessen. 
- Effekterna av förbättringsåtgärderna. 

12.2 Resultat 

12.2.1 Enkätresultaten 

Enkätresultaten presenteras enligt gruppindelningen ”bra” respektive ”dåliga” 
kontor. 

De 30 utdelningskontoren som deltog i utvärderingen hade kommit olika 
långt med införandet av förbättringsåtgärderna. I en enkätfråga fick brevbärarna 
själva göra en bedömning av hur länge man arbetat med respektive åtgärd. Det 
visade sig att uppfattningarna ibland varierade inom samma kontor, vilket kan ha 
en naturlig förklaring när det gäller märkning och belysning eftersom dessa åt-
gärder kunde införas successivt och därmed kan ha berört brevbärarna vid olika 
tidpunkter. Men när det gäller införandet av manualen är det inte lika lätt att för-
klara eftersom det var en angelägenhet som berörde organiseringen av arbetet på 
hela kontoret. På vissa utdelningskontor rådde stor oenighet bland brevbärarna 
om huruvida manualen var införd över huvudtaget (!). 

Majoriteten av brevbärarna (88 %) bedömde dock att de arbetat med manua-
len upp till 12 månader. 22 % sade sig inte alls ha arbetat med manualen. När det 
gäller märkningen var det 91 % som ansåg att de arbetat med den nya märkning-
en medan för belysningen 67 %. Vid utvärderingstillfället hade 48 % av brevbä-
rarna genomgått hela utbildningen i arbetsteknik. De centrala frågorna i enkäten 
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som anger hur brevbärarna upplevde var och en av de olika åtgärderna framgår 
av tabell 12.3.

Tabell 12.3 Brevbärarnas bedömning av de olika BAS-åtgärderna enligt enkät-
svar. 5-gradig svarsskala.

Åtgärd Enkätfrågor ”Bra”
kontor

”Dåliga"
kontor

Sign. enl.
Chi-två

test

Manualen 1.  Bedömer Du att organisationen av 
innearbetet påverkats till det bättre 
eller till det sämre av arbetet med 
Manualen? (BBa5) 

n = 189 

bf = 17 

n = 173 

bf = 44 

 I hög grad till det bättre  (1, 2) 37 % 25 %  

  (3) 58 % 59 %  

 I hög grad till det sämre (4, 5) 5 % 16 % p=.001 

2.  Anser Du att Manualen spelar nå-
gon roll för att organisera innear-
betet på ett tillfredsställande sätt? 
(BBa4)

n = 191 

bf = 15 

n = 182 

bf = 35 

 Mycket stor roll (1, 2) 28 % 19 %  

  (3) 49 % 44 %  

 Mycket liten roll (4, 5) 23 % 37 % p=.008 

3.  Anser Du att införandet av Manua-
len har haft någon betydelse för att 
förbättra arbetsmiljön? (BBa6) 

n = 190 

bf = 16 

n = 176 

bf = 41 

 Ja, mycket stor betydelse (1, 2) 37 % 30 %  

   (3) 49 % 47 %  

 Nej, mycket liten betydelse (4, 5) 14 % 23 % p=.047 

Märkningen 4.  Hur bedömer Du att den nya märk-
ningen har påverkat arbetet vid 
kamfacken? (BBc5) 

n =187 

bf = 19 

n = 189 

bf = 28 

 I hög grad till det bättre  (1, 2) 64 % 60 %  

  (3) 35 % 36 %  

 I hög grad till det sämre (4, 5) 1 % 4 % p>.05 

5.  Anser Du att införandet av den nya 
märkningen vid kamfacken har va-
rit viktigt för en bra arbetsmiljö? 
(BBc6)

n = 187 

bf = 19 

n = 189 

bf = 28 

 Ja, mycket viktigt (1, 2) 69 % 56 %  

  (3) 27 % 37 %  

 Nej, mycket oviktigt (4, 5) 4 % 6 % p=.035 



12. Projektfas IV: Breddimplementeringen 

157

Tabell 12.3 forts 

Belysningen 6.  Hur bedömer Du att den nya ar-
betsbelysningen har påverkat arbe-
tet vid kamfacken (där du normalt 
kammar upp post)? (BBb7) 

n = 149 

bf = 57 

n = 149 

bf = 68 

 I hög grad till det bättre (1, 2) 58 % 50 %  

  (3) 40 % 45 %  

 I hög grad till det sämre  (4, 5) 2 % 5 % p>.05 

7.  Anser Du att införandet av den nya 
arbetsbelysningen vid kamfacken 
har varit viktigt för en bra arbets-
miljö? (BBb8) 

n = 155 

bf = 51 

n = 156 

bf = 61 

 Ja, mycket viktigt (1, 2) 70 % 65 %  

  (3) 25 % 24 %  

 Nej, mycket oviktigt  (4, 5) 5 % 11 % p>.05 

Arbets-
teknik-
utbildningen

8.  Du som genomgått hela arbetstek-
nikutbildningen, anser Du att det 
nu går att arbeta på ett mer ergo-
nomiskt lämpligt sätt vid kam-
ningsarbetet? (BBd6) 

n = 130 

bf =76 

n = 107 

bf = 110 

 Ja, i hög grad (1, 2) 39 % 34 %  

   (3) 45 % 45 %  

 Nej, i låg grad (4, 5) 16 % 21 % p>.05 

9.  Du som genomgått hela arbetstek-
nikutbildningen, anser Du att ut-
bildningen i arbetsteknik har varit 
viktigt för en bra arbetsmiljö? 
(BBd8)

n = 135 

bf = 71 

n = 111 

bf = 106 

 Ja, mycket viktig (1, 2) 51 % 40 %  

   (3) 34 % 47 %  

 Nej, mycket oviktig (4, 5) 15 % 21 % p>.05 

Resultaten i Tabell 12.3 visar att det finns en skillnad mellan de båda kontorska-
tegorierna i upplevelsen av BAS-åtgärderna. Skillnaden var signifikant när det 
gäller samtliga frågor angående införandet av manualen (fråga 1-3), (Chi-två, 
p<.05). När det gäller märkningen var skillnaden mellan kontorsgrupperna inte 
signifikant i fråga om hur den nya märkningen upplevdes ha påverkat arbetet vid 
kamfacken (fråga 4). Jag tolkar detta som att eftersom märkningen ger så snabb 
effekt hade det inte så stor betydelse om man arbetat med den 14 dagar eller 3 
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månader för att uppleva en förbättring. De ”dåliga” kontoren hade i de flesta fall 
inte arbetat lika länge med förbättringsåtgärderna. Vi kan se ett liknande resultat 
när det gäller belysningen (fråga 6). Inte heller här finns någon signifikant skill-
nad mellan grupperna, vilket jag också tolkar som att belysningen ger en mycket 
snabb effekt.  

Tolkningen att belysning och märkning ger snabb effekt stämmer väl överens 
med resultaten från pilotstudien på Lidingökontoret där vi kunde se resultat redan 
efter 14 dagars arbete med den nya belysningen respektive märkningen. 

Bortfallet som på en del frågor var stort, berodde i huvudsak på att brevbä-
rarna ännu inte hade arbetat med vissa BAS-åtgärder och därför inte haft möjlig-
het att svara på dessa frågor. 

När det gäller frågan huruvida den nya belysningen bedömdes vara viktig för 
en bra arbetsmiljö (fråga 7) var skillnaden inte heller signifikant, vilket skulle 
kunna relateras till samma resonemang som ovan. Däremot fanns en signifikant 
skillnad med avseende på huruvida märkningen ansågs vara viktig för en bra ar-
betsmiljö (fråga 5), (Chi-två, p<.05). En möjlig förklaring till detta är att efter-
som en bra belysning är en förutsättning för att märkningen skall uppfattas som 
bättre, kan den arbetsmiljömässiga förbättringen komma att i högre grad relateras 
till märkningen än belysningen.  

Arbetsteknikutbildningen uppvisade ingen signifikant skillnad mellan kon-
torsgrupperna på någon av frågorna 8 och 9 i tabell 12.3. Detta är kanske den del 
av åtgärdspaketet som är svårast att bedöma effekterna av, eftersom det tar för-
hållandevis lång tid att arbeta in ett nytt rörelsemönster och dessutom uppleva 
effekter av detta. Man skulle behöva göra en longitudinell studie under mer kon-
trollerade former för att kunna bedöma effekterna av en satsning på arbetsteknik-
utbildning. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från enkätstudien att BAS-åtgärderna 
som helhet hade positiva effekter på innearbetet och för en bra arbetsmiljö enligt 
brevbärarnas bedömning. Även chefernas syn på erfarenheterna av BAS-
åtgärderna i sig var i huvudsak mycket positiv. Flera utdelningschefer påtalade 
att BAS-åtgärderna som helhet hade förbättrat såväl arbetsmiljön som produktivi-
teten och i viss mån också kvaliteten (se Roos & Erlandsson-Karltun, 2005).  

12.2.2 Själva införandet av BAS-åtgärderna 

Anledningen till att belysningen och arbetsteknikutbildningen inte införts vid alla 
kontor var att detta för en del kontor planlagts till senare delen av 2005 eller 
2006. Det var något som planerats från centralt håll och utdelningskontoren hade 
alltså inte själva kunnat påverka detta.  

Brevbärarnas synpunkter från gruppintervjuerna 

Brevbärarna hade överlag svårt att se BAS som en helhet, som ett projekt. Det 
var för dem inte givet att de fyra förbättringsåtgärderna hängde ihop som ett pa-
ket. Men en grupp påpekade betydelsen av att hålla ihop åtgärderna för att kunna 
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se de avsedda effekterna: ”Man ser ju inte hela resultatet innan allt är genom-
fört, därför är det viktigt att hålla ihop alla bitarna”. 
Införandet av manualen 

På åtta av de femton utdelningskontor där gruppintervjuer med brevbärare ägde 
rum hade brevbärarna gemensamt gått igenom manualen på arbetsplatsträffar. På 
de 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 hu-
vudtaget 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 
”skrivbordsprodukt” som inte var förankrad i verksamheten i övrigt. Vissa brev-
bärare påtalade dock nödvändigheten av en regelbunden uppföljning av manua-
len för att upprätthålla ett bra arbetssätt. Dessa erfarenheter visar att många brev-
bärare inte fått syftet med manualen klart för sig, d v s att den var avsedd att fun-
gera som ett levande dokument som var tänkt att förändras i takt med arbetsupp-
gifter och arbetsvillkor. Den informationen verkade inte ha gått fram från centralt 
håll. 

Kontorscheferna tyckte överlag att manualens upplägg var bra, att den var 
tydlig och lättförståelig. Manualen betraktades av kontorscheferna som ett nog-
grant underbyggt verksamhetsstöd. Den 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. De ansåg 
vidare att manualen hade bidragit till att skapa en bättre arbetsmiljö och ett mer 
enhetligt arbetssätt på de olika utdelningskontoren vilket betraktades som en för-
del av flertalet kontorschefer. Några menade dock att eftersom de lokala förut-
sättningarna skiljer sig, borde ännu fler arbetsmoment få beslutas lokalt. Andra 
synpunkter som framfördes av kontorscheferna var att manualen varit ett bra stöd 
för att strukturera upp införandet av BAS-åtgärderna och att den även varit värde-
full under omorganisationen vid årsskiftet. 

Något som påpekades som ett problem av såväl kontorschefer som brevbära-
re var att manualens föreskrifter ställde vissa krav på lokalens utformning. De 
som hade trånga lokaler upplevde det svårt att möblera rätt enligt manualens fö-
reskrifter med påföljd att arbetsmiljön blev lidande. Brevbärarna tyckte att det 
var mer tidseffektivt att delsortera posten om man var trångbodd eftersom de an-
nars riskerade att springa på varandra, Men delsortering var inte önskvärt efter-
som en stor del av rationaliseringsvinsten enligt ”Bästa Metod” låg i att undvika 
detta. 

Sammanfattningsvis anger brevbärarnas kommentarer att flertalet uppfattade 
arbetet med manualen som en engångsföreteelse. Detta synsätt tycks även gälla 
några av kontorscheferna medan andra kontorschefer betraktade den som ett 
verktyg att fortlöpande användas under det dagliga arbetet.  

12. Projektfas IV: Breddimplementeringen 
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Införandet av märkningen och belysningen 

Brevbärarna upplevde de båda åtgärderna med märkningen och belysningen som 
de mest framträdande förbättringarna. Även kontorschefer och lagledare var 
överens om att dessa åtgärder varit mycket bra och att märkning och belysning 
förstärker varandras effekter. Brevbärarnas negativa kommentarer handlade 
framförallt om att den nya belysningsarmaturen tar större plats än den gamla, vil-
ket får konsekvenser för att kunna möblera enligt manualen i lokalerna som på 
vissa håll upplevdes trånga som jag nämnde tidigare. 

Arbetsprocessen med att märka om kamfacken synes ur brevbärarnas per-
spektiv ha fungerat bäst där man frikopplat en person från den övriga produktio-
nen för att genomföra detta på ett smidigt sätt. På de kontor där brevbärarna för-
väntades sköta ommärkningen parallellt med ordinarie produktion upplevdes det-
ta av många som stressigt och att det drog ut på tiden.  
Införandet av arbetsteknikutbildningen

Brevbärarnas uppfattning om arbetsteknikutbildningens effekter varierade kraf-
tigt. Den mest framträdande orsaken till huruvida brevbärarna upplevde utbild-
ningen bra eller inte var enligt såväl kontotrschefer som brevbärare hur väl insatt 
den som lett utbildningen varit i brevbärarnas sätt att arbeta. Det fanns synpunk-
ter hos cheferna om att ”hela upphandlingen av arbetsteknikutbildningen var då-
ligt skött centralt” genom att man inte krävt att utbildningsansvarig skulle ha er-
farenhet av brevbärares arbete. Med andra ord tycks kvaliteten på arbetsteknikut-
bildningen ha varierat kraftigt mellan de olika utdelningskontoren.  

Vissa brevbärare menade att de inte fick tid att tillämpa lärdomarna från ut-
bildningen, 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 kontorschefer som brevbä-
rare.  
Informationsproblem 

Hur välinformerade brevbärarna var om bakgrunden till BAS-projektet varierade 
i hög grad. Många brevbärare kände inte till vad BAS var för något överhuvudta-
get. Några var medvetna om och tyckte det var positivt att BAS-åtgärderna både 
utformats och utvärderats i samarbete med andra (läs: Linköping Universitet) än 
Posten. Många var inte informerade om att brevbärare från olika utdelningskon-
tor hade varit med från starten av BAS-projektet och tagit fram de olika åtgärds-
förslagen. Några betraktade BAS till och med som en ren ”skrivbordsprodukt” 
och påpekade att brevbärarna borde ha haft mer inflytande över hur åtgärder och 
förbättringsförslag anpassas till och införs på deras arbetsplats. 

Dessa uttalanden är anmärkningsvärda med tanke på att BAS-projektet just 
fungerat på det sätt som dessa brevbärare efterfrågar, d v s med omfattande med-
verkan från brevbärarna i att ta fram BAS-åtgärderna, men de hade ingen aning 
om det! BAS-projektledare Alm hade under projektfas II arbetat 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 genom-
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förts på Lidingö och att det fanns en rapport med lärdomar som man kunde ha 
haft nytta av i sin egen införandeprocess. Inte heller alla kontorschefer var välin-
formerade om BAS-projektet. Här fanns alltså ett gigantiskt informationspro-
blem. 

Ansvarsfördelningen för den kommande uppföljningen av BAS-åtgärderna 
verkar i princip inte alls ha diskuterats på utdelningskontoren. Kontorschefernas 
svar på frågor om ansvarsfördelning var mycket vaga och i de flesta fall fanns 
endast en uppfattning om vem som borde ansvara för detta, inte vem som faktiskt 
var ansvarig.  

12.3 Delaktighet 

Som vi har sett fanns det skillnader i hur väl implementeringen av BAS-
åtgärderna hade fungerat vid de 30 utdelningskontoren som ingick i utvärdering-
en. Gruppen med kontor där implementeringen hade gått bra enligt Servicenätets 
urval hade enligt enkätutvärderingen i tabell 12.3 bättre resultat än i den ”dåliga” 
kontorsgruppen även om skillnaderna varierade i omfattning beroende på åtgärd. 
Jag ville precis som i utvärderingen av ”Bästa Metod” också testa om det fanns 
någon skillnad i upplevd delaktighet mellan de båda kontorskategorierna efter-
som det fanns en sådan koppling förknippad med implementeringen av ”Bästa 
Metod”. Samma frågebatteri som användes för att utvärdera upplevd delaktighet i 
”Bästa Metod” utredningen (se tabell 8.3) användes vid utvärderingen av BAS-
åtgärderna. 

Det finns ett tydligt statistiskt samband mellan kontor där införandet fungerat 
bra respektive dåligt. Skillnaden är signifikant enligt Chi-två test, p<.05 – p<.001 
för samtliga parametrar i tabell 12.4. Det vill säga, brevbärarna på de kontor där 
områdescheferna bedömt att införandet av BAS-åtgärdernas fungerat väl upplev-
de sig betydligt mer delaktiga än på de kontor där det inte fungerat lika väl. Re-
sultaten stämmer således väl överens med utvärderingen av ”Bästa Metod”.  

Jag vill i linje med utvärderingen av delaktighet i samband med införandet av 
”Bästa Metod” betona skillnaderna i de svarsmönster som framträder hos de två 
kontorskategorierna i frågebatteriet och hur spridningen av svaren fördelar sig 
(figur 12.1). Medelvärdena på respektive fråga för de ”bra” respektive ”dåliga” 
kontoren är markerade i diagrammet på svarsskala 1-7. Dessutom är standardav-
vikelsen på respektive fråga presenterad högst upp i diagrammet. Vi ser att den 
”bra” kontorskategorin skiljer sig markant i fråga om bättre resultat i förhållande 
till den ”dåliga” kategorin.   

Vilka parametrar i frågebatteriet hade då det största förklaringsvärdet för 
upplevd delaktighet? Som jag nämnde i kapitel 8.1.10 användes, eftersom svars-
skalan är en ordinalskala, en logistisk regressionsanalys, där svarskategorierna 
delas in i dikotoma grupper. Den 7-gradiga svarsskalan delades in i svarsgrup-
perna 1-3 (hög upplevd delaktighet) respektive 4-7 (låg upplevd delaktighet). Det 
mellersta värdet lades till den sämre gruppen för att undvika att övervärdera in-
verkan av de ”bra” svaren.  

12. Projektfas IV: Breddimplementeringen 
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Tabell 12.4 Brevbärarnas upplevda delaktighet i införandeprocessen av för-
bättringsåtgärderna enligt BAS jämfört med hur väl införandet 
fungerat på utdelningskontoren. Svarsskala 1-7. 

Brevbärarnas upplevelse av förbättringsåtgärderna i relation till
kategori av utdelningskontor 

Införandet av förbättrings-åtgärderna 
har…

Enkätfrågor
Oberoende variabel, fråga 1. 
Beroende variabler fråga 2-10. 

fungerat
bra

fungerat
dåligt

Sign.
mellan

kategorier
enligt

 Chi-två 
test

1.  Har du känt dig delaktig i införandet av förbätt-
ringsåtgärderna på utdelningskontoret? (CB12) 

n = 198 
bf =8 

n = 201 
bf =16 

 

 Ja, i mycket hög grad (1, 2) 14 % 8 %  

 (3, 4, 5) 68 % 62 %  

 Nej, inte alls (6, 7) 18 % 30 % p<.01 

2.  Hur tycker du att informationen kring införadet 
av förbättringsåtgärderna har fungerat på utdel-
ningskontoret? (CB8) 

n = 198 
bf =8 

n = 199 
bf =18 

 

 Mycket bra (1, 2) 17 % 7 %  

 (3, 4, 5) 76 % 79 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 7 % 14 % p<.001 

3.  Vad anser du om de instruktioner du har fått för 
hur man bör arbeta enligt förbättringsåtgärder-
na? (CB6) 

n = 197 
bf =9 

n = 199 
bf =18 

 

 Mycket bra (1, 2) 18 % 10 %  

 (3, 4, 5) 74 % 73 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 8 % 17 % p<.05 

4.  Hur tycker du att kommunikationen kring infö-
randet av förbättringsåtgärderna har fungerat på 
utdelningskontoret? (CB9) 

n = 199 
bf =7 

n = 200 
bf =17 

 

 Mycket bra (1, 2) 17 % 10 %  

 (3, 4, 5) 75 % 74 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 8 % 16 % p<.001 
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Tabell 12.4 forts 

5.  Hur tycker du att möjligheterna har varit att 
påverka hur förbättringsåtgärderna skulle infö-
ras på utdelningskontoret? (CB7) 

n = 197 
bf =9 

n = 200 
bf =17 

 

 Mycket bra (1, 2) 12 % 5 %  

 (3, 4, 5) 75 % 70 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 13 % 25 % p<.01 

6.  Tycker du att det funnits möjlighet till lämpliga 
lokala anpassningar av förbättringsåtgärderna? 
(CB13) 

n = 196 
bf =10 

n = 198 
bf =19 

 

 Ja, i mycket hög grad (1, 2) 13 % 9 %  

 (3, 4, 5) 75 % 73 %  

 Nej, inte alls (6, 7) 13 % 19 % p<.05 

7.  Hur har Din motivation varit när det gäller in-
förandet av förbättringsåtgärderna? (CB10) 

n = 198 
bf =8 

n = 200 
bf =17 

 

 Mycket bra (1, 2) 28 % 18 %  

 (3, 4, 5) 65 % 70 %  

 Mycket dålig (6, 7) 7 % 12 % p=.05 

8.  Hur tillfreds känner Du Dig med att arbeta en-
ligt förbättringsåtgärderna så långt ni har 
kommit hittills? (CB11) 

n = 199 
bf =7 

n = 199 
bf =18 

 

 Mycket tillfreds (1, 2) 29 % 15 %  

 (3, 4, 5) 65 % 75 %  

 Inte alls tillfreds (6, 7) 6 % 10 % p<.01 

9.  Hur upplever Du ledarskapet från Dina närmas-
te chefer på utdelningskontoret? (EB18a) 

n = 199 
bf =7 

n = 213 
bf = 4 

 

 Mycket bra (1, 2) 55 % 35 %  

 (3, 4, 5) 37 % 50 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 8 % 15 % p<.001 

10. Hur upplever Du ledarskapet från den centrala 
ledningen inom Posten? (EB18b) 

n = 194 
bf =12 

n = 209 
bf =8 

 

 Mycket bra (1, 2) 12 % 4 %  

 (3, 4, 5) 71 % 64 %  

 Mycket dåligt (6, 7) 17 % 32 % p=.001 
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Figur 12.1 Medelvärden för respektive delaktighetsparameter och kontor en-

ligt frågebatteriet i Tabell 12.4. 

Tre faktorer identifierades med signifikanta nivåer av inverkan på upplevd delak-
tighet enligt den logistiska regressionsanalysen, nämligen fråga 5 om möjlighe-
terna att påverka hur BAS-åtgärderna skulle införas, fråga 6 angående möjlighe-
ter till lokala anpassningar av åtgärderna och fråga 8 om hur tillfreds brevbärarna 
kände sig med åtgärderna. Sannolikhetsförhållandena framgår av tabell 12.5. 

 
Tabell 12.5 Förklarande parametrar för upplevde delaktighet i samband med 

införandet av BAS-åtgärderna enligt logistisk regressionsanalys. 

Upplevd delaktighet enligt frågor nr 5, 6 och 8 i tabell 12.4 i samband 
med införandet av BAS-åtgärderna 

Frågor nr Sannolikhetsförhållande Signifikans 
5. Påverka införandet 3,416 p <.001 
6. Lokala anpassningar 7,378 p <.001 
8. Tillfreds med BAS 6,153 p <.001 

 
Möjligheten att anpassa BAS-åtgärderna till lokala förhållanden hade starkast in-
verkan på upplevelsen av delaktighet. Om en person hade skattat ett högt värde 
på denna fråga är det sju gånger mer sannolikt att han/hon också upplevt sig del-
aktig i införandet. Att de som kände hög grad av tillfredsställelse med BAS-
åtgärderna också upplevt sig delaktiga är sex gånger mer sannolikt än om de 



 

 165

skattat lågt på den frågan. De som tyckte att de haft goda möjligheter att påverka 
hur BAS-åtgärderna skulle införas hade i tre gånger större utsträckning sannolikt 
också upplevt sig delaktiga i införandet av åtgärderna. 

Om vi jämför med resultaten från införandet av ”Bästa Metod” kan vi konsta-
tera att parametrarna enligt fråga 5 om möjligheter att påverka införandet respek-
tive fråga 6 om lokala anpassningar är desamma om än med lite olika viktning. 
Däremot fanns motivation med som den tredje förklarande parametern för upp-
levd delaktighet i samband med implementeringen av ”Bästa Metod” medan vi i 
stället har tillfredssällelse med förändringsåtgärderna som en ytterligare och den 
mest framträdande parametern för upplevd delaktighet i samband med implemen-
tering av BAS-åtgärderna. Jag diskuterar dessa skillnader vidare i kapitel 13. 

Ytterligare en fråga ställdes för att se om brevbärarna upplevde någon skill-
nad i hur delaktiga de kände sig i planeringen av innearbetet jämfört med innan 
införandet av BAS-åtgärderna. Mer än 25 % kände sig mer delaktiga i den ”bra” 
gruppen jämfört med drygt 10 % i den ”dåliga”. Skillnaden mellan grupperna är 
signifikant (p<.05), (tabell 12.6). Det stärker resultaten ovan. 

 
Tabell 12.6 Brevbärarnas upplevelse av skillnad i delaktighet avseende plane-

ringen av innearbetet före respektive efter införande av BAS-
åtgärderna. 5-gradig svarsskala. 

Upplever Du någon skillnad i hur del-
aktig Du känner Dig i planeringen av 
innearbetet efter införandet av förbätt-
ringsåtgärderna? (CB14)

“Bra”
kontor

 
n = 197  bf =9 

“Dåliga”
kontor

 
n = 197  bf =20 

Sign. 

Ja, jag känner mig mycket mer delaktig 5 % 2 %  

Ja, jag känner mig något mer delaktig 21 % 10 %  

Nej, det är ingen skillnad 68 % 79 %  

Nej, jag känner mig något mindre delaktig 3 % 3 %  

Nej, jag känner mig mycket mindre delak-
tig

3 % 6 % p<.05 

12.4 Egna iakttagelser under projektfas IV 

Brevbärarna uppskattade utan tvekan förbättringarna genom BAS-åtgärderna. 
Men det som framförallt gjorde mig konfunderad från det att vi i forskargruppen 
började planera för utvärderingen av implementeringen var att det helt plötsligt 
inte fanns någon som höll i implementeringen och utvärderingen från Servicenä-
tets sida. Den omfattande omorganisation som Posten genomgick under samma 
period hade medfört att ingen längre kände ansvar för detta projekt. Omfattande 
chefsbyten ägde rum vid årsskiftet 2004/2005 på olika nivåer i organisationen 

enligt
 Chi-två 

test
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och det påverkade implementeringsprocessen negativt. Många av de nytillträdda 
cheferna var inte bekanta med det arbete som lett fram till BAS-åtgärderna, något 
som återspeglas i utvärderingen av ”breddimplementeringen” (Roos & Erlands-
son-Karltun, 2005). Det fanns helt enkelt ingen processägare för uppföljning av 
BAS-projektet och forskargruppen fick ta på sig ett stort ansvar för att få utvärde-
ringen till stånd över huvud taget.  

I  Lidingörapporten  som publicerades i oktober 2004 fanns ett antal sum-
merande lärdomar för projekt- och förändringsledning. Man kan fråga sig varför 
projektledningen för BAS inte drog nytta av lärdomarna från pilotstudien på  
Lidingökontoret. Den rapport som vi levererade skulle enligt Servicenätet leda 
till att de drog lärdomar av ”Lidingöpiloten” inför ”breddimplementeringen”. En 
av kontorscheferna som utan att veta om att rapporten fanns gav följande kom-
mentar: ”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.” 

Inför ”breddimplementeringen” drev forskargruppen inte frågan om att per-
sonligen förankra resultaten i organisationen på det breda sätt som vi gjorde med 
”Bästa Metod” utredningen. Häri tror jag ligger en orsak till varför resultaten inte 
togs tillvara bättre. Det fanns helt enkelt ingen struktur inom Postens organisa-
tion för den typen av spridning och lärande mellan projekt inom organisationen. 
Detta är dock inte på något sätt är unikt för Posten (se kapitel 3). 

12.5 Interventionsprocessen  

 

 
 

Figur 12.2 Interventionsprocessmodellen, projektfas IV. 

 
I interventionsprocessens fjärde och avslutande fas gick den interaktiva samar-
betsformen över i en ren utvärdering från forskargruppens sida. Detta eftersom 
Servicenätet Postens projektledning beslutade att genomföra ”breddimplemente-
ringen” utan forskargruppens medverkan. Forskargruppens inflytande var här be-
gränsat till utvärderingen av ”breddimplementeringen”.  

” ”
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Klienten är fortfarande densamma i interventionsprocessmodellen (figur 12.2),  
d v s Servicenätet Posten även om huvudaktörerna nu var ett urval av postutdel-
ningskontor över hela landet (A). Implementeringen och utvärderingen på  
Lidingökontoret bidrog till att öka förförståelsen för vilka aspekter som var vikti-
ga att beakta under utvärderingen av de 15 ”bra” respektive 15 ”dåliga” postut-
delningskontoren i landet (B). Erfarenhetsbasen som forskare utökades också ge-
nom ytterligare teori och empiri från andra studier (C).  

Forskargruppen beslutade i samförstånd med Servicenätet Postens projekt-
ledning hur urvalet av utdelningskontor skulle gå till för att skapa en valid grund 
för utvärderingen (D). Forskargruppen lade upp en utvärderingsplan enligt sche-
ma för de 30 postutdelningskontoren (F). 

Utvärderingen genomfördes och dokumenterades i ”Breddimplementerings-
rapporten” (G) av Anna Roos i samarbete med mig (Roos & Erlandsson-Karltun, 
2005). 

Servicenätet Posten hade fått sin utvärdering som är en ”satisfactory outco-
me” (H) så till vida att det var en sådan utvärdering man begärt av forskargrup-
pen. Enligt samtal med Lind hade Posten fått ut vad de önskat i samarbetet med 
forskargruppen under denna projektfas. 

Utvärderingen genererade teoretiska och mer konkreta kunskaper som ligger 
till grund för förståelse, förklaringsmodeller och teori som utvecklas inom ramen 
för denna avhandling (I, J). 

12. Projektfas IV: Breddimplementeringen 
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13 Analys och diskussion  

Detta forskningsprojekt inom brevbärarverksamheten, Servicenätet Posten, ut-
vecklades till ett forskarstött förändringsarbete. Fokus i min forskning har legat 
på hur förändringsarbetet organiserats i olika projekt och vilka hindrande respek-
tive främjande faktorer som påverkat förändringsarbetet under inverkan av skif-
tande omständigheter som berört forskningsprocessen under de fem år projektet 
har löpt. 

Det övergripande syftet har varit att bidra till kunskapsutveckling av fors-
karstött förändringsarbete. Avsikten har varit att bidra till kunskapsfältet utifrån 
följande delsyften som presenterades i kapitel 1: 

I. att illustrera hur ett systemtänkande i förändringsarbete påverkar förståel-
sen för hur systemkomponenterna Människa, Teknik och Organisation 
(MTO) interagerar i praktiken, 

II. att exemplifiera hur den kunskapen kan omsättas i praktiken genom ut-
veckling och implementering av MTO-anpassade lösningar i samverkan 
mellan forskare och praktiker, 

III. att empiriskt exemplifiera hur former för participation kan bidra till fram-
gångsrikt förändringsarbete genom analys och syntes av process och resul-
tat. 

När man som forskare utgår från en tillämpad problematisk situation inom ett fö-
retag utan att i förväg veta hur denna situation kan förstås, utredas och förändras 
ställer detta dubbla krav på forskaren. Dels finns ett krav på att nå konkreta resul-
tat för att tillgodose praktikens behov och dels finns kravet på att tillföra forsk-
ningen ny och om möjligt generaliserbar kunskap. Den interaktiva forskningsan-
satsen har därigenom inneburit utmaningar men också nya och unika möjligheter.   

Samverkan mellan forskare och praktiker med ett kombinerat teore-
tiskt/praktiskt perspektiv har i avhandlingsstudien gjort det möjligt att omsätta 
teoretisk kunskap i praktiken, något som förändringsforskningen ofta kritiseras 
för att inte lyckas med, samtidigt som det har gett forskningsresultat i form av 
utvidgade vetenskapliga insikter.  

De tre forskningssyftena analyseras och diskuteras nedan i tur och ordning. 
Därefter diskuteras det övergripande syftet med avhandlingen, det vill säga hur 
den bidrar till kunskapsutvecklingen av forskarstött förändringsarbete med beak-
tande av hindrande respektive främjande faktorer. Kapitlet avslutas med en slut-
lig reflektion kring forskarinsatsen. 
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13.1 Forskningssyfte I  

Att illustrera hur ett systemtänkande i förändringsarbete påverkar 
förståelsen för hur systemkomponenterna Människa, Teknik och 
Organisation (MTO) interagerar i praktiken. 

Den inledande utredningen som forskargruppen genomförde för att dels kartlägga 
brevbärarnas arbetssituation och hälsa och dels utvärdera införandet av det nya 
arbetskonceptet ”Bästa Metod” innebar ett försök till diagnostisering av proble-
matiken och en utgångspunkt för ett forskarstött förändringsarbete. Vi var noga 
med att ta reda på vad som uppfattades som viktigt för medarbetarna i deras spe-
cifika arbetssituation oavsett karaktär för att fånga sammanhang som annars kun-
de ha gått oss förbi (jämför Klein 1994; kapitel 2.3.2).  

Vi kunde konstatera att brevbärarnas arbetsförhållanden är krävande, fram-
förallt i fysiskt avseende, något som visade sig i en hög besvärsfrekvens från rö-
relseorganen (se kapitel 8). Men det fanns också andra problem. Implementering-
en av ”Bästa Metod” hade medfört ett oproportionerligt starkt fokus på själva 
tekniken, i detta fall främst införandet av en ny typ av postsorteringsfack, så kal-
lade kamfack, i förhållande till arbetskonceptet som helhet. Detta skapade pro-
blem för brevbärarna att anamma det nya arbetssättet. Det fanns också ett starkt 
motstånd från brevbärarna mot det centralstyrda rationaliseringstänkandet och 
formaliseringen av arbetsinnehållet. Det innebar jämfört med ett tidigare relativt 
fritt sätt att lägga upp arbetet en stor omställning för brevbärarna. Motsägelser 
och inkonsekvenser mellan mål och förutsättningar i arbetsorganisationen visade 
sig också påverka möjligheterna för brevbärarna att utföra sina arbetsinsatser på 
ett tillfredsställande sätt. 

Ett antal hälsorisker kunde förknippas med utformningen av de tekniska 
hjälpmedlen i sig och den fysiska utformningen av lokalerna i kombination med 
sättet att organisera arbetet inne på utdelningskontoren. Vi kunde vidare identi-
fiera olämpliga kombinationer av arbetsuppgifter i innearbetet på postutdelnings-
kontoren och vid turarbetet utifrån ett hälsoperspektiv.  

Det top-down-styrda införandet av ”Bästa Metod” inbegripet neddragning av 
antalet brevbärare, ökad standardisering av arbetsprocesserna och formalisering 
av postutdelningstiden tycks ha bidragit till en ökad arbetsintensitet för brevbä-
rarna. Den organisatoriska förändringen från relativt självstyrande regioner och 
målstyrning till en centralt kontrollerad organisation och detaljstyrning tyder vi-
dare på ett minskat individuellt inflytande i arbetet som brevbärare. Detta är nå-
got som kan leda till arbetsintensifiering och därmed påverka den arbetsrelatera-
de hälsan negativt eftersom systemet riskerar att konsumera mänskliga resurser i 
en högre takt än det genererar nya (jämför Docherty et al., 2002; kapitel 8.2.1). 
Att ledningen inom Servicenätet begränsade sig till ett strikt affärs- och produk-
tionsperspektiv visade sig inte framgångsrikt.  
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13.1.1 ”Bästa Metod” – en MTO-problematik 

Vi fann bristande helhetsperspektiv och systemtänkande bakom såväl utform-
ningen som implementeringen av ”Bästa Metod”. Det fanns brister och motsägel-
ser i det nya arbetskonceptet som hade försvårat arbetsflödet och orsakat kvali-
tetsbrister. Därför hade man inte heller uppnått de kalkylerade vinsterna. Exem-
pelvis var det svårare att samarbeta vid postsorteringsarbetet eftersom man an-
tingen riskerade att ”springa på varandra” eller blev tvungen att delsortera posten 
för att det skulle fungera, vilket inte var önskvärt eftersom en stor del av 
tidsvinsten låg i att sortera posten i ett steg i stället för två. Hanteringen av den 
ständigt ökande reklamen var vidare ett omtvistat kapitel mellan brevbärarna och 
ledningsansvariga. Direktiven ställde till problem i logistiken. 

Det visade sig även att det tog längre tid än vad man räknat med för en brev-
bärare att sortera posten på ett annat område än det ordinarie. Här fanns en para-
dox i ”Bästa Metod” eftersom den byggde på större flexibilitet i detta avseende. 
Vidare bedömde 70 % av brevbärarna att felsorteringsfrekvensen hade ökat på 
grund av det nya sorteringsarbetet. 

De nya postsorteringsfackens (kamfackens) utformning visade sig olämplig i 
flera avseenden. Exempelvis fanns det statistiskt signifikanta samband mellan 
nack- och skulderbesvär och utformningen av facken. Det fanns även behov av 
att uppmärksamma synergonomiska och kognitiva aspekter när det gällde märk-
ning och belysning av kamfacken (jämför Erlandsson, 2002a). 

“Bästa Metod” facken krävde också större utrymme än tidigare sorterings-
fack, vilket innebar att lokalerna upplevdes för trånga på flera av utdelningskon-
toren. Det blev då svårt att placera kamfacken på ett optimalt sätt, vilket medför-
de belastningsergonomiska risker i arbetet.  

”Bästa Metod” fokuserade enbart på arbetsflödet inne på utdelningskontoret 
och tog inte hänsyn till turarbetet. Många av brevbärarna (67 %) ansåg att mycket 
stående vid kamningsarbetet i kombination med turarbetet innebar en försämring 
jämfört med tidigare arbetssätt. Brevbärarna kunde tidigare sitta ner när de sorte-
rade posten. Arbetsfysiologiska mätningar visade betydelsen av att inkludera hela 
arbetsprocessen, d v s både innearbetet och utdelning av posten under turarbetet 
för att få ett tillfredsställande mått på den totala arbetsbelastningen. Denna studie 
behandlar dock enbart innearbetet. Turarbetet har senare blivit föremål för ytter-
ligare en utredning inom Servicenätet Posten. 

Sammanfattningsvis blev det uppenbart genom den inledande utredningen 
att ett bristande systemtänkande låg bakom ”Bästa Metod” konceptet. I andra av-
seenden var det ett bra koncept. ”Bästa Metod” hade inte givit förväntade effek-
tivitets- och produktivitetsökningar. Det hade också skapat problem för brevbä-
rarna i deras arbetssituation och upplevda hälsa. Problembilden visade sig ha fle-
ra bottnar. Det var en kombination av brister i den tekniska utformning av arbets-
redskapen (T), i de formella och informella organisatoriska arrangemangen och 
arbetsrutinerna såväl som i den rent rumsliga, fysiska planeringen av arbetsytorna 
(O), i förhållande till de mänskliga förutsättningarna för att genomföra arbetet 
(M). Detta skapade problem i interaktionen mellan de olika systemkomponenter-
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na. Med andra ord handlade det om en underliggande MTO-problematik (se kapi-
tel 2).   

T-fokusering gav obalans i MTO-systemet  

”Bästa Metod” var ursprungligen tänkt att vara en del av en större helhet där ett 
så kallat prognos- respektive bemanningsverktyg ingick som viktiga delar för att 
styra upp verksamheten. De båda senare hamnade i skymundan och fokus kom 
att läggas på ”Bästa Metod” som dessutom i första hand kom att kretsa kring de 
tekniska arbetsredskapen (T-komponenten). Framförallt fick de nya postsorte-
ringsfacken en oproportionerligt stor uppmärksamhet som den ”revolutioneran-
de” tekniken för att effektivisera arbetsflödet. De mänskliga förutsättningarna 
och behoven (M) och även de arbetsorganisatoriska konsekvenserna (O) hamna-
de i bakgrunden i relation till de tekniska arbetsredskapen (T), vilket gav en oba-
lans i MTO-systemet och brister i systemprestandan. 

Detta var ett exempel på suboptimering där en del i MTO-systemet, och som 
ofta är fallet, det tekniska delsystemet (T), dominerande på bekostnad av i första 
hand individuella behov och förutsättningar (M), (jämför Ahlin, 1999; Björkman, 
1999; Olsson 1999; Westlander, 1999; kapitel 2). Det illustrerar vilka effekter det 
kan få om man inte tar hänsyn till samtliga tre systemkomponenter. Eftersom den 
tekniska utvecklingen ofta är en framträdande drivkraft bakom verksamhetsför-
ändringar, tenderar den att ta överhanden och bli styrande om man inte medvetet 
balanserar den mot de övriga systemkomponenterna (jämför Berner, 1999; kapi-
tel 2). 

Den ömsesidiga växelverkan mellan utformningen och användningen av tek-
nik som Klein (1994) illustrerar (figur 13.1) kan tillämpas när man tänker på va-
let av teknik i ”Bästa Metod” som syftade till att uppnå största möjliga rationali-
seringsvinster. Utformningen av teknik påverkar utformningen av arbetsuppgifter 
och funktioner i MTO-systemet samtidigt som den också påverkas av systemet i 
sig, d v s vilka som ansvarar för val av teknik, hur den implementeras etc. Opera-
tivt sett var det utvecklings- och implementeringsansvariga inom Servicenätet 
Posten som tog fram den nya tekniken.  

Relationen mellan de olika hierarkiska funktionerna och avdelningarna i or-
ganisationen är inte lätthanterliga i en byråkratisk organisation av Postens stor-
lek, vilket lätt riskerar att försvåra förutsättningarna för dialog och utveckling av 
lämplig teknik med första linjen, i det här fallet brevbärarna som skulle arbeta 
med de nya tekniska arbetsredskapen.  

Brevbärarnas arbetsuppgifter och färdigheter påverkades på en rad olika sätt 
av det nya arbetskonceptet ”Bästa Metod”. Många brevbärare upplevde att deras 
yrkesskicklighet hade sjunkit och betraktade sig nu som en ”trappjojo” i stället 
för en brevbärare med yrkesstolthet. Samarbetet på gruppnivå påverkades genom 
att det blev svårare att samarbeta enligt den nya sorteringstekniken eftersom den 
byggde på sortering i ett steg. För att två brevbärare samtidigt skulle kunna hjäl-
pas åt vid ett sorteringsblock måste de i alla fall dela upp sorteringen i två mo-
ment för att inte springa på varandra. I detta avseende motverkades en ökad flex-
ibilitet när det gäller samarbete på gruppnivå. Relationen mellan funktioner och 
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avdelningar blev också mer uppstyrd på grund av ”Bästa Metod” jämfört med 
den betydligt större frihet som fanns innan. Organisationen hade i sin helhet bli-
vit mer toppstyrd. 

 
Figur 13.1 Faktorer som påverkar och påverkas av teknisk design, översatt 

från Klein, 1994, s 213. 

I forskargruppen kunde vi alltså se hur olika brister i utformningen av T- respek-
tive O-komponenten inverkade negativt på M-komponenten, d v s brevbärarnas 
hälsa och förutsättningar att göra ett bra arbete under tillfredsställande arbetsfor-
mer, vilket påverkade hela MTO-systemet i negativ riktning. 

13.1.2 Åtgärdsförslag och förankring i organisationen 

Den identifierade MTO-problematiken utgjorde grunden för ett åtgärdspaket som 
föreslogs av forskargruppen i den så kallade Linköpingsrapporten (Erlandsson, 
2002a) för att åstadkomma bättre arbetsförhållanden för brevbärarna och samti-
digt ökad effektivitet i verksamheten. 

“Linköpingsrapporten” fick stor genomslagskraft i organisationen. Det hade 
säkert att göra med att det engagemang som genererades bland medarbetarna i 
organisationen i samband med denna utredning också skapade stora förväntning-
ar på rapporten. Att man inom organisationen tog till sig resultaten på ett så ingå-
ende sätt hade också sin grund i den återföringsturné som vi i forskargruppen 
genomförde vid fem tillfällen då vi inte bara avrapporterade resultaten i ”Linkö-
pingsrapporten” utan även förde diskussioner kring resultaten med auditoriet. 
Vid dessa tillfällen deltog chefer från lokala postutdelningskontor, brevbärare, 
fackliga ombud, skyddsombud, teamledare, chefer på områdes- såväl som region- 
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och riksnivå, sammanlagt 435 representanter från olika postutdelningsområden i 
Sverige. Allt detta bidrog till att skapa legitimitet för det forskarstödda utveck-
lings- och förändringsarbetet. Det visar också betydelsen av att återföra resultaten 
via personlig kontakt, dialog och diskussion och motivera resultaten så att de får 
någon mening för dem som är berörda. Det är en förutsättning för att det skall 
ske ett lärande inom organisationen som gör att man går vidare och gör något åt 
situationen (jämför Antoni, 2003; Ellström, 2001; Voit och Drury, 2006; kapitel 
3, samt Rislund, 2006; kapitel 2).  

Åtgärdsförslagen som gavs i utredningen var som jag redogjorde för i kapitel 
1.3 dels sådana som kunde vidtas på kort sikt och som främst rörde lokala till-
lämpningar på utdelningskontoren. Det är dessa åtgärder som behandlas i denna 
avhandling. De mer långsiktiga åtgärderna som startades inom området fysisk 
belastning ligger dock utanför avhandlingens fokus (se bilaga 14). De åtgärdsför-
slag som Posten valde att gå vidare med var ”ofarliga” i kontrast till de centralt 
riktade organisatoriska åtgärdsförslagen som berörde mer känsliga områden inom 
organisationen. Det var tydligt att man inte önskade någon inblandning från fors-
kargruppen sida av mer djupgående organisatoriska aspekter på central nivå. 

13.1.3 BAS-projektet 

Under BAS-projektet var det just balanseringen av MTO-komponenterna som 
fokuserades. Dels representerades samtliga ingående komponenter M, T, O i åt-
gärdspaketet i de olika delprojekten, men framförallt blev betydelsen av interak-
tionen mellan systemkomponenterna mer och mer uppenbar under BAS-projek-
tets gång (jämför Eklund, 2003; Porras & Robertson, 1992; kapitel 1).  

Delprojektledarna insåg undan för undan om än i skiftande grad behovet av 
att samarbeta över projektgränserna för att helheten skulle bli så bra som möjligt. 
Förutom att bidra med expertkunskaper inom olika MTO-områden bidrog fors-
kargruppen till att lyfta diskussionen kring systemeffekter. Av och till fick vi lyf-
ta fram kopplingar mellan de olika delprojekten, som att t ex belysning och 
märkning borde ses som ett projekt eftersom de ömsesidigt påverkade varandra. 
Detta kan tyckas självklart men varje delprojektledare hade i första hand ögon för 
sitt eget projekt. Det blev nödvändigt att forskargruppen hjälpte till med att för-
medla information mellan de olika delprojekten.  

Lärandelaboratorierna fyllde en viktig funktion för att lyfta fram interaktio-
nen mellan MTO-komponenterna och att poängtera en systemsyn. Porras &  
Robertsons modell (se kapitel 1.4) fungerade utmärkt som ett pedagogiskt verk-
tyg vid ett av dessa undervisningstillfällen. Många av deltagarna uttryckte en 
stark aha-upplevelse när man vid ett grupparbete insåg det omfattande beroendet 
mellan olika MTO-komponenter i modellen (se kapitel 11.3). Jag tror att det hade 
betydelse dels för det fortsatta arbetet med BAS-åtgärderna men också för insik-
ten om vad ett systemtänkande betyder för systemprestandan generellt.  
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13.1.4 Lidingöpiloten och breddimplementeringen 

I och med att BAS-åtgärderna implementerades som en helhet, ett paket, på pi-
lotkontoret i Lidingö kunde vi fortsätta att hålla ett MTO-fokus. Paketet uppfat-
tades också av brevbärarna som en helhet.  

Under ”breddimplementeringen” skapades inte samma förutsättningar att im-
plementera BAS-åtgärderna som ett samlat åtgärdspaket, vilket tycks ha påverkat 
upplevelsen av åtgärderna som helhet negativt, d v s brevbärarna fick inte samma 
känsla för hur åtgärdspaketet och MTO-komponenterna hängde ihop.  

13.1.5 Resultaten relaterade till Cherns tio principer för socio-

teknisk design 

Socioteknisk systemdesign har som jag diskuterade i kapitel 2 haft stor betydelse 
för att uppnå god kvalitet i olika typer av arbetssystem. Men kopplingen mellan 
teori och praktik behöver tydliggöras ytterligare (jämför Sutton, 2002; kapitel 2).  

Cherns tio principer för socioteknisk design som jag redogjorde för i kapitel 
2.3.1, brukar vanligtvis användas för att analysera den löpande verksamheten un-
der det dagliga arbetet utom när det gäller de två sista som hänför sig till föränd-
ringsarbete. Jag tycker att dessa principer även lämpar sig för en diskussion på en 
mer konceptuell nivå.  

Tidigare i avhandlingen har jag flera gånger poängterat att utfallet av en för-
ändring är nära kopplad till själva förändringsprocessen (jämför Pettigrew et al., 
2001; Weick & Quinn, 1999; kapitel 4.1). Därför tar jag mig friheten att tillämpa 
Cherns principer i båda dessa avseenden när det gäller ”Bästa Metod” och BAS-
åtgärderna. Aspekter av delaktighet enligt de parametrar för delaktighet som an-
vänts i avhandlingen (se även delsyfte III nedan) lyser igenom i en sådan till-
lämpning liksom kommentarerna från ledningsansvariga (se kapitel 8.4).   

1. Kompatibilitet, d v s att systemdesignen skall vara kompatibel med målen 
för verksamheten.  
”Bästa Metod”: Det fanns en tydlig mismatch i “Bästa Metod” konceptet 
med avseende på denna princip. Man hade i alltför hög grad koncentrerat 
sig på den tekniska systemkomponenten. Det fick negativa effekter för 
kompabiliteten i MTO-systemet och därmed även systemprestandan. 
”BAS”: BAS-åtgärderna bidrog till att återställa en del av balansen mellan 
de olika MTO-komponenterna och förbättrade interaktionen i systemet 
som helhet. Därmed förbättrades också förutsättningarna att uppnå verk-
samhetsmålen.  

2. Minsta nödvändiga specificitet innebär att man inte ska införa fler be-
gränsningar i arbetet än vad som är absolut nödvändigt utan koncentrera 
sig på vad som skall göras och låta medarbetarna avgöra hur.  
”Bästa Metod”: Servicenätets ledning tog inte tillräcklig hänsyn till brev-
bärarnas behov att avgöra hur arbetsuppgifterna skulle utföras och hur de 
kunde anpassas till lokala förutsättningar. 
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”BAS”: Genom manualen som utvecklades under BAS-projektet utforma-
des arbetsorganisationen på ett sätt som ökade möjligheterna att anpassa 
arbetet till lokala förutsättningar på postutdelningskontoren, d v s möjlig-
heten att påverka hur vissa arbetsuppgifter skulle utföras ökade. 

3. Kontroll av variansen så nära källan som möjligt.  
”Bästa Metod”: I och med att man övergick till att i “Bästa Metod” sorte-
ra posten i ett steg i stället för två, där det andra steget också var en kon-
troll av att posten hamnade hos rätt adressat, ökade frekvensen av felsorte-
rade försändelser. Det blev också svårare att rätta till detta eftersom ett 
felsorterat brev med tidigare arbetssätt hamnade hos grannen medan den 
nya metoden innebar att det kunde hamna hos en adressat på en helt annan 
gata. 
”BAS”: Sättet att sortera posten i ett steg ändrades inte i och med BAS-
projektet. Kontroll av variansen har därför inte förändrats i den mening 
som princip 3 avser. 

4. Gränserna mellan olika avdelningar får enligt Cherns inte dras så att de 
hindrar flödet av relevant information, kunskap och lärande inom organi-
sationen.  
”Bästa Metod”: I detta avseende kunde jag inte identifiera några tydliga 
brister kopplade till det vardagliga arbetet men däremot till implemente-
ringen av “Bästa Metod” som indirekt påverkade arbetet enligt “Bästa Me-
tod”. Gränserna mellan de hierarkiska nivåerna i organisationen tycks ha 
hindrat förankringen av “Bästa Metod” konceptet ända ner på brevbärar-
nivå. Samtidigt byttes många personer i ledande funktioner ut på olika or-
ganisationsnivåer, vilket gjorde att vissa saker som påverkade informa-
tionsflödet och lärandet inom organisationen föll ”mellan stolarna.  
”BAS”: Problemet med att få information att nå fram mellan olika hierar-
kiska nivåer, mellan olika enheter samt mellan delprojekten och uppnå ett 
lärande inom organisationen var påtagligt även under BAS-projektet.  

5. Information skall göras tillgänglig för dem som behöver den när de behö-
ver den och informationssystem skall designas i samarbete med dem som 
skall använda det i sitt dagliga arbete.  
Att göra information tillgänglig på ett tillfredsställande sätt är en utma-
ning, speciellt i stora och byråkratiskt styrda organisationer som Posten. 
Här fanns problem i samband med införandet av både ”Bästa Metod” och 
BAS-åtgärderna. En framträdande skillnad mellan de båda förändringarna 
var utvecklingen av manualen för den dagliga arbetsorganisationen. 
”Bästa Metod”: Manualen för hur man skulle arbeta enligt ”Bästa Metod” 
var ett färdigt koncept med detaljerade föreskrifter för det dagliga arbetet.  
”BAS”: Utvecklingen av den manual som togs fram under BAS-projektet 
(och som hade en tydlig koppling till ledningssystemet) är ett exempel 
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på hur Servicenätets ledning utvecklade ett informationsverktyg i samar-
bete med dem som skulle använda det i praktiken, d v s brevbärarna och 
de lokala cheferna. 

6. Ansvar och befogenhet skall följas åt när det gäller tillgång till utrustning, 
material eller andra resurser och befogenheter. 
”Bästa Metod” och ”BAS”: Beträffande ansvar och befogenheter kan jag 
inte se några direkta olikheter mellan ”Bästa Metod” och BAS eftersom 
det inte finns några indikationer på skillnader i ansvar och befogenheter 
vare sig i det ena eller andra fallet.   

7. Varje medarbetare ska vara mångkunnig, d v s det skall finnas en över-
lappning av funktioner för att systemet inte skall bli sårbart.  
”Bästa Metod”: Servicenätets ledning hade tänkt rätt i fråga om denna 
princip genom att låta brevbärarna rotera mellan olika sorteringsområden. 
Problemet var att en brevbärare inte kunde hålla sig uppdaterad på hur 
många områden som helst och samtidigt vara produktiv. 
”BAS”: I ett projekt som hade sin upprinnelse i den första utredningen 
(Erlandsson, 2002a) och drevs parallellt med BAS-projektet (Berglund & 
Roos, 2004), utreddes hur många distrikt en brevbärare kunde hålla sig à 
jour med, d v s behovet av mångkunnighet balanserades med en rimlig 
grad av flexibilitet hos arbetsstyrkan.  

8. Det sociala stödsystemet ska stödja det arbetssätt som förespråkas.  
”Bästa Metod”: Det fanns inte något formellt belöningssystem för de 
brevbärare som ansträngde sig för att hjälpa andra. Det ökade kravet på 
flexibilitet hos brevbärarna genom att de förväntades skifta mellan olika 
områden i sorteringsarbetet och även hjälpa varandra om någon inte blev 
färdig i tid var ett irritationsmoment för många brevbärare. 
”BAS”: I detta avseende har BAS-projektet inte medfört någon föränd-
ring.  

9. En förändring ska organiseras och genomföras på ett sätt som utvecklar 
medarbetarna så att det gynnar organisationens funktion framledes.  
”Bästa Metod”: Vi kan se av kommentarerna från ”de åtta” planerings- 
och implementeringsansvariga för ”Bästa Metod” (se kapitel 8.4) att det 
fanns många brister i organiseringen och implementeringen av “Bästa Me-
tod” som påverkade förutsättningarna att arbeta enligt de mål som satts 
upp för organisationens funktion. Möjligheter att vara delaktig i en föränd-
ring genom att påverka och anpassa arbetsuppgifter saknades i stor ut-
sträckning.  
”BAS”: I och med att BAS-åtgärderna utvecklades med omfattande parti-
cipation i linjen fick många av deltagarna i de olika delprojekten möjlighet 
att utvecklas på ett sätt som förhoppningsvis gynnar Postens organisation 
och funktion fortsättningsvis. 
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10. En förändring är en brygga till en annan, kräver utvärdering, ny analys 
och förändring igen men också att man lär något under resans gång om 
det skall vara meningsfullt.  
”Bästa Metod”: Inom Servicenätet Posten lärde man mycket av den inle-
dande utredningen och utvärderingen av ”Bästa Metod” på flera olika ni-
våer i organisationen – från brevbärare till högsta chefer och man var be-
redd att satsa på en förändring enligt åtgärdsförslagen från forskargruppen. 
Lärandet under planeringen med och införandet av ”Bästa Metod” vet vi 
dock inte så mycket om. 
”BAS”: Under forskningsfas II-IV skedde otvivelaktigt ett lärande under 
resans gång. Det visade sig dock vara svårt att dra lärdomar mellan pro-
jektfaserna. Att en förändring är en brygga till en annan är något som blir 
allt tydligare med den förändringstakt som finns i dagens arbetsliv. Det 
gäller att dra lärdomar från en förändring till en annan om man ska ha nyt-
ta av erfarenheterna från ett förändringsprojekt till ett annat eller mellan 
olika faser i samma projekt. Här finns fortfarande mycket att arbeta med 
för Servicenätet Posten (jämför Antoni, 2003; Voit och Drury, 2006; kapi-
tel 3). 

Jag är medveten om det kan finnas invändningar mot att tillämpa Cherns princi-
per för att beskriva utfallet av förändringsprojekt som till sin natur är förhållan-
devis olika. Jag menar att det har ett värde för att belysa hur ett förändrings- 
utfall är beroende av ett systemperspektiv både när det gäller innehåll och pro-
cess. I tabell 13.1 anges var och en av Cherns tio principer med ett plus eller mi-
nus utifrån min tolkning om huruvida principerna har uppfyllts eller ej vid infö-
randet av ”Bästa Metod” respektive BAS-åtgärderna. Detta är givetvis bara en 
grov skattning. 

Utifrån denna tolkning uppfyllde BAS-åtgärderna fler av Cherns socioteknis-
ka principer än ”Bästa Metod gjorde”. Utfallet av BAS-åtgärderna var också bätt-
re än vid införandet av ”Bästa Metod”. 
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Tabell 13.1 En skattning av hur Cherns (1976) tio principer för socioteknisk 
design har uppfyllts under implementeringen och utfallet av ”Bästa 
Metod” jämfört med implementeringen och utfallet av BAS-
åtgärderna enligt ”breddimplementeringen”.  

Cherns principer för Socioteknisk  
design

“Bästa Metod” BAS-åtgärderna 

1.  Kompatibilitet (Compatibility) - + 

2.  Minimerad kritisk specifikation (Minimal 
Critical Specification) 

- + 

3.  Kontroll av variansen (Variance Control) - - 

4. Organisatoriska gränsdragningar (Boun-
dary Location) 

- - 

5. Informationsflöden (Information Flow) - + 

6. Makt och befogenhet (Power and Autho-
rity) 

? ? 

7. Principen om mångkunnighet (The Multi-
functional Principle) 

+/- + 

8. Överensstämmelse mellan stöd och funk-
tionalitet (Support Congruence) 

- - 

9. Organisering av förändring (Transitional 
organization) 

- + 

10. Den ofullbordade  (Incompletion or the 
Forth Bridge Principle) 

+ +/- 

 

13.1.6 Polaritet 

I planerade organisatoriska förändringar som både ”Bästa Metod” och BAS-
projektet utgjorde exempel på, måste man vara medveten om att det alltid finns 
inbyggda spänningar och motsatsförhållanden. Förmågan att hantera sådana 
spänningsfält är avgörande för hur framgångsrik en förändring blir (jämför Seo et 
al., 2004; kapitel 4). Med bipolär avses enligt Seo et al., (ibid) att det finns en ba-
lans mellan ytterligheterna i de olika polariteterna eftersom en slagsida åt ena 
hållet riskerar att påverka utfallet av en förändring negativt. Poängen är alltså att 
en förändring skall vara så bipolär som möjligt för att bli framgångsrik. Några 
spännings- och motsatsförhållanden som hade betydelse för utfallet av ”Bästa 
Metod” respektive BAS-åtgärderna fanns i vad som skulle förändras, vilka som 
utgjorde fokus för förändringen, vilka drivkrafterna var och hur förändringen 
genomfördes.  

”Bästa Metod” drevs av krav på effektivisering genom externt tryck, det 
fanns ett starkt fokus på tekniska förändringar, processen var sluten genom att 
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den styrdes från toppen utan delaktighet från linjen. ”Bästa Metod” ”trycktes” 
ned i organisationen och man lyckades inte förankra konceptet väl på individ-
nivå. Enligt denna klassificering var förändringsprocessen inte tillräckligt balan-
serad för att bli framgångsrik (figur 13.2).  

Om vi betraktar polariteten i dikotomierna för BAS-projektet så var de av en 
helt annan karaktär än vid införandet av ”Bästa Metod” (figur 13.2). Nu handla-
de det om en bättre balans mellan mänskliga och tekniska systemfaktorer, mellan 
individ och gruppfokus. Drivkrafterna för processen kom både från externt och 
internt håll: arbetsmiljöverket hotade med vitesföreläggande om brevbärarnas  
arbetssituation inte förbättrades, facket utövade starka påtryckningar på företags-
ledningen avseende arbetsmiljöfaktorer och även arbetsledningen var bekymrad 
över att produktivitetsökningen inte stämde med kalkylerna för ”Bästa Metod”. 
Förändringsprocessen var också öppen med avseende på styrning genom att det 
var en kombination av ”top-down” och ”bottom-up” styrning, där delaktighet så-
väl representativt genom facket som direkt i linjen var framträdande. BAS för-
ändringen var alltså betydligt mer bipolär till sin karaktär än ”Bästa Metod” för-
ändringen, vilket här sammanföll med ett lyckat förändringsutfall. Min uppfatt-
ning är att dessa faktorer bidrog till förändringsutfallet.  

 
Förändrings-
aspekter

Dikotomier

Vad som fokuseras Mänskliga sy-
stemfaktorer 

Tekniska System-
faktorer 

  ”BAS” “Bästa Metod” 

Vilka som fokuseras Individ/grupp Organisation 

  ”BAS” “Bästa Metod”

Drivkrafter bakom 
förändringen Externa  Interna 

 “Bästa Metod” ”BAS”  

Hur förändringspro-
cessen karakteriseras Öppen  Sluten 

  ”BAS” “Bästa Metod”

Figur 13.2 Illustration av polariseringen av några dikotomier i karaktäristiken 
av ”Bästa Metod” förändringen respektive BAS förändringen. 

Vi kan konstatera att MTO-problematiken är identifierbar i figur 13.2. Betydel-
sen av balans mellan människa-teknik och individ/grupp-organisation är tydlig. 
Vi kan också konstatera att det är viktigt att förändringsprocessen är öppen i den 
meningen att medarbetarna tillåts vara delaktiga i att driva ett förändringsprojekt. 
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Det tycks också vara betydelsefullt att drivkrafterna till förändringen är av både 
extern och intern karaktär.  

Sammanfattningsvis visar denna analys och diskussion av delsyfte I i av-
handlingen att ett systemtänkande i förändringsarbete är oerhört viktigt för att 
förstå hur de olika systemkomponenterna Människa, Teknik och Organisation 
samverkar i praktiken och vilken effekt det kan få för produktivitet, välbefinnan-
de såväl som kvalitet, beroende på hur väl interaktionen fungerar mellan MTO-
komponenterna. 

13.2 Forskningssyfte II 

Att exemplifiera hur den kunskapen [om hur ett systemtänkande i 
förändringsarbete påverkar förståelsen av hur systemkomponen-
terna Människa, Teknik och Organisation (MTO) interagerar i prak-
tiken] kan omsättas i praktiken genom utveckling och implemente-
ring av MTO-anpassade lösningar i samverkan mellan forskare 
och praktiker. 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar jag vilken form detta samverkansprojekt 
tog utifrån karaktären på forskningsfaserna II-IV efter den inledande diagnosfa-
sen. 

13.2.1 Intervention - utvecklingsfas 

I och med att åtgärdsförslagen i den inledande utredningen var av MTO-karaktär 
inbegreps också flera olika kunskaps- och expertområden för att utveckla konkre-
ta lösningar. Det krävde samverkan mellan flera parter. Ledningen för Servicenä-
tet Posten beslutade därför tillsammans med forskargruppen att gå vidare med 
förändringsförslagen från den första forskningsfasen i ett samverkansprojekt (se 
kapitel 8.3). Avsikten var att forskare och praktiker tillsammans skulle ta fram 
konkreta lösningar för att underlätta arbetet för brevbärarna och samtidigt åstad-
komma effektivare arbetsprocesser och bättre lönsamhet.  

Bättre märkning och belysning vid kamfacken, justering och optimering av 
kamfacken, förbättrade avlastningsytor samt utveckling av hjälpmedel och annan 
utrustning var ett sätt att optimera T-komponenten genom att anpassa den till 
människans förutsättningar. Det vill säga, hänsyn till M-komponenten var ut-
gångspunkten för utveckling av T-komponenten för att skapa bättre förutsätt-
ningar för brevbärarna att utföra sitt arbete på ett hälsosamt och effektivt sätt. 
Detta skulle förstärkas genom utbildning i arbetsteknik.  

Uppdatering och fastställande av manual för organisering av inomhusarbe-
tet” syftade till att utveckla de arbetsorganisatoriska rutinerna och föreskrifterna 
för att bättre anpassas till lokala förutsättningar och de övriga komponenterna i 
MTO-systemet. Med andra ord var dessa åtgärder ett sätt att kombinera bättre 
produktivitet, god kvalitet på arbetet och mänskligt välbefinnande.  
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I stället för att utgå från T- eller O-komponenten uppmärksammade vi alltså 
människans förutsättningar och begränsningar för M-komponentens funktion. 
Resultaten styrker uppfattningen att M-komponenten bör tilldelas en betydande 
roll om man vill få en god funktion i MTO-systemet. 

Så småningom blev det uppenbart att vissa av delprojekten som t ex belys-
ning och märkning med fördel kunde slås samman eftersom åtgärderna var ömse-
sidigt beroende av varandra för ett bra resultat. Inför den slutliga ”breddimple-
menteringen” hade tre av delprojekten gått upp i linjeorganisationen, nämligen 
”Justering och optimering av kamfack”, ”Förbättring av avlastningsytor vid 
kamfacken” och ”Utveckling av hjälpmedel och utrustning”. De fyra delprojekt 
som återstod att implementera och utvärdera var införandet av: 1) en ny manual 
för innearbetet, 2) ny märkning av kamfacken, 3) ny belysningsarmatur för kam-
facken och 4) utbildning av brevbärarna i arbetsteknik. 

I tidigare projekt hade Posten i regel lagt ut projektansvaret på sina stabs-
funktioner, specialister och/eller konsulter. Det unika från Servicenätet sida var 
att man nu lät linjechefer, närmare bestämt områdeschefer som ansvarade för 5-
10 utdelningskontor inom Servicenätet bli projektledare för delprojekten. Denna 
förändring i sättet att driva projekt var ett direkt resultat av forskargruppens inle-
dande utredning, där vi kunde konstatera hur top-down styrningen och bristen på 
delaktighet i linjen under förändringsarbetet hade haft en starkt negativ inverkan 
på utfallet av ”Bästa Metod”.  Forskargruppen argumenterade dessutom kraftfullt 
för olika former av participation i linjeorganisationen. Projektledningen inom 
Servicenätet satsade därför mycket energi på att ge utrymme för participation på 
bred front i organisationen och ett direkt inflytande i förändringsarbetet inom 
BAS-projektet.  

När det gällde forskargruppen hade delprojektledarna frihet att själva avgöra i 
vilken utsträckning de ville anlita vår kompetens. Det här var ett helt nytt grepp 
för att driva projekt inom Posten. Här fanns ett innovativt lärande mellan projekt-
fas I och II där Servicenätet Posten satsade omfattande resurser för att praktisera 
lärdomar i praktisk handling (jämför Ellström, 2001; kapitel 3.6). 

Forskargruppens intentioner under detta interaktiva samarbete mellan forska-
re och praktiker var att: 1) fungera som forskarstöd i processen för att säkerställa 
en bra kvalitet i själva åtgärdspaketet, 2) att bidra till planering och implemente-
ring av dessa åtgärder vid utdelningskontoren i landet 3) att medverka till ett 
långsiktigt lärande när det gällde själva processen för hur man framgångsrikt dri-
ver och implementerar projekt. Forskargruppens avsikt var alltså inte att styra 
processen utan att stödja den.

I och med delprojektens olika karaktär kom forskarstödet att tas i anspråk i 
varierande utsträckning. Variationen var stor, alltifrån en rent föreskrivande roll 
till en stödjande roll. Det förekom också en undervisande roll, framförallt under 
de lärandelaboratorier som forskargruppen ledde för att praktikerna skulle ha till-
räckligt på fötterna för att kunna genomföra sina uppdrag på ett tillfredsställande 
sätt. Dessa lärandetillfällen främjade samtidigt samarbetet mellan forskare och 
praktiker. Vi använde också tidvis en konfronterande roll för att få fart på projek-
tet när det tenderade att gå i stå (jämför Blake & Mouton, 1994; kapitel 5.2). 
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13.2.2 Implementerings- och utvärderingsfas 

I pilotstudien på Lidingökontoret implementerades BAS-åtgärderna som en hel-
het, ett MTO-paket, och utvärderades både som separata delar och som helhet. 
Paketet som helhet utföll till belåtenhet även om det varierade något beroende på 
typ av åtgärd. Belysning och märkning var lättare att se omedelbara resultat av 
eftersom effekterna visade sig redan inom 14 dagar. Detta kan jämföras med or-
ganiseringen av arbetet på utdelningskontoret och resultaten av en bättre arbets-
teknik som kräver längre tid för att effekterna skall bli uppenbara. Det fanns dock 
en tydlig tendens till ökade effekter av de båda sistnämnda ju längre man arbetat 
med dessa åtgärder, vilket den uppföljande utvärderingen 8-12 månader efter re-
spektive åtgärds införande visade.  

Utfallet påverkades som helhet av hur själva implementeringsprocessen gick 
till. Den fungerade inte lika väl som förbättringsåtgärderna i sig, huvudsakligen 
beroende på att tidsschemat var för snävt, att visst materiel (belysningsarmaturen 
och manualen i tryckt form) inte fanns tillgängligt i tid och att andra projekt och 
uppgifter störde processen eller bidrog till att nedprioritera implementeringen. 
Vikten av hur en implementering genomförs för att få ett bra utfall av en föränd-
ring blev uppenbar. Kopplingen mellan process och resultat av de olika förbätt-
ringsåtgärderna visade sig betydelsefull för att förstå utfallet av förändringen 
(jämför Pettigrew et al., 2001; Weick & Quinn, 1999; kapitel 4.1). 

Implementeringen av BAS-åtgärderna i landet som helhet, den så kallade 
breddimplementeringen, skedde utan att forskargruppen var involverad. Forskar-
gruppens roll innebar enbart att genomföra en utvärdering. Vi kunde notera att 
BAS-åtgärderna inte implementerades som vid Lidingöpiloten i form av ett sam-
lat åtgärdsprogram, vilket tycks ha påverkat brevbärarnas upplevelse av åtgärder-
na som helhet negativt. Brevbärarna fick inte samma känsla för hur åtgärdspake-
tet hängde ihop. Här kan man se att ett systemperspektiv hade betydelse även för 
de enskilda medarbetarna för att de skulle kunna se ett sammanhang och få en 
uppfattning om vad åtgärderna innebar för arbetssituationen i sin helhet. Men för 
dem blev systemeffekterna inte tydliga och det fick negativa effekter för de kon-
kreta resultaten av BAS-åtgärderna. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den insikt om interaktionen i 
MTO-systemet inom brevbärarverksamheten som både vi som forskare tillägnat 
oss genom den inledande utredningen och som praktikerna tagit till sig hade 
mycket stor betydelse för förutsättningarna att i en samverkan forskare/praktiker 
utveckla och implementera lösningar för att förbättra systemprestandan. 

13.3 Forskningssyfte III 

Att empiriskt exemplifiera hur former för participation kan bidra till 
framgångsrikt förändringsarbete genom analys och syntes av pro-
cess och resultat. 

Utvärderingen av ”Bästa Metod” (se kapitel 8) såväl som implementeringen av 
förbättringsåtgärderna enligt BAS (se kapitel 12), visade att upplevelsen av del-
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aktighet hade ett tydligt samband med hur väl själva implementeringen fungerat, 
vilket i sin tur hade bäring på utfallet av förändringen i sig.  

Participation kan betraktas ur fler infallsvinklar. Några är utifrån hur den har 
upplevts under förändringsarbetet, hur själva handlandet sett ut och vilka förut-
sättningar som skapats av ledningen men också vilket utrymme som medarbetar-
na gett sig själva för att kunna vara delaktiga. Dessa aspekter av participation 
kommer till uttryck i olika utsträckning i de olika interventionsfaserna. 

13.3.1 Participation i implementering av förändringsåtgärder 

Participation operationaliserades genom ett och samma frågebatteri, sammantaget 
tio frågor, i utvärderingen av ”Bästa Metod” (se kapitel 8.2.3) och i utvärde-
ringen av BAS-åtgärderna under ”breddimplementeringen” (se kapitel 12.3). 
Frågorna handlade förutom en direkt fråga om upplevd delaktighet om brevbä-
rarnas bedömning av information, instruktioner, kommunikation, möjligheter att 
påverka implementeringen och att göra lokala anpassningar, motivation, arbets-
tillfredsställelse samt hur man upplevt ledarskapet såväl lokalt som centralt. 

Brevbärarna på de utdelningskontor där implementeringen hade fungerat bra 
upplevde en signifikant högre delaktighet med avseende på samtliga dessa para-
metrar jämfört med övriga kontor utom när det gällde upplevelse av lokalt ledar-
skap under implementeringen av ”Bästa Metod”. En tänkbar tolkning av det se-
nare är att det centrala ledarskapet upplevts som tongivande på grund av den hår-
da byråkratiska toppstyrningen och att det därför är upplevelsen av stöd från det 
centrala ledarskapet som fått genomslagskraft i resultaten. 

Två av parametrarna i frågebatteriet visade sig ha ett förklaringsvärde till var-
för man upplevt sig delaktig eller ej i båda utvärderingarna. Det var dels möjlig-
heten att påverka hur implementeringen skulle ske och dels möjligheten att göra 
lokala anpassningar av förändringsåtgärderna. Det överensstämmer väl med Wil-
sons (1995) definition av delaktighet (se kapitel 3.2): “The involvement of people 
in planning and controlling a significant amount of their own work activities, 
with sufficient knowledge and power to influence both processes and outcomes in 
order to achieve desirable goals.”

Behovet att kunna påverka och kontrollera sitt arbete är väl känt. Det är in-
tressant att notera hur starkt process och resultat är förknippade med varandra i 
parametrarna för upplevd delaktighet i samband med förändringsarbete. En viktig 
lärdom här är att involvera medarbetarna i utvecklings- och förändringsarbete när 
så är befogat och möjligt men att också ge dem förutsättningar att påverka im-
plementeringen och göra rimliga anpassningar till sin egen arbetssituation.  

Arbetstillfredsställelse var den tredje parametern med högt förklaringsvärde 
för upplevd delaktighet i samband med införandet av BAS-åtgärderna. För upp-
levd delaktighet i samband med införandet ”Bästa Metod” var motivation den 
tredje förklarande parametern som dessutom hade det allra högsta förklarings-
värdet. 

Man kan fundera över skälen till dessa skillnader men det går inte att ge nå-
gon orsaksförklaring utifrån tillgängliga mätdata. En tänkbar tolkning är att skill-
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naderna är kopplade till förändringarnas olika karaktär. ”Bästa Metod” var en 
mycket mer genomgripande förändring, samtidigt som den var kontroversiell och 
skapade ett större motstånd bland många av brevbärarna. Det främjade inte enga-
gemang och delaktighet. Det finns ett antal målsättningsteorier som diskuterar 
motivation från denna utgångspunkt som jag tog upp i kapitel 3. Motivation att 
uppnå ett visst mål handlar om i vilken utsträckning en individ ser ett personligt 
värde av att uppnå målet i fråga. Det påverkas av attityder, olika önskemål och 
preferenser hos individen. Acceptans, motivation och prestation ökar när medar-
betarna tillåts delta i målformuleringen, d v s tillåts vara delaktiga i processen 
(jämför Locke & Latham, 1990; kapitel 3.4.1). Motivation skulle utifrån detta 
resonemang kunna bli mer utslagsgivande för delaktighet i en omvälvande för-
ändring som ”Bästa Metod”. 

När det gäller implementeringen av förbättringsåtgärderna enligt BAS-
paketet var ju de som helhet inriktade på att förbättra brevbärarnas arbetssitua-
tion. Enligt det målteoretiska resonemanget skulle en möjlig tolkning vara att 
motivation så att säga var ”inbyggd” i förändringskonceptet. Åtgärdspaketet var 
per definition motiverande och krävde inget personligt ställningstagande i moti-
vationshänseende. Beträffande arbetstillfredsställelse är en tänkbar tolkning att 
BAS-åtgärderna genererade en känsla av arbetstillfredsställelse genom sin karak-
tär i och med att de så tydligt hade målet att förbättra brevbärarnas arbetssitua-
tion. I och med att förbättringsåtgärderna utvecklades utifrån brevbärarnas behov 
kan upplevelsen av arbetstillfredsställelse ha påverkat graden av upplevd delak-
tighet starkare än i ”Bästa Metod”.  

Det mest intressanta i sammanhanget är ändå likheterna med avseende på vil-
ka parametrar som har stort förklaringsvärde för upplevd delaktighet trots att de 
båda förändringarna var av så olika karaktär. Båda pekar tydligt på betydelsen av 
att medarbetarna får vara med att påverka sin arbetssituation för att utfallet av en 
förändring skall bli bra.  

Resultaten av de båda utvärderingarna om delaktighet stämmer väl överens 
med teori kring betydelsen av delaktighet i förändringsarbete och implementering 
(jämför Heller, et al., 1998; Pasmore, 1998; Porras & Hoffer, 1986; Porras & 
Robertson, 1992; kapitel 3). 

Hög delaktighet enligt de parametrar som användes i de båda utvärderingarna 
främjade implementeringen av respektive förändringsåtgärder. Låg delaktighet 
var i motsvarande grad hindrande för en lyckad implementering. Däremot har jag 
inte tidigare sett några resultat där olika förklaringsvärden diskuteras enligt de 
parametrar av delaktighet som använts i denna avhandling. 

Jag har hittills företrädesvis diskuterat betydelsen av participation för en 
framgångsrik implementering av förändringsåtgärder, d v s hur delaktighet har 
upplevts under ett förändringsarbete. Men än mer intressant är kanske hur man 
från början av ett förändringsprojekt kan involvera medarbetarna i utvecklingen 
av förändringsåtgärder, d v s hur ledningen skapar förutsättningar för participa-
tion, vilket utrymme medarbetarna ger sig själva för att kunna vara delaktiga och 
hur själva handlandet ter sig. Dessa aspekter av delaktighet framträdde under den 
forskningsfas som var mest intensivt interaktiv under BAS-projektet (jämför  



Forskarstött förändringsarbete i själva verket 

 186

Håkansson, 1995; Norrgren et al., 1996; kapitel 4.2.1). Vilka lärdomar kan vi dra 
av det? 

13.3.2 Participation i utvecklingsarbete  

Utvecklingen av BAS-åtgärderna är ett bra exempel på hur participation på bred 
front i en organisation kan se ut i ett konkret utvecklingsarbete i praktiken. Det är 
också ett bra exempel på hur man kan använda den kunskap som finns bland 
medarbetarna i en organisation för att utveckla lösningar som fungerar i prakti-
ken och bidra till ökad systemprestanda.  

Jag menar att en MTO-ansats förutsätter ett participativt arbetssätt. Participa-
tion blir då en handlingsdimension jämfört med den upplevelserelaterade dimen-
sionen. M-komponenten, d v s individen, måste komma till sin rätt som aktör, 
även om det kan variera på vilket sätt och i vilken grad beroende på typ av verk-
samhet, och om det är en helt ny teknik som skall utvecklas eller en redan befint-
lig. Framförallt när det gäller utveckling av redan befintliga arbetsrutiner och ar-
betsredskap har de som arbetar ”på golvet” en kunskap och erfarenhet som är 
oerhört viktig att ta vara på, även om det kan vara en krävande uppgift att kanali-
sera detta. 

Men man måste också inse att participation i utvecklingsarbete har ett pris. 
Att arbeta med omfattande participation i linjen kräver mycket av både ledning 
och medarbetare när man samtidigt skall sköta det löpande arbetet. Det kan 
ibland fresta på när rollerna blir mer komplexa och ibland konfliktrelaterade, led-
ningen sviktar och det finns många viljor att ta hänsyn till. Det såg vi exempel på 
under BAS-projektets gång (se kapitel 9). Det krävs ”participativ kompetens” 
från alla parter för att lyckas och uthållighet för att nå resultat.  

Hur gör man i praktiken för att lyckas? 

I och med det inledande utredningsarbetet hade vi i forskargruppen kommit nära 
praktiken och fått praktikernas förtroende på olika nivåer i organisationen. Det 
lade en god grund för en participativ ansats i nästa fas. Det var många som visade 
intresse för att delta i de olika delprojekten. 

En stor framgångsfaktor med BAS-projektet var att förändringsstrategin hade 
en kombinerad ”top-down” och ”bottom-up” ansats (till skillnad från ”Bästa Me-
tod” förändringen som var ”top-down” driven). Det vill säga att ledning såväl 
som medarbetare på olika nivåer i organisationen deltog i hela processen, från 
problemformulering, utveckling av åtgärder till implementering. Detta tillväga-
gångssätt skapade förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling 
och ett lärande inom organisationen (jämför Norrgren et al., 1996; kapitel 4.2.1). 

Det interaktiva upplägget med samverkan mellan forskare och praktiker, bred 
participation i linjen och täta projektgruppsmöten där brevbärare, linjechefer, 
fackliga ombud, projektledare och forskare ingick, skapade en bra bas och en öp-
pen kommunikation i projektorganisationen. Detta sätt att arbeta skapade samti-
digt en bra plattform för samarbete mellan olika operativa nivåer inom Postens 
organisation.  
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Genom att vi redan under utvecklings- och implementeringsarbetet utnyttjade 
kunskaper och erfarenheter hos dem som sedan skulle arbeta med BAS-
åtgärderna, blev de åtgärder som utvecklades väl underbyggda samtidigt som det 
ökade acceptansen för åtgärdspaketet bland brevbärarna.  

Att låta mellanchefer, i det här fallet andra linjens chefer, bli delprojektledare 
var ett lyckat grepp. Deras position i organisationen och tidigare projektlednings-
erfarenhet var strategiskt väl vald för att leda delprojekten i BAS-projektet ifrån. 
De hade god kunskap om och kontakt med den operativa nivån på de lokala ut-
delningskontoren såväl som med högre nivåer i organisationen. De hade också 
bättre legitimitet i organisationen än centralt placerade projektledare. Det fram-
gick av den inledande utredningen att det var just chefer på mellannivå i organi-
sationen som man hade svårt att få med sig under införandet av ”Bästa Metod”. 
Fortsättningsvis blev de nyckelpersoner i förändringsarbetet (jämför Beer et al., 
1990a; kapitel 4.2.1).  

En viktig sak som dock verkar ha förbisetts av Servicenätets projektledning 
var att engagera de lokala cheferna på postutdelningskontoren i delprojekten. 
Några av de lokala cheferna ansåg sig tydligen förbisedda och var därför inte så 
beredvilliga i att släppa till brevbärare för att delta i delprojekten. De kände sig 
uppenbarligen överkörda när områdeschefer kom och begärde tillgång till deras 
personal ”över deras huvuden”.   

Det uppstod också en viss irritation hos vissa brevbärare som inte var invol-
verade i delprojekten gentemot dem som av och till var borta från sina ordinarie 
arbetsuppgifter för att delta i ett delprojekt, vilket yttrade sig i gliringar av olika 
slag. En sammansvetsad arbetsgrupp där man identifierar sig med gruppen är en 
viktig förutsättning för att representativ participation skall fungera (jämför Klein, 
1984; Heller et al., 1998; kapitel 3.4.2). De brevbärare som arbetat under beting-
ets tid var vana vid ett betydligt friare arbetssätt. Gruppkulturen behöver man 
alltså vara observant på när man arbetar med representativ participation. 

Att skapa förutsättningar för participation i implementeringsprocessen visade 
sig svårare än i utvecklingsfasen. ”Lidingöpiloten” visade att det fanns många 
olika uppfattningar bland personalen om vad participation är. Och talar man inte 
om samma sak är det svårt att få goda resultat. En god idé är därför att ta sig tid 
att innan man genomför ett projekt diskutera igenom vad man menar med att vara 
delaktig och att man diskuterar vilka faktorer som har betydelse för ett fram-
gångsrikt resultat.  

13.3.3 Participation och lärande  

Om ett förändringsarbete skall få hållbara resultat krävs att participation också 
resulterar i ett lärande inom organisationen (jämför Antoni, 2003; Argyris & 
Schön, 1978; Beer, 1990b; Ellström, 1999, 2001, 2004; Senge, 1999; Voit och 
Drury, 2006; kapitel 3.6 samt Norrgren et al., 1996; kapitel 4.2.1).  

I förändringsarbetet inom brevbärarverksamheten var ett lärande mellan de 
olika delprojekten och projektfaserna en förutsättning för att erfarenheterna skul-
le komma till nytta i hela organisationen i samband med utveckling och imple-
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mentering av det åtgärdspaket som togs fram. Det fanns också ett uttalat önske-
mål från Servicenätets projektledning att på ett mer generellt plan lära sig hur 
man driver framgångsrika projekt utifrån projekten i samarbetet med forskar-
gruppen. Det gjorde att vi från forskargruppens sida var måna om att bidra till 
denna lärandeprocess. 

De fyra projektfaserna skapade alla tillfällen till lärande. Hur tog man inom 
Servicenätets organisation tillvara dessa lärandetillfällen?  

Projektfas I: Diagnos

De fem återföringsträffar som forskargruppen genomförde för att förankra resul-
taten från den inledande utredningen i organisationen skapade en arena för dialog 
och reflektion som är så viktigt för lärande (jämför Ellström, 2001; kapitel 3.6). 
Att vi personligen förmedlade resultaten och inte endast skickade ut rapporten i 
tryckt form var utan tvekan en avgörande faktor för att man inom Servicenätet 
tog till sig lärdomarna så mangrant (jämför Antoni, 2003; Voit och Drury, 2006; 
kapitel 3.6). Här kunde vi se effekter av lärande på kort sikt. Denna rapport fick 
sedermera lite kultstatus.  

Det var på grund av att Servicenätets ledning tog fasta på lärdomarna från 
den inledande rapporten som vi kunde gå vidare med att utveckla de konkreta 
lösningarna under BAS-projektet. 

Projektfas II: Intervention – utveckling

Här utgjorde själva samverkansprocessen mellan forskare och praktiker kärnan 
till lärande. Under denna fas genomfördes ett antal lärandelaboratorier med di-
rekt lärandefokus för att utbilda Servicenätets personal i både konkreta MTO-
åtgärder och hur man implementerar projekt. Dessa föll väl ut. 

Den interaktiva processen under BAS-projektets utvecklingsfas är skriftligt 
redovisad först i och med denna avhandling. Här finns förutsättningar för både 
praktiker och forskare att dra lärdomar av främjande respektive hindrande fakto-
rer i samband med en interaktiv samverkan. 

Projektfas III: Intervention – implementering

Erfarenheterna av implementeringen av BAS-åtgärderna på pilotkontoret i  
Lidingö skulle vara en källa till lärdomar inför den kommande ”breddimplemen-
teringen”. I utvärderingen av ”breddimplementeringen” kunde vi konstatera att 
man inom Servicenätet Postens organisation inte lycktas dra lärdomar av pilot-
studien i någon större utsträckning. Många medarbetare på de lokala postutdel-
ningskontoren deltog i ”breddimplementeringen” utan vetskap om att det hade 
förekommit en pilotstudie och än mindre att det existerande en rapport med lär-
domar som de kunde ha haft nytta av inför sin egen implementering.  

Varför drog man inte nytta av lärdomarna från ”Lidingörapporten”? För det 
första fick rapporten ett svalt mottagande från högste chefen inom Servicenätet. 
Bristerna som kom fram i rapporten handlade framförallt om sättet att leda im-
plementeringen från Servicenätets sida, vilket föll tillbaks även på högre led-
ningspersoner. Servicenätet ansvarade den här gången själva för att föra ut resul-
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taten i organisationen. Delar av rapporten skickades ut i elektronisk form men 
ingen som helst reflekterande dialog verkar ha förekommit kring resultaten från 
”Lidingöpiloten”. Det skapades i det här fallet inga bra förutsättningar för lärande 
eftersom rapporten inte kommunicerades inom organisationen. 

Projektfas IV Utvärdering

Rapporten från ”breddimplementeringen” utgjorde även den ett mycket bra un-
dervisningsunderlag för hur man implementerar projekt i organisationen men det 
fanns från Servicenätets sida inget önskemål om att vi från forskargruppens skul-
le bidra till att förankra resultaten i organisationen på bred front. Vi vet inte vil-
ken roll den har spelat i form av lärande för att driva framgångsrika projekt inom 
Postens organisation. 

Förutsättningar för lärande 

Det finns i dag en hård konkurrens mellan företag. Samtidigt pågår inom många 
organisationer flera konkurrerande projekt. Då är det lätt att hamna i fällan att 
man fokuserar alltför starkt på produktion i förhållande till utveckling i termer av 
lärande. Med andra ord, utvecklingens logik får stå tillbaka för produktionens lo-
gik (se Ellström, 2001; kapitel 3.6). Om det skall finnas någon potential till ett 
innovativt och nyskapande lärande i en verksamhet bör man inte försumma re-
flektion över tidigare erfarenheter. Tyvärr är det ändå ofta det som sker. 

Projekt är ett naturligt forum för att lära nya saker men inte alltid för att lära 
från tidigare erfarenheter eller projekt. En situation där ett projekt inte är slutfört 
och ett annat redan bankar på dörren eller då flera konkurrerar samtidigt, gör 
lärande från tidigare projekt till en förhållandevis lågprioriterad aktivitet om man 
inte gör medvetna satsningar. Förmågan att utveckla lärande mellan projekt tycks 
vara i hög grad beroende av hur ledningen värdesätter och planerar för aktiviteter 
som leder till ett sådant lärande. För att lyckas måste ledningen sträva efter att 
organisera verksamheten både för effektiv produktion och effektivt lärande. 

Det finns alltså en stor men underskattad utvecklingspotential i att ta vara på 
lärdomar som genereras i olika projekt i en organisation. Görs inte det riskerar 
man ett avsevärt slöseri med resurser eftersom det får negativa effekter även på 
produktionen på sikt. Vad kan man då göra för att motverka detta? Det visade sig 
att det inom Servicenätet Posten inte fanns någon samordnande projektorganisa-
tion, d v s det fanns ingen funktion som tagit ett helhetsgrepp om vilka projekt 
som pågick i organisationen och hur de påverkade och konkurrerande med var-
andra. Om en sådan funktion inrättades skulle det finnas bättre förutsättningar för 
att koordinera projekt men också bättre förutsättningar för att planera för lärande 
mellan projekt i organisationen. 

Hur ska man då se på forskarens roll i att bidra till lärande? Ja, i detta fall 
styrdes forskarrollen av Servicenätets önskemål om hur resultaten skulle föras ut 
i organisationen. Kanske kunde vi i forskargruppen genom ytterligare lärandela-
boratorier ha poängterat betydelsen av återföringsinsatser i dialogform som vid 
första utredningen för att Servicenätet på sikt skulle kunna lära av de följande 
projektfaserna II-IV.  
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Sammanfattningsvis visar analys och diskussion att participation kan anta flera 
olika former som var och en kan bidra till ett framgångsrikt förändringsarbete 
både vad gäller process och resultat. Satsningen på bred participation under ut-
vecklingen av det åtgärdspaket som togs fram gemensamt av forskare och prakti-
ker var en lyckad satsning för att få fram väl anpassade åtgärder. Den participati-
va arbetsformen bidrog samtidigt till utveckling och lärande bland dem som del-
tog i projektet. Förhoppningsvis har dessa lärdomar spritts vidare inom Service-
nätet Postens organisation. Vi har dock inte fått någon information om i vilken 
utsträckningen den decentraliserade projektledningsmodellen har spridits inom 
Postens organisation. På de postutdelningskontor där sättet att implementera 
”Bästa Metod” respektive BAS-åtgärderna bidrog till en högre upplevd delaktig-
het blev också utfallet av förändringen bättre. Det var dock svårare att få till ett 
lärande som resultat av participation under implementeringsfasen. Här finns en 
stor potential till förbättringar där jag tror att en forskarinsats kan underlätta ef-
tersom betydelsen av detta lätt förbises i en organisation.  

13.4 Kunskapsutveckling av forskarstött förändrings-

arbete

Det övergripande målet med avhandlingen har varit att bidra till 
kunskapsutveckling av forskarstött förändringsarbete med dess 
hindrande respektive främjande faktorer. 

Jag har tidigare i avhandlingen flera gånger hävdat att det är svårt att åtskilja pro-
cess och resultat av olika åtgärder om man skall få en bra förståelse för utfallet av 
en förändring. Det inbegriper även forskare/praktikersamverkan. Därför har jag 
valt att diskutera dessa aspekter integrerat i detta avsnitt. 

Efter detta interventionsprojekt kan jag konstatera att interaktiv forskning inte 
är någon lätt forskningsuppgift. Det kräver den dubbla uppgiften att tillgodose 
praktikens behov och samtidigt generera god kvalitet på forskningen, vilket inne-
bär en balansgång. En risk är att man blir så upptagen av att lösa de praktiska 
problemen att den vetenskapliga kunskapsgenereringen får stryka på foten. 
Forskningsprojektet inom Servicenätet Posten har varit omfattande och tidskrä-
vande. Periodvis har forskarinsatserna handlat mycket om att lösa praktiska pro-
blem och då har det funnits begränsad tid till vetenskaplig reflektion. Men det har 
också funnits perioder där den vetenskapliga kunskapsreflektionen har fått större 
utrymme.  

Jag tycker att vi inom forskargruppen med gemensamma ansträngningar har 
lyckats hålla balansen mellan praktiska och vetenskapliga åtaganden. En viktig 
förutsättning för detta menar jag har varit att vi inom forskargruppen har arbetat 
tätt tillsammans och kunnat bistå varandra i att balansera upp tiden för båda upp-
gifterna. Genom att vi också har haft hjälp av externa medarbetare, projektarbeta-
re och examensarbetare har vi kunnat fördela den praktiska problemhanteringen 
på ett större antal personer. 
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13.4.1 Lärdomar från de olika projektfaserna   

Projektfas I 

Under den inledande utredningen av ”Bästa Metod” var uppdraget tydligt och 
avgränsat enligt det upprättade kontraktet. Forskargruppen fungerade som utreda-
re och levererade resultat som sedan återfördes till företaget. Forskarrollen var 
enligt Blake och Moutons modell, (se kapitel 5.2) företrädesvis katalytisk men 
också undervisande och preskriptiv, framförallt genom återföring av resultaten 
och de olika åtgärdsförslagen från forskargruppen. 

Det fanns ett antal primära förutsättningar som i hög grad främjade det inter-
aktiva samverkansprojektets tillkomst. För det första fanns det en massiv på-
tryckning från fackligt håll som drev på ledningen inom Servicenätet Posten att 
företa den utvärdering som kom att ligga till grund för interventionsarbetet. De 
fackliga representanternas medverkan under hela projektet bidrog också till ett 
bra samarbete mellan forskare och praktiker. Att Posten valde en forskargrupp 
för att genomföra utredningen innebar för dem att valet föll på en neutral part. 
Detta underlättade för oss när det gällde att skapa legitimitet för projektet i orga-
nisationen och bland medarbetarna. Vidare inkom Arbetsmiljöverket under ut-
redningens gång med hot om vitesföreläggande om inte vissa arbetsmiljörelate-
rade problem åtgärdades, vilket naturligtvis inverkade på beredvilligheten att 
genomföra konkreta åtgärder. Här fanns alltså både ett ”inre” och ett ”yttre” tryck 
på förändringsinsatser.  

Forskargruppen var noga med att göra upp projektplaner och skriva projekt-
kontrakt inför de olika projektfaserna. Det visade sig i efterhand vara värdefullt 
eftersom alla då var införstådda med vilka förutsättningar som gällde för samar-
betet och projektet. En lärdom från forskarnas sida är dock att inte skriva kon-
trakt med absoluta tidpunkter utan att i stället villkora resultaten relativt prakti-
kens motprestationer. Den första konflikten var relaterad till att vi hade använt 
oss av absoluta tidpunkter i kontraktet. Servicenätets projektledare hade inled-
ningsvis inte någon förståelse för att resultaten blev några veckor försenade, vil-
ket i själva verket berodde på de lokala utdelningskontoren, faktorer som låg 
utanför forskargruppens påverkan.  

Det fanns en projekttrötthet och en misstro bland brevbärarna på att projektet 
skulle leda någon vart. Detta berodde på att de flesta andra projekt upplevdes ha 
hamnat på ”projektkyrkogården”, vilket gjorde att det till en början fanns en stark 
skepsis till att projektet skulle ge dem något i slutändan. Det fanns också inled-
ningsvis en skepsis till vad akademiker kunde tillföra brevbäringen. Att inge för-
troende som forskare och för projektet i sin helhet var en utmaning. Det som 
gjorde att vi lyckades tror jag berodde på flera faktorer: 
� att vi var noggranna med att sätta oss in i brevbärarnas arbete och termi-

nologi genom att ta del i det praktiska brevbärararbetet och samtala med 
olika brevbärare informellt under intervjubesöken, 

� att vi hade täta kontakter med de lokala cheferna för att garantera att upp-
lägget på utredningen skulle gå enligt planerna, 
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� att vi kommunicerade direkt med brevbärarna både skriftligt och muntligt 
för att försäkra oss om deras deltagande,  

� att dessa nära kontakter bidrog till att skapa en samhörighetskänsla mellan 
oss som forskare och brevbärarna respektive de lokala cheferna – det var 
vi tillsammans som skulle åstadkomma denna utredning, 

� att vi tillsammans i olika konstellationer i forskargruppen gjorde grundli-
ga besök ute på fältet med observationer och intervjuer då vi kunde eta-
blera en avslappnad atmosfär inför intervjuerna, 

� att frågekonstruktionen och upplägget på intervjuerna visade att vi verkli-
gen var måna om brevbärarnas åsikter – det var flera brevbärare som på-
pekade att detta var första gången som det hänt att man hade gjort en så 
omsorgsfull utredning och satsning på brevbärarnas arbetssituation – vi 
lyssnade till vad som var viktigt för dem och inga problem var för små för 
att beakta (jämför Klein, 1994; kapitel 2.3.2). 

Goda förutsättningar hade alltså skapats på grund av en kombination av dessa 
faktorer, vilket blev betydelsefullt för nästa fas. I efterhand förstod jag att den 
personliga kontakten under planeringsskedet tillsammans med den relation vi 
lyckades skapa till de medverkande under dessa besök betydde oerhört mycket 
för att vi fick så hög svarsfrekvens på enkäten. 

Det fanns dock konflikter när det gällde vilken grundlighet och tidsram som 
behövdes för att ta fram olika resultat. Inledningsvis fanns en stor brist på förstå-
else från praktiken för att det tar tid att få fram välgrundade forskningsresultat. 
Här finns onekligen ett problem i interaktiv forskning, eftersom det ofta är svårt 
att kombinera praktikens behov på ”snabba resultat” med trovärdiga forsknings-
resultat. Som forskare har jag varit noga med att inte kompromissa i detta avse-
ende men konsekvensen blev ibland en arbetsinsats som var betydligt över det 
normala.  

Projektfas II

BAS-projektet var av en helt annan karaktär är den inledande utredningen. Det 
speglades framförallt av att forskarrollerna varierade i högre grad mellan före-
skrivande roll (expertroll), katalytisk roll, undervisande och konfronterande roll 
enligt Blake & Moutons modell allteftersom olika behov uppstod (se kapitel 5.2). 
Det ställde betydligt högre krav på oss forskare. Beroende på delprojektens natur 
och delprojektledarnas preferenser valde de också lite olika samverkansmodeller. 

Det som framförallt var viktigt under den här fasen var lyhördhet för det stöd 
som respektive delprojekt behövde. Under utvecklingen av BAS-åtgärderna fun-
gerade rollfördelningen mellan forskare och praktiker i huvudsak bra. Varje del-
projekt var tydligt avgränsat vad gällde mål och medel samt tillgång till fors-
karstöd enligt behov. Alla delprojektledare hade dock, visade det sig senare, inte 
uppfattat i vilken utsträckning de kunde utnyttja forskarstödet. 

När det var dags att börja planera för implementeringen kunde vi konstatera 
att osäkerheten ökade hos BAS-projektets ledare angående tillvägagångssätt. I 
och med det blev även forskarrollen otydlig i praktikernas ögon, men vår uppgift 
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var att stödja, inte att styra. Projektledningen uttryckte att man ville ha en ”stark 
medverkan” från forskargruppen i den här fasen men var samtidigt inte riktigt 
redo att hantera de förslag som forskargruppen gav. Vi blev tvungna att vänta in, 
backa, stödja, repetera och invänta en mognad i projektgruppen. Här kunde det 
ha gått riktigt snett. Det var i detta läge vi blev tvungna att anta en konfronteran-
de roll (se kapitel 5.2) för att komma vidare.  

I forskargruppen hade vi som sagt intentionen att inte vara styrande utan att 
agera stöd i den utsträckning praktikerna önskade det. Men när vi gav konkreta 
förslag till hur vi kunde gå vidare stötte vi alltså på motstånd och fick kritik för 
att gå för fort fram. Detta var en balansgång som krävde stor fingertoppskänsla 
av forskargruppen. Delprojektledarna uttryckte senare att de tyckte att forskarna 
”hängt med bredvid” i den här fasen och de hade önskat att vi hade varit mer 
drivande. De tyckte vi kunde ha drivit projektet tillsammans med Servicenätets 
projektledare. Vi tolkade detta som en reaktion på att deras egen projektledare 
sviktade i sitt ledarskap i den här fasen.  

Detta aktualiserar en problematik i interaktiv forskning som är viktig att ta 
upp för att diskutera forskarrollen på ett metodologiskt plan (jämför Westlander, 
2002; 2006a; kapitel 5.2). Var går gränsen för hur mycket forskaren skall engage-
ra sig? Borde forskargruppen ha styrt upp samverkansprocessen hårdare? Svaret 
är både ja och nej. Jag tror att det i första hand handlade om mognadsprocess hos 
projektledningen inom Servicenätet när det gällde att driva en helt ny typ av pro-
jekt - man kan säga att det gränsade till ett paradigmskifte i Postens sätt att driva 
projekt. Det var nytt dels på grund av den interaktiva processen mellan forskare 
och praktiker men det var också ett helt nytt grepp att inom Posten arbeta med 
bred participation i linjen och att låta linjechefer bli projektledare.  

Jag tror dock inte att man som forskare kan eller bör skynda på en sådan 
mognadsprocess på andra sätt än de vi gjorde, nämligen genom fortlöpande stöd-
jande förslag och diskussioner samt lärandelaboratorierna som dock kunde ha va-
rit fler. Jag tror däremot att rollfördelningen kunde ha tydliggjorts och diskuterats 
mer öppet under denna projektfas. Ett försök att göra detta var att jag lade in ett 
rollspel kring just forskar/praktikerroller vid ett av projektmötena när ställningar-
na hade låst sig. Det hade önskad effekt. Jag tror att man borde använda sig av 
lite fler okonventionella metoder för att komma åt frågor kring ansvars- och roll-
fördelning i projekt av utvecklingskaraktär där rollerna inte kan eller bör vara 
förutbestämda i detalj eftersom det skulle hindra processen. 

Den undervisande rollen blev särskilt tydlig under lärandelaboratorierna. De 
utgjorde ett viktigt komplement för att utbilda delprojektens medlemmar och 
andra involverade i både faktafrågor angående BAS-åtgärderna, (belysning, 
märkning, arbetsteknik, arbetsorganisation) men också inför implementeringsfa-
sen. Den här typen av utvecklingsinriktade lärandetillfällen anser jag vara ett ut-
märkt sätt att arbeta med kunskapsutveckling och kunskapsbildning i interaktiv 
forskning. Förutom att dessa tillfällen skattades som mycket värdefulla ur kun-
skapssynpunkt av praktikerna, bidrog de till att skapa goda relationer mellan 
forskare och praktiker. Lärandelaboratorierna gav mig som forskare viktigt kun-
skap om interaktiv forskning. De gav mig också bekräftelse på vikten av att till-
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lämpa ett systemtänkande ur ett MTO-perspektiv i förändrings- och utvecklings-
arbete som jag beskriver i kapitel 11 (se även kapitel 2). Hela BAS-projektet in-
klusive "Lidingöpiloten” utgjorde en viktig kunskapskälla till utveckling av fors-
karstött förändringsarbete eller interaktiv forskning genom att vi fortlöpande do-
kumenterade utvecklingsförloppet. 

Projektfas III 

Lärdomarna från ”Bästa Metod” utredningen om vilka faktorer som främjar im-
plementering och utvärdering var användbara i pilotstudien på Lidingökontoret. 
Rollerna mellan forskare och praktiker var inledningsvis lite diffusa men efter 
klargörande resonemang kunde vi tydliggöra vem som skulle ansvara för vad. 
Det fanns dock en komplikation i teamledarnas förutsättningar att uppfylla sina 
roller under implementeringen på Lidingökontoret. De var engagerade som ut-
bildningsledare utanför det egna utdelningskontoret, vilket starkt begränsade de-
ras möjligheter att sköta sina uppgifter i BAS-implementeringen som avtalat. Det 
faller tillbaka på ledningsansvariga utanför det lokala kontoret och utgör ett ex-
empel på problemet att inte freda ett projekt för ett annat, vilket var ett genomgå-
ende problem i Postens sätt att driva sina projekt. Forskargruppen hade svårt att 
påverka dessa förhållanden. Det jag i det här läget kunde göra var att tjata tills jag 
fick det underlag jag behövde. 

De konkurrerande projekten inom organisationen gjorde att de lokala utdel-
ningscheferna hela tiden utsattes för prioriteringsproblem i den affärsdrivna verk-
samhet de var satta att leda. Det är ett exempel på hur A-komponenten, d v s  
affärsidén i ATOM-akronymen, påverkar MTO-systemet och förutsättningarna 
under ett förändringsarbete (se kapitel 2.4.5). 

Projektfas IV 

Under utvärderingen av ”breddimplementeringen” återgick forskarrollen i stort 
sett till den katalytiska enligt Blake och Moutons modell, (se kapitel 5.2). Detta 
eftersom Servicenätet valde att själva ansvara för implementeringsarbetet. Situa-
tionen blev i det här skedet betydligt mer problematisk än vid den inledande  
utredningen vilket - upptäckte vi lite för sent - hade att göra med att det plötsligt 
inte fanns någon processägare för "breddimplementeringen". Det var ingen på 
central nivå inom Servicenätet Posten som hade kontroll över implementeringen 
och därför hade vi stora svårigheter att komma igång med utvärderingen. Den 
som formellt var ansvarig hade själv inte uppfattat att detta var hans uppgift och 
han var för övrigt också på väg från en befattning till en annan i den turbulenta 
omorganisationen. Han hade dessutom inte historien bakom BAS-projektet klart 
för sig. Jag tolkar det som orsaken till att han var tämligen oengagerad i "bredd-
implementeringen" och utvärderingen. Jag fick själv be en annan person på högre 
ledningsnivå inom organisationen, att ta över ansvaret för att ta fram de kontor vi 
behövde för utvärderingen, en person som för övrigt var en klippa under hela ut-
värderingen när det gäller att på min begäran tillhandahålla information och se 
till att saker som föll mellan stolarna kunde redas ut.  
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Vilka lärdomar kan man som forskare dra av den situation som uppstod under 
den avslutande utvärderingen? En sak är naturligtvis att vara mer observant på 
vad som händer bakom kulisserna i organisationen för att undvika den här typen 
av problem. Men det är kanske inte möjligt att få tillgång till sådan information. 
Jag var väldigt glad att jag hade skaffat mig en "förbunden" på hög nivå inom or-
ganisationen, ett skyddsnät när de ordinarie funktionerna fallerade. 

Forskarrollen i implementeringsfasen är intressant att diskutera. Resultaten i 
denna avhandling pekar på att implementering är en underskattad svårighet i ett 
förändringsarbete. Ett skäl till att förändringsinterventioner misslyckas är att led-
ningen inte har tillräcklig omsorg om själva implementeringsprocessen (jämför 
Saksvik et al., 2002; kapitel 4.2.3). Här finns ett behov av förbättringar. Bör fors-
karen gå in i rollen som aktör för att stärka implementeringsprocessen under en 
intervention och på vilket sätt? Själv anser jag att man som forskare bör sträva 
efter att lägga större vikt vid forskarstöd under själva implementeringsfasen,  
eftersom det påverkar effektiviteten i en förändringsinsats.  

13.4.2 Fackets roll 

Det är värt att påpeka att facket hade en starkt pådrivande roll när det gäller att få 
till stånd den inledande utredningen. De fackliga representanterna var även 
mycket aktiva under BAS-projektet. Deras engagemang och kunskaper bidrog i 
hög grad till projektets framgång. Efter implementeringen på pilotkontoret i  
Lidingö började dock de fackliga medarbetarna fokusera andra frågor. Vid tiden 
för ”breddimplementeringen” gjorde de inte längre sin röst hörd i projektet. En-
ligt min mening ”klev de av” projektet litet för tidigt. Jag tror att om deras passi-
va stöd i stället hade varit mer aktivt under ”breddimplementeringen”, så hade 
det kunnat påverka implementeringen i positiv riktning och kanske bidragit till 
lärandet i organisationen. 

13.4.3 Hindrande faktorer att vara observant på  

Jag vill gärna belysa ytterligare några hindrande faktorer man ofta stöter på i 
samband med implementering av förändringar och som vi även kunde konstatera 
under forskningsprojektet inom brevbärarverksamheten. De hindrande faktorer 
som vi kunde identifiera enligt både utvärderingen av ”Bästa Metod” och imple-
menteringen av BAS-åtgärderna var i det närmaste identiska med dem som iden-
tifieras av Saksvik et al. (2002), d v s projekttrötthet, skepsis till projektet genom 
att medarbetarna sällan såg några konkreta resultat från olika projekt och därmed 
en negativ attityd till förändringsprojekt, begränsad handlingsfrihet i en starkt  
byråkratiskt styrd organisation, otydliga roller och otydlig ansvarsfördelning när 
det gäller tillgång på resurser i form av tid och personal i samband med imple-
menteringen samt konkurrerande projekt, omorganisation och neddragningar.  

Neddragningar med arbetsintensifiering och tyngre arbetsbörda som följd, 
svårigheter för medarbetarna att få tid att diskutera implementeringen och byte av 
personal på chefsposter gjorde att det blev problem vid överlämnandefaser och 
med projektägarskapet vilket hade en negativ inverkan på hur projektresultaten 
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togs till vara och implementerades (jämför Dahl-Jørgensen & Saksvik, 2005; ka-
pitel 4.2.3).  

Samtidigt är det ju så att med den förändringstakt som krävs i dagens organi-
sationer måste man inse att en förändringsprocess som äger rum under en längre 
tidsperiod medför att man måste räkna med omorganisationer och instabilitet i 
viss utsträckning. Det är dock ingen ursäkt för att man inom organisationen inte 
ser till att det finns någon som ansvarar för att ta över och följa upp projekt som 
man har satsat tid och pengar i. 

Sammanfattningsvis har samverkansprojektet med Servicenätet Posten varit 
ett bra exempel på hur man kan bedriva ett forskarstött förändringsarbete. Från 
Servicenätet Postens sida gjorde man en stor satsning på projektet såväl ekono-
miskt, tidsmässigt som i fråga om personalresurser. Det var ingen lätt uppgift för 
BAS-projektledare Alm att ta sig an och leda ett så omfattande projekt och av en 
så annorlunda karaktär jämfört med tidigare projekt. Vi kände i forskargruppen 
inte i detalj till vilka interna direktiv Alm hade fått och vilka faktorer som påver-
kade hans agerande i övrigt. Jag vill samtidigt poängtera att de olika projektle-
darna inom Servicenätet gjorde ett arbete som imponerade på oss i forskargrup-
pen. 

13.5 Forskarinsatsen – en slutlig reflektion 

Förändringsprocessens interaktiva och teleologiska karaktär innebar att man inte 
på förhand kunde veta hur förloppet skulle te sig (se kapitel 4.1.2 samt 6.1). Det 
för med nödvändighet med sig ett visst trevande under förändringsarbetets gång. 
Jag har valt att så realistiskt och öppet som möjligt redovisa denna trevande pro-
cess. Många av svårigheterna har därmed lyfts upp till ytan. De har förhopp-
ningsvis bidragit till lärdomar om hur man löser problem som uppstår under  
resans gång.  

Hur har vi då lyckats inom forskargruppen? Det är svårt att kritiskt granska 
sin egen insats. Forskargruppens förhållningssätt var att stödja och inte styra pro-
jektarbetet. Det var en balansgång som inte alltid var lätt. Ibland tenderade vi 
kanske att ligga lite för lågt och tidvis var vi möjligen lite otåliga, vi förstod kan-
ske inte alltid vad det var som var ”svårt” för praktikerna och vad som höll dem 
tillbaka i vissa lägen. Men genom att vi kunde skifta mellan olika forskarroller 
beroende på de behov som uppstod och ta en del nya grepp, lyckades vi hantera 
problemen allteftersom de dök upp.  

Närmare bestämt var forskargruppens intentioner att för det första fungera 
som forskarstöd i processen för att säkerställa en bra kvalitet i själva åtgärdspake-
tet. Detta tycker jag vi lyckades med. Åtgärdspaketet innebar en förbättring av 
brevbärarnas arbetsmiljö såväl som systemprestandan.  

För det andra var avsikten att bidra till planering och implementering av des-
sa åtgärder vid de 602 postutdelningskontoren i landet. Planeringen av imple-
menteringen på pilotkontoret i Lidingö fungerade bra genom det täta samarbetet 
som fanns mellan mig, implementeringsprojektledare Björk inom Servicenätet 
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och personalen på Lidingökontoret. Själva implementeringen styrdes upp av det 
schema som vi lagt gemensamt. Detta upplägg fungerade bra. Problemet var att 
ledningen på Lidingökontoret inte förmådde sköta sin del av planeringen hela 
vägen på grund av konkurrerande projekt.  

Projektrapporten från pilotstudien i Lidingö var tänkt att fungera som en väg-
ledning för ”breddimplementeringen” på samtliga kontor i Sverige. Servicenätet 
Posten valde att själva sköta ”breddimplementeringen”. Forskargruppens roll var 
i första hand att utvärdera den. Utifrån dessa förutsättningar tycker jag vi lycka-
des väl även med denna uppgift. Så här i efterhand tycker jag dock att vi borde ha 
strävat efter en högre grad av samverkan även under implementeringsfasen under 
projektfas IV, eftersom den är så kritisk för utfallet.  

För det tredje var föresatsen att medverka till ett långsiktigt lärande när det 
gäller hur man framgångsrikt driver och implementerar projekt. Det fungerade 
bra när vi kunde göra direkta återkopplingar av projektresultat på bred front i  
företaget, d v s i den första projektfasen. Lärandelaboratorierna under den andra 
och tredje projektfasen var också ett utmärkt forum för lärande i detta avseende. 
Återkopplingen av lärdomarna från ”Lidingöpiloten” och ”breddimplementering-
en” hade vunnit på att genomföras på liknande sätt som efter den inledande  
utredningen. Servicenätet Posten förmådde inte riktigt ta till sig dessa lärdomar 
och att sprida dem i organisationen. 

När det gäller forskningsuppgiften finns det en risk att man drunknar i data i 
ett projekt av den här omfattningen. Det är då viktigt med forskningsfokus. I ett 
projekt där man inte vet vilken riktning det kommer att ta måste man samtidigt 
vara beredd på en viss flexibilitet.  

I forskargruppen visste vi inte vart den inledande diagnostiseringen av situa-
tionen skulle leda. Mitt eget forskningsfokus låg vid den tidpunkten på en jämfö-
rande analys mellan de femton olika utdelningskontoren som ingick i den första 
utredningen. Den inledande utredningen kom sedan att lägga grunden för en in-
tervention med forskarstött förändringsarbete. Det gjorde att jag ändrade forsk-
ningsfokus som nu i stället kom att inriktas på forskarstött förändringsarbete  
utifrån en interaktiv ansats. 

I det avslutande kapitlet sammanfattar jag mina slutsatser utifrån avhandling-
ens syften och mina forskningsbidrag. 
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14 Slutsatser 

I ett forskarstött förändringsarbete som löper över flera år, i detta fall fem år, blir 
det uppenbart att slutresultaten inte kan förstås och tolkas om man inte samtidigt 
tillhandahåller en ingående beskrivning av processen och hur samverkan fram-
skridit mellan forskare och den praktiska verklighet som är under förändring. Det 
är svårt att hitta detaljerade redogörelser av hur det i realiteten varit att bedriva 
forskningsarbetet. Den utförliga redogörelsen för interventionsprocessen utgör i 
detta avseende ett forskningsbidrag. 

14.1 MTO-perspektivet  

Jag konstaterade i kapitel 2 att det är svårt att hitta tillämpad forskning kring in-
teraktionen mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO) och att sådan 
kunskap är nödvändig för att hantera dagens komplexa problem i arbetslivet. Det 
är därför angeläget att utveckla förmågan att integrera MTO-komponenterna i ett 
systemtänkande för att slå vakt om människors välbefinnande på arbetsplatsen 
och samtidigt bidra till ökade systemprestanda.  

Avhandlingen avser att påvisa betydelsen av ett systemtänkande i föränd-
ringsarbete genom att analysera interaktionen mellan systemkomponenterna 
Människa, Teknik och Organisation i praktiken. MTO-konceptet är ett sätt att 
lyfta upp mänskliga behov och förutsättningar på ett mer jämlikt plan med teknik 
och organisation i ett produktionssystem, vilket möjliggör en mera allsidig analys 
av systemet. MTO-konceptet gör det också möjligt att i större utsträckning  
betrakta individen som en aktör i systemet, vilket påverkar analys och resultat 
och är oerhört viktigt för att upptäcka och förstå sammanhang som annars inte 
blir uppenbara. Genom att anlägga ett MTO-perspektiv på produktionssystem 
ökar möjligheterna att få klarhet i vilka faktorer som påverkar effektiviteten i  
systemet som helhet. Genom att interaktionen illustreras empiriskt på ett mycket 
verksamhetsnära och ingående sätt, bidrar avhandlingen till att exemplifiera hur 
utveckling och implementering av MTO-anpassade lösningar kan omsättas i 
praktiken genom samverkan mellan forskare och praktiker. 

En sådan ansats kräver förutom samverkan mellan forskare och praktiker en 
tvärvetenskaplig forskarsamverkan. Båda dessa samarbetsformer är omvittnat 
svåra. Avhandlingen bidrar genom den detaljerade beskrivningen av själva inter-
ventionsprocessen till kunskap om hur man i själva verket kan gå till väga för att 
genomföra ett sådant tvärvetenskapligt forskningsprojekt, hur man löser problem 
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som uppstår och vilka lärdomar man kan dra inför framtida arbeten av liknande 
karaktär. 

Jag har också argumenterat för MTO-konceptets begreppsmässiga fördel 
jämfört med ergonomibegreppet. MTO-begreppet är politiskt neutralt och inte 
belastat med associationer till i första hand arbetsskador, ohälsa och olyckor som 
ergonomibegreppet. Tidigare forskning visar att detta har fört med sig nackdelar 
när det gäller att få gehör för ett förändringsarbete där människans välbefinnande 
ingår som en viktig komponent i ett systemtänkande.  

14.2 Participation och uthålligt förändringsarbete 

Ett annat kunskapsbidrag är hur olika former för participation i praktiken kan bi-
dra till framgångsrikt förändringsarbete både vad gäller process och resultat. Jag 
har analyserat olika typer av participation som förekommit under projektets gång. 
Både direkt och representativ participation på bred front och på olika nivåer i or-
ganisationen visade sig vara avgörande för utfallet av förändringsarbetet. Detta 
gällde i planerings- och utvecklingsarbetet såväl som under implementeringen. 

Hög upplevd participation enligt tio olika parametrar visade sig vara statis-
tiskt signifikant relaterade till framgångsrik implementering och vice versa. De 
parametrar som hade högst förklaringsvärde var möjligheten att påverka hur im-
plementeringen skulle ske, möjligheten att göra lokala anpassningar av föränd-
ringsåtgärderna, motivation och arbetstillfredsställelse. Detta stärker slutsatsen 
att M-komponenten i MTO-systemet d v s individen, måste komma till sin rätt 
som aktör om ett förändringsarbete skall få ett lyckat utfall. Faktorer som visade 
sig ha betydelse och som jag bedömer viktiga är:  

- att forskare och projektledare inom organisationen aktivt arbetar för att 
göra sig förtjänta av medarbetarnas förtroende, 

- en kombinerad ”top-down” och ”bottom-up” ansats i förändringsarbetet, 
- bred participation i linjen och täta projektgruppsmöten, 
- att medarbetare, arbetsledare och chefer beslutar sig för en gemensam de-

finition av delaktighet, 
- öppen kommunikation i projektorganisationen, 
- att engagera mellanchefer och lokala chefer, 
- sammansvetsade arbetsgrupper. 

Om participation skall få ett uthålligt resultat i en förändring måste det också in-
begripa ett kollektivt lärande i organisationen mellan olika delprojekt och pro-
jektfaser. Faktorer som jag bedömer viktiga för att främja ett sådant lärande är:  

- att arbeta med en kombinerad ”top-down” och ”bottom-up” ansats, 
- att ledning såväl som medarbetare på olika nivåer i organisationen deltar i 

problemformulering, utvecklingsinsatser och implementering,  
- att avsätta tid för reflektion och dialog kring lärdomar från projekt precis 

som man avsätter tid för produktion, 
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- att det finns en central projektorganisation inom den verksamhet som är 
föremål för förändring som har överblick över och om möjligt styr upp 
hur olika projekt i organisationen påverkar och konkurrerar med var-
andra. 

Fördelarna med forskarstött förändringsarbete är att det skapar förutsättningar för 
ett uthålligt förändringsarbete, vilket visat sig svårt för praktiken att upprätthålla 
på egen hand. Detta eftersom ”produktionens logik” tenderar att få företräde 
framför ”utvecklingens logik” och på sikt riskerar att hindra ett förändringsarbete 
som ger uthålliga effekter. Förutsättningar som visade sig avgörande och som jag 
bedömer angelägna är: 

- att forskare och projektansvariga personligen återför och diskuterar lär-
domar från ett projekt med dem som berörs av en förändring, 

- att forskare skapar direkta lärandetillfällen genom exempelvis lärandela-
boratorier, 

- att forskare medverkar till att skapa förutsättningar för lärande mellan 
projekt eller delprojekt eftersom det oftast inte finns en tradition för så-
dant lärande inom organisationen. 

14.3 Främjande faktorer i forskarstött förändringsarbete 

Det finns många olika faktorer som kan främja respektive hindra forskarstött för-
ändringsarbete. Några av de främjande faktorerna som var viktiga för utfallet av 
förändringsarbetet inom Servicenätet Posten och som handlar om forskarens in-
sats är: 

- att föra ingående förhandlingar inför varje projektfas och skriva projekt-
plan samt kontrakt, 

- att etablera en nära kontakt och kommunikation med dem som är föremål 
för förändringen, i det här fallet brevbärare och övrig personal i första lin-
jen, 

- att skapa en decentraliserad projektorganisation med projektledning och 
referenspersoner i linjeorganisationen, 

- att vara lyhörd för praktikens behov,  
- att tydliggöra rollfördelningen mellan forskare och praktiker, 
- att ha förmåga att gå in i och växla mellan olika forskarroller allteftersom 

olika behov uppstår, 
- att lägga stor vikt vid återföring i dialogform för skapa legitimitet för ett 

projekt, 
- att vara uppmärksam på praktikergruppens beredskap och ”mognad” un-

der interventionsprocessens gång, 
- att man använder sig av olika och i sammanhanget okonventionella me-

toder för att komma framåt och lösa problem, t ex rollspel, 
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- att ha förståelse för de krav produktionen ställer på praktikerna och sam-
tidigt balansera det mot kraven på vetenskaplighet i forskningen, 

- att vara observant på överlämnandefaser från en projektfas till en annan, 
eftersom det är lätt att saker då faller mellan olika stolar,  

- att vara beredd på att processägarskapet inom företaget kan bli otydligt 
och tidvis kanske till och med obefintligt under en lägre forskningsperiod, 
eftersom nyckelpersoner kan bytas ut under projektets gång,  

- att bredda kontaktytorna i organisationen för att klara situationer enligt 
föregående punkt, 

- att som forskare lägga stor vikt vid implementeringsprocessen. 

14.4 Hindrande faktorer i forskarstött förändringsarbete 

Jag vill också nämna några hindrande faktorer som man ofta stöter på i samband 
med utveckling och implementering av förändringar och som vi även kunde kon-
statera under forskningsprojektet inom brevbärarverksamheten. De hindrande 
faktorer som vi kunde identifiera var projekttrötthet, skepsis till projekt genom 
att medarbetarna sällan såg några konkreta resultat från olika projekt och därmed 
en negativ attityd till förändringsprojekt, begränsad handlingsfrihet i en starkt  
byråkratiskt styrd organisation, otydliga roller och otydlig ansvarsfördelning när 
det gällde tillgång på resurser i form av tid och personal i samband med imple-
menteringen samt konkurrerande projekt, omorganisation och neddragningar.  

14.5 Sammanfattande kommentarer kring forsknings-

projektet

Interventionen inom Servicenätet Posten utgör ett konstruktivt exempel på hur 
man kan lösa praktiska problem i en verksamhet genom samverkan mellan fors-
kare och praktiker och samtidigt bidra till vetenskaplig kunskapsutveckling, i det 
här fallet forskarstött förändringsarbete. 

Servicenätet Posten satsade mycket tid, personalresurser och pengar i detta 
projekt och var uthålliga i att fullföljda det. Denna investering har man fått nytta 
av i form av bättre arbetsförhållanden för brevbärarna och förbättrade systempre-
standa. 

Ett MTO-perspektiv och en tvärvetenskaplig kompetens hos forskargruppen i 
kombination med praktikernas kunskaper och erfarenheter gjorde det möjligt att 
utveckla konkreta lösningar. Det åtgärdspaket som togs fram föll väl ut. Själva 
implementeringen på utdelningskontoren föll inte lika väl ut. Servicenätet för-
mådde inte ta till sig och föra ut lärdomarna från pilotstudien på Lidingökontoret 
kring en framgångsrik implementeringsprocess i organisationen. Dessa erfaren-
heter har genererat kunskaper genom denna avhandling som kan bidra till fram-
gångsrika interventioner och implementeringsprocesser i forskarstött föränd-
ringsarbete i framtida projekt. 
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14.6 Fortsatt forskning  

Jag anser det angeläget att MTO-konceptet utnyttjas som ett medel att hantera 
komplexiteten i ett arbetssystem genom att det används som utgångspunkt i 
kommande fortskarstödda utvecklings- och förändringsprojekt med syfte att för-
bättra både systemprestanda och välbefinnande hos de individer som arbetar där. 
MTO-konceptet och dess användbarhet kan samtidigt utvecklas ytterligare. 

Participation har beforskats under större delen av 1900-talet men det finns 
fortfarande mycket att göra för att bidra till praktiskt tillämpning av participation 
i förändringsarbete. Att i större utsträckning betrakta individer som aktörer i ett 
förändringsarbete och framförallt tillåta att de får agera som förändringsaktörer är 
något som jag föreslår i kommande forskarstött förändringsarbete.  

Samverkan mellan forskare och praktiker utgör en utmärkt plattform för att 
utveckla former för participation i praktiknära förändringsarbete. Ytterligare till-
lämpad forskning av detta slag kan bidra till att öka kvaliteten i förändringspro-
cesser och deras utfall och på så sätt bidra till en ökad förståelse för betydelsen 
av olika former av participation i förändringsarbete i olika verksamheter.  

När det gäller forskarrollen är den komplex i ett förändringsarbete av den 
omfattning som beskrivs i denna avhandling. En viktig reflektion är att vara tyd-
lig med rollfördelningen mellan forskare och praktiker så att inte missförstånd 
uppstår om vem som ansvarar för vad. En fråga jag ofta ställt mig under resans 
gång är var gränser går för hur mycket och på vilka olika sätt man som forskare 
bör engagera sig i ett interaktivt samverkansprojekt. Det finns givetvis ingen  
sådan generell gräns. Interaktiv forskning kräver stor flexibilitet och fingertopps-
känsla bland annat beroende på verksamhet, projektets natur och upplägg, vilka 
och hur många personer som är inblandade. Forskarrollen är ett hantverk man 
måste lära sig över tid. Mitt sätt att bidra till reflektionen och metodutvecklingen 
kring forskarrollen är att jag i denna avhandling tillhandahåller en grundlig redo-
görelse för forskarrollens skiftande karaktär och de situationer som fordrat extra 
uppmärksamhet under projektets gång, så att andra forskare kan bygga vidare på 
dessa erfarenheter i kommande forskningsprojekt.  
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Summary

Researcher-supported work for change in 

real service – improving the work situation 

of 15,000 postmen 

Introduction

Beginning in the summer of 2000, a rationalisation method for post distribution 
called Best Method was initiated at all Posten Sverige AB’s local postal delivery 
offices. This resulted in postal delivery work gradually becoming more regulated 
in detail. The goal was to increase productivity by optimising the work processes 
– primarily sorting in postal delivery offices – and to develop a time-saving work 
method. The sorting was implemented in one step instead of the previous two, 
using vertical sorting boxes, in which each addressee has an individual box in a 
so-called “block”. Each block contains 600-650 adressees or “delivery loca-
tions”. In the past, the post had been sorted first according to street address and 
then by addressee in horizontal compartments. The new work method meant that 
postmen had to stand while sorting. In the past, they were able to sit down.  

In 2000, the outcome of Best Method varied considerably between the 700 
distribution offices in the country. The calculated productivity gains were not 
achieved as planned. Furthermore, union representatives were greatly concerned 
that the new work layout would create an increase in occupational injury risks. 
This was also the opinion of the Swedish Work Environment Inspectorate. 

During the spring of 2001, the Division for Industrial Ergonomics at 
Linköping University was contacted by the Postal Service Network to investigate 
why the outcome of the new work method varied so significantly between work 
units, and to chart the entire work situation for postmen.  

This was the foundation of a five-year researcher-supported change process. 
This dissertation pertains to this process within the Postal Service Network, the 
division within Posten Sverige AB responsible for post distribution to customers. 
The core of the research team comprised four people, including myself, who ac-
tively participated for the entire duration of the project. An additional 11 people, 
who were connected to the research team, participated periodically.   
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Aim

The change process was conducted in accordance with an interactive research 
approach. The focus was on how the change process was organised in various 
project phases, and which detrimental and promotional factors influenced the 
change process under the impact of varying circumstances that affected the re-
search process during the five years of the project. The overall aim of this disser-
tation is to contribute to knowledge development of researcher-supported work 
for change. The following objectives were formulated:   

I. to illustrate how systems thinking in the change process influences 
understanding of how the system’s Man-Technology-Organisation 
(MTO) components interact in practice, 

II. to exemplify how this knowledge can be transformed in practice 
through the development and implementation of MTO-adapted solu-
tions in collaboration between researchers and practitioners,  

III. to exemplify empirically how forms for participation can contribute 
to a successful change process through the analysis and synthesis of 
both process and results. 

Theoretical premises 

The theoretical starting point is based on the system perspective Man-
Technology-Organisation (MTO), which is used in the form of a grid to examine 
the intervention process. Other theoretical and practical perspectives are forms 
for participation in the change process, various aspects of change, the roles of re-
searchers in the change process, and detrimental and promotional factors for a 
researcher-supported change process. 

MTO 

In order to emphasise that an operation will develop successfully and sustainably 
only if one takes into account all three components, man, technology and organi-
sation, the acronym MTO has been used for a few decades (Ahlin, 1999; Björk-
man, 1999; Eklund, 2003; Karwowski et al., 1994; Olsson, 1999; Westlander, 
1999). MTO is a meta concept since it can be applied to any operation. The ap-
plication is practical. The applied science behind MTO frequently spans a wide 
field between theory and practice, with flexible boundaries.  

A few related concepts include socio-technical systems, ergonomics and hu-
man factors. Ergonomics (macro ergonomics) is probably closest to the MTO 
concept. I prefer to use the MTO concept for several reasons. At least in Sweden, 
ergonomics are associated with a significantly smaller subject area with a focus 
on physical factors.   

Furthermore, the MTO concept is a way of taking into account human needs 
and conditions on a more equal level with technology and organisation, which 
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also facilitates a more comprehensive analysis of the system. It is also possible, 
to a large extent, to regard the individual as a player in the system, which will in-
fluence the analysis and results and is important in understanding the relation-
ship, which will otherwise not be apparent (Westlander, 1999). I also believe that 
it is important to allow individuals to be players through participation in a proc-
ess of change if the results are to be satisfactory.  

Another advantage is that MTO is a non-political concept, compared with er-
gonomics. It is not as laden with political values and associations, which can 
counteract acceptance in various situations. 

Participation

Participation is a central concept within organisation theory and organisational 
development. It represents one of the corner stones within the quality movement 
and is closely associated with successful change processes. In other words, there 
is strong agreement pertaining to the importance of creating a participative work 
climate in working life (Axelsson & Bergman, 1999; Bergman & Klevsjö, 1995; 
Eklund, 2000; Ellström, 2001; Heller et al., 1998; Fiedler, 1994; Haims & 
Carayon, 1998; Imai, 1986; Karasek & Theorell, 1990; Lawler, 1986; Lewis et 
al., 1988; Lovén, 1999; Noro & Imada, 1991).  

Participation has many referents, which makes general definition difficult. 
This is to do with the perspective from which it is observed – from the individual 
or the group, or as a larger collective phenomenon.  

The reflection on participation, which is the basis of this dissertation, can be 
summarised in the following reasoning. Receiving information/instructions can 
be regarded as a fundamental requirement for participation in a change process, 
since it is difficult to exercise influence over something that is unknown. If the 
process is to function between participants and in relation to management, some 
form of communication or dialogue is required. Furthermore, there must be pre-
requisites for the individual to gain something from being able to influence the 
process and outcome if there is to be motivation for participation. Also, this has 
proved to produce results in the form of increased job satisfaction. In addition, 
there must be adequate support from management. Depending on how well these 
prerequisites are met, varying degrees of perceived participation should be ex-
pected.  

If a change process is to have sustainable effects, collective learning within 
the organisation is required, which also entails that co-workers participate in and 
become acquainted with the lessons involved (Argyris & Schön, 1978; Ellström, 
1999, 2004; Senge, 1999).  

Perspectives on change 

To describe, understand, analyse and evaluate a change within an organisation is 
a difficult task, since there are many aspects of change that are important to con-
sider and that are individually complex. One reason why interventions for change 
fail is that sufficient attention is not paid to the implementation process (Saksvik 
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et al., 2002). Therefore, I have decided to focus on the process itself in order to 
understand the nature and outcome of the change (Pettigrew et al., 2001; Weick 
& Quinn, 1999). A few aspects of change that are important to consider are: 
What type of change are we referring to? Who are the initiators? Which are the 
target groups? How do you characterise the process and its driving forces? What 
stress fields are there between various driving forces and focuses of interest? 
These are a few of the perspectives on change that have been used in this disser-
tation. 

Method

To proceed from a problem within a business undertaking, without advance 
knowledge of the direction in which it will lead, imposes great demands on the 
researcher. There is both the demand to achieve concrete results to satisfy practi-
cal requirements and the demand to supply research with new, and possibly gen-
eralisable, knowledge. Thereby, the interactive approach has given rise to chal-
lenges, but also provided unique opportunities. 

Interactive research is based on an approach in which theoretical and practi-
cal knowledge are developed in interplay. This means that knowledge develop-
ment occurs through a common platform for researcher/practitioner collaboration 
(Aagaard & Svensson, 2006; Ellstöm et al., 1999; Svensson et al., 2002).  

Since the project focused on development, the change process was teleologi-
cal by nature. It was goal-oriented, but not determined in preset detail; rather, it 
developed gradually based on the requirements that arose with practitioners and 
with the research team (Van de Ven & Poole, 1995; Poole & Van de Ven, 2004). 
The structure of the intervention presupposed interactive collaboration, with the 
major involvement of both practitioners and researchers. The nature of the teleo-
logical process and the interactive approach created a dynamic that favoured 
knowledge development.  

In an interactive research process, there are no given methods, theories or 
procedures; instead, iteration between researchers and practitioners is required, 
during which many different methods are employed. The empirical material was 
collected using participant field observations, interviews, questionnaires, physi-
cal measurements, meeting observations, continuous documentation and memo-
randums from project meetings and workshops, and company documentation. 
Furthermore, I have used a model by Fishman (1999, p. 11) to manage the vari-
ous research phases of the intervention process.  

The collaboration between researchers and practitioners, combined with a 
theoretical/practical perspective in the dissertation, has facilitated the transforma-
tion of theoretical knowledge into practice; change research has frequently been 
criticised for being unsuccessful in this regard.  
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Intervention

The intervention was implemented in four project phases: diagnostic phase, de-
velopment phase, implementation phase, and evaluation phase.  

According to the Service Network, the project and the measures it entailed 
represented an investment of 50-70 million Swedish kronor. It encompassed all 
the 15,000 postmen at all the 602 post-distribution offices in Sweden in 2006. 
During the five years of the project more than 1,100 postal workers, at various 
levels, participated. 

Project phase I: Diagnostic 

The initial investigation implemented by the research team was aimed at partly 
charting postmen’s work situation and health, and partly evaluating the introduc-
tion of the new work concept, Best Method. This meant an attempt to diagnose 
the problem and a starting point for a researcher-supported change process.  

The investigation was conducted on the basis of a sample of 15 local postal 
delivery offices. It was primarily based on participant observations, 60 half-
structured interviews with managers, union representatives and postmen (includ-
ing safety representatives), questionnaires from 452 postmen (89% response 
rate), and physical measurements of postmen during work (Erlandsson,11 2002a). 

In the research team, we were able to establish that postmen’s work condi-
tions are demanding, mainly physical, which was evident in the high frequency 
of ailments from moving organs. But, there were also other problems. The im-
plementation of Best Method had resulted in a disproportionately strong focus on 
the technology itself, in this instance primarily the introduction of a new type of 
post sorting box, in relation to the work concept as a whole. Adopting this new 
work method created problems for postmen. 

There were also major differences in how well Best Method worked at the 15 
distribution offices that were involved in the study. Specifically, degree of per-
ceived participation was prominent among the factors influencing the outcome of 
the introduction and the application of Best Method. 

Participation was operationalised using a battery of 10 questions. With the 
exception of one direct question on perceived participation, the items pertained to 
postmen’s assessment of information, instructions, communication, opportunity 
to influence implementation and make local adjustments, motivation, job satis-
faction, and management (both local and central). 

At distribution offices in which implementation, in accordance with the 
Postal Service Network’s criteria, functioned well, the postmen experienced a 
higher degree of participation pertaining to all these parameters than at the of-
fices where implementation had poor results. Three of the parameters in the ques-

                                              
11 The autumn of 2004, I changed my surname from Erlandsson to Karltun, which is why my own refer-
ences occur with different surnames: Erlandsson, Erlandsson-Karltun, and Karltun. 
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tionnaire had an explanatory value for why there was a perception of participation 
or not. These were the opportunities to influence the manner in which implemen-
tation should occur, the opportunity to make local adjustments to change meas-
ures, and degree of motivation in relation to the introduction of Best Method (cf. 
Wilson, 1995, p. 1071). 

During the spring of 2002, in order to anchor the results in the organisation, 
the research team conducted a tour of various parts of Sweden, where we re-
ported the results of the investigation on five occasions. On these occasions of 
approximately four hours, managers from local postal distribution offices, post-
men, union representatives, safety representatives, team leaders, regional and na-
tional area managers, a total of 435 representatives from various postal distribu-
tion areas participated. At the same time, we attempted to validate the results. All 
participants received a red and green A6 card at the beginning of each session. 
Following the presentation of each progress report, everyone was asked to show 
a green card if they believed that the results agreed with the general opinion of 
postmen in the country and a red card for the opposite. The responses showed 
that there was broad agreement with the results in the Linköping Report  
(Erlandsson, 2002a). The voting was a way of validating our results and pro-
posed measures. There was also an indication that we might dare to generalise 
from the 15 offices included in the questionnaire survey to all Swedish post-
distribution offices. 

In conclusion, it was apparent from the initial investigation that a lack of sys-
tems thinking lay behind the Best Method concept. It had not led to expected ef-
ficiency and productivity gains, and had also created difficulties for postmen 
with regard to their work situation and perceived health. It was evident that the 
problem had many levels. It was a combination of discrepancies in the technical 
design of the work tools (T), in the formal and informal organisational arrange-
ment and work procedures in the pure spatial, physical planning of the work ar-
eas (O), in relation to the human prerequisites for performing the work (M). This 
created problems in the interaction between the various system components. In 
other words, there appeared to be an underlying MTO problem (cf. Porras & 
Robertson, 1992). 

The identified MTO problem formed the basis for the action package that 
was proposed by the research team to attain better work conditions for postmen, 
while achieving enhanced efficiency in operations.   

Project phase II: Intervention – development 

The Postal Service Network decided to proceed with measures pertaining to local 
postal distribution offices: adjustment and optimisation of sorting racks, marking 
and highlighting the sorting racks, access to unloading areas, development of 
various aids for postal work, training in work techniques, and improvement of 
the organisation and work procedures at postal distribution offices. This formed 
the basis for a research-supported development and change process in collabora-
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tion between researchers and practitioners. The project was called Postmen’s 
Working Conditions (PWC). 

In earlier projects, as a rule, the Postal Service Network had placed project 
responsibility on its staff divisions, specialists and/or consultants. The uniqueness 
of the Network was that other line managers (area managers responsible for 5-10 
postal distribution offices) were now being chosen as project managers for the 
seven sub-projects that were created to develop concrete solutions in accordance 
with the action proposals. Project management within the Postal Service Network 
invested a considerable amount of energy in providing the possibility for partici-
pation on a wide front in the organisation, including postmen’s direct influence in 
the change process within the various sub-projects. 

This change in the manner in which the project was managed was a direct re-
sult of the research team’s initial investigation, in which we were able to ascer-
tain how top-down control and a lack of participation in the line during the 
change process had had a strong negative impact on the outcome of Best Method. 
The research team also argued strongly in favour of various forms of participa-
tion in the line organisation. The managers of sub-projects had the liberty to de-
cide for themselves the extent to which they wanted to engage the expertise of 
the research team. This was an entirely new concept for operating projects within 
the Postal Service Network.  

The interactive structure – with collaboration between researchers and practi-
tioners, broad participation in the line and regular project group meetings in 
which postmen, line managers, union representatives, project managers and re-
searchers participated – created a sound basis for the project and open communi-
cation within the project organisation. This way of working also represented an 
excellent platform for cooperation between various operative levels within the 
Postal organisation.  

The seven sub-projects were subsequently combined into four: 1) Labeling 
and lighting of the sorting racks, 2) Adjustment and optimisation of sorting racks 
and loading areas, 3) Training in work methods, and 4) Manual for development 
of work-organisation and equipment at postal-delivery offices. These constituted 
the package of measures that came to be implemented at all of the 602 postal-
delivery offices throughout the country. A sub-project that investigated options 
for developing aids and ideas within postal delivery operations were turned over 
to a central function within the Postal Service Network for continued develop-
ment. 

Thus, the PWC project took on a completely different character than the ini-
tial investigation. This was primarily reflected in researchers’ frequent shifting 
among expert, catalytic, educational and confrontational roles according to need 
(Blake & Mouton, 1984), which placed significant demands on us as researchers. 
Depending on the character of sub-projects and the preferences of sub-project 
managers, slightly different co-operation models were selected by them. 

The research team’s intentions in the course of this interactive collaboration 
between researchers and practitioners were to: 1) provide research support to the 
process to ensure a high level of quality in the action package, 2) contribute to 
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planning and implementation of measures at the country’s postal-delivery of-
fices, 3) take part in long-term training with regard to the process by which pro-
jects are successfully pursued and implemented. I want to emphasize that the re-
search team’s intention was not to control the process but to support it. 

The interactive process involved at project phase II was monitored and 
documented by the research team. The result was an in-depth and realistic de-
scription of researcher-supported work for change. 

Project phase III: Intervention – implementation 

The action package developed during project phase II was implemented in stages 
during the autumn of 2003 and spring of 2004, in co-operation with researchers 
and practitioners, at a pilot office with 38 employees on Lidingö (Erlandsson-
Karltun, 2004). Evaluation was carried out by means of interviews and six step-
by-step questionnaires. Participation was a watchword during the implementation 
process but it became evident that there were different views of what participa-
tion involved. The action package as a whole turned out satisfactorily, although 
results varied somewhat depending on the type of measure at hand. For example, 
it was easier to see immediate results from measures associated with lighting and 
labeling, since the effects became apparent within 14 days. In comparison, the 
effects of work-organisation modifications at postal-delivery offices and better 
work methods required a longer time to become apparent. 

Outcomes as a whole were affected by the course of the implementation 
process itself. The improvement measures themselves were experienced posi-
tively by postmen, who were not, however, as happy with how implementation 
was carried out, primarily because the schedule was too tight, certain materials 
were not available on time and other projects and tasks disrupted the process. 
The significance of the implementation process itself for obtaining acceptable 
results became obvious. The importance of the connection between process and 
outcome for understanding the results of the changes was once again made ap-
parent (cf. Pettigrew et al., 2001; Weick & Quinn, 1999). 

Learning laboratories 

A number of workshops, or learning laboratories (Engeström et al., 1996), ar-
ranged by the research team constituted a form of research support that was char-
acteristic of the intervention during project phases II and III. These events were 
intended to promote interactive co-operation between researchers and practitio-
ners in a variety of ways. Participants were chosen by Postal Service Network 
management on the basis of employee need. All together, six learning laborato-
ries were arranged, with the following themes: 

1. Lighting, labeling and visual ergonomics 
2. Work methods 
3. Implementation and change process 
4. Workplace design and load ergonomics 
5. Work-related physiological stress 
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6. Lessons from the pilot study prior to broad implementation of the 
PWC measures and group activity concerning continued implementa-
tion. 

Project phase IV: Evaluation 

In 2005, the research team carried out a nation-wide evaluation of the implemen-
tation of the PWC measures, based on a sample of 30 postal-delivery offices 
(Roos & Erlandsson-Karltun, 2005). The investigation was based on question-
naires from 425 postmen (75 % response rate) at the 30 offices, 30 half-
structured interviews with managers and supervisors at 15 offices (plus 15 tele-
phone interviews at the other 15 offices). Further, there were group interviews 
with union representatives and postmen (including safety representatives) at 15 
of the 30 offices, making a total of 82 people. Implementation itself occurred 
without the participation of the research team. 

The results of the questionnaires showed that, where it was feasible to intro-
duce all the PWC measures in full scale, postmen judged them to have positive 
effects on the content of work and the work environment. Management also gen-
erally viewed the experience of the PWC measures very positively in itself. A 
number of delivery managers stated that the measures as a whole had improved 
the work environment, productivity and also, to a certain extent, quality. 

In the research team, we could note that the PWC measures were not imple-
mented as a combined action package, as at the pilot office, which we regard as 
having negatively affected postmen’s overall perception of the improvement 
measures. The postmen did not get the same sense of how the measures comple-
mented one another. The system effects did not become clear to them, diminish-
ing positive experiences of the measures. Here, we also saw that a systemic per-
spective is important for individual employees if they are to understand what the 
measures involve for their work situation as a whole. 

Participation was evaluated by means of the same battery of questions used at 
project phase I. A comparison between postal-delivery offices where implemen-
tation went well and those where it went poorly, in both cases as defined by the 
Postal Service Network’s criteria, showed in this evaluation that postmen at the 
“good” offices perceived a higher level of participation than those at the “bad” 
offices. This applied to all of the participation parameters referenced by the bat-
tery of questions. The opportunity to affect the course of implementation and the 
opportunity to make local adaptations of the measures to be implemented were 
also found to be parameters of explanatory value for participation in this evalua-
tion. Job satisfaction was the third parameter of explanatory significance. 

Conclusions

In researcher-supported change processes that extend for a number of years, five 
years in this case, it becomes apparent that final results cannot be understood and 
interpreted unless a thorough description is concurrently provided of the process 
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and course of co-operation between researcher and the practical reality that is 
subject to change. In view of this, the comprehensive account of the intervention 
process provided in the dissertation constitutes a contribution to research. 

The MTO perspective 

Applied research into the interactions between Man, Technology and Organisa-
tion is important for managing today’s complex problems in working life. Ac-
cordingly, there is an urgent need to develop the capacity to integrate MTO com-
ponents into systems thinking, in order to safeguard well-being in the workplace 
and contribute to increased system performance at the same time. 

This dissertation aims to confirm the importance of systems thinking in work 
for change, in this case with regard to letter-sorting activity at Sweden Post’s de-
livery offices. An MTO perspective on production systems improves prospects 
for attaining clarity about which factors affect the efficiency of the system as a 
whole. Since interaction within the MTO system is empirically illustrated in de-
tailed, operational terms, it is hoped that the dissertation helps to exemplify how 
development and implementation of MTO-adapted solutions may be transformed 
in practice through collaboration between researchers and practitioners. 

Such an approach requires, besides collaboration between researchers and 
practitioners, inter-disciplinary research co-operation. Both forms of co-operation 
are, as is well-known, difficult to achieve. The dissertation, through its detailed 
description of the intervention process itself, contributes to knowledge of how 
actually to approach carrying out such an inter-disciplinary research project, how 
to solve the problems that arise, and what lessons can be drawn in preparation for 
future projects of a similar nature. 

Participation and sustained work for change 

Another contribution to knowledge involves how various forms of participation 
in practice can contribute to successful change, from both a process-oriented and 
result-oriented standpoint. I have analyzed the different types of participation that 
arose in the course of the project. Both direct and representative participation 
were shown to be decisive for the outcome of the project of modification, 
broadly and at different levels in the organisation. This applied to planning and 
development work as well as implementation. 

A high level of perceived participation, as measured according to ten differ-
ent parameters, was shown to be statistically significantly related to successful 
implementation and vice versa. The parameters with the greatest explanatory 
value were opportunity to affect the course of implementation, opportunity to 
make local adaptations, motivation, and job satisfaction. This strengthens the 
conclusion that the M-component of the MTO system, namely, individuals, must 
be given their due as players if a change process is to be successful. Factors 
shown to be significant, and that I regard as important, include: 
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� researchers and project managers within the organisation earning employ-
ees’ trust, 

� a combined “top-down” and “bottom-up” approach to the process of 
change, 

� broad participation in the line and regular project-group meetings, 
� agreement among employees, job supervisors and managers about the 

definition of “participation”, 
� open communication within the project organization, 
� the involvement of middle management and local managers, 
� tightly knit work groups. 

To achieve sustained results, participation must also involve a collective ap-
proach to learning within the organisation and among the various sub-projects 
and project phases. Factors that I regard as important for promoting such an ap-
proach to learning include: 

� working with a combined “top-down” and “bottom-up” approach,  
� the participation of management as well as employees at different levels 

of the organisation in formulating problems, development efforts and im-
plementation, 

� assigning time for reflection and dialogue with regard to lessons learned 
from projects, just as time is assigned for production, 

� the existence of a central project organisation within the operations to be 
modified, with an overview of and, if possible, an ability to affect how 
various projects within the organisation impact on and compete with one 
another. 

The advantages of researcher-supported work for change are that they create 
conditions for sustained change processes, which have been shown to be difficult 
to maintain independently, since the “logic of production” tends to overshadow 
the “logic of development”, thereby creating obstacles for change processes that 
might deliver sustained results. Conditions shown to be decisive and that I judge 
to be crucial include: 

� researchers and individuals responsible for the project providing those af-
fected by changes with feedback and opportunities for discussion, 

� the creation of direct opportunities by researchers for learning through, for 
example, learning laboratories, 

� the participation of researchers in creating conditions for exchange of 
knowledge between projects and sub-projects, since no tradition for such 
exchange of knowledge usually exists within the organisation. 
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Factors conductive to researcher-supported work for change 

There are many different factors that may serve to promote or hinder research-
assisted change processes. Some of the positive factors important for the out-
come of the change process within the Postal Service Network and that involved 
researchers’ contributions were: 
� carrying out extensive negotiations prior to each project phase and enter-

ing into project plans and contracts, 
� establishing close contact and communication with those who will be af-

fected by the changes, in this case, postmen and other front-line person-
nel, 

� creating a decentralized project organisation involving project manage-
ment and reference individuals in the line organisation, 

� being sensitive to practical needs, 
� articulating the division of roles between researchers and practitioners, 
� being able to shift among various research roles in accordance with 

changing needs, 
� emphasizing feedback in dialogue form to create legitimacy for a project, 
� being aware of practitioner groups’ levels of preparedness and maturity 

during the course of the intervention process, 
� making use of various and sometimes unconventional methods, e.g. role-

playing, to identify and solve problems, 
� understanding the production requirements faced by practitioners and bal-

ancing production requirements with the demand that research meets  
scientific standards, 

� being attentive during transitions between project phases, since “things 
often fall through the cracks” at these junctures, 

� being prepared for the possibility that process ownership at a business un-
dertaking will become unclear or at times even non-existent in the course 
of a long period of research, since key people may be replaced, 

� broadening points of contact within the organisation to deal with the types 
of situations characterized by the preceding item, 

� as a researcher, emphasizing the implementation process. 

Factors detrimental to researcher-supported work for change 

I also want to mention a few detrimental factors typically encountered in connec-
tion with the development and implementation of change, which we observed in 
the course of the research project within postal operations. The detrimental fac-
tors that we noted were lack of motivation in connection with the project, scepti-
cism about projects due to employees rarely having seen any concrete results 
from different projects, which fostered a negative attitude towards change  
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projects in general, limited freedom of action in a bureaucratically controlled or-
ganisation, unclear roles and unclear division of responsibility with regard to ac-
cess to resources in the form of time and personnel in connection with implemen-
tation, competing projects, reorganisation and cutbacks. 

Concluding remarks concerning the research project 

The intervention within the Swedish Postal Service Network provides a success-
ful and constructive example of how to solve practical problems in an operation 
through collaboration between researchers and practitioners. It also contributes to 
the development of scientific knowledge, in this case of researcher-supported 
work for change. The Service Network invested a lot of time, personnel resources 
and money in this project, and was persistent in ensuring that it was fulfilled. The 
investment has paid off in the forms of improved work conditions for postmen 
and better system performance.  

An MTO perspective and cross-disciplinary competence within the research 
team, in combination with the knowledge and experiences of practitioners, made 
it possible to arrive at concrete solutions. The package of measures that was de-
veloped turned out well, but implementation in the distribution offices was not as 
successful. The Network was not able to learn and disseminate the lessons of the 
pilot project at the Lidingö office in Stockholm throughout the organisation. 
Nevertheless, the experiences, as reported in this dissertation, have generated 
knowledge that may contribute to successful interventions and implementation 
processes in future projects focusing on researcher-supported work for change. 

Future research 

I consider it to be suitable that the MTO concept be employed as a way of man-
aging the complexity of work systems, to provide a point of departure for future 
research-supported development and change projects aiming at improving both 
system performance and the well-being of employees. At the same time, the 
MTO concept and its usefulness are subject to further development. 

Participation was an object of research during most of the 20th century but 
much remains to be done with regard to the practical application of participation 
in change processes. Regarding individuals in the context of change processes as 
players to a greater extent and especially allowing them to act as agents of 
change, is something that I propose as a theme for future work with research-
supported change processes. 

Researcher/practitioner collaboration represents an excellent platform for de-
veloping forms of participation in connection with practice-intensive change 
processes. Additional applied research of this type may contribute to increasing 
the quality of change processes and their outcomes and thus contribute to in-
creased understanding of the importance of different forms of participation for 
change processes in different operational contexts. 
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The role of researcher in connection with a change process of the scope described 
in the dissertation is complex. It is important to reflect that the division of roles 
between researchers and practitioners should be clear to avoid misunderstanding 
about who is responsible for what. I often asked myself in the course of events 
where the boundaries lay with regard to the extent and manner in which re-
searchers should involve themselves in interactive co-operative projects. There 
are of course no general limits. Interactive research requires significant flexibility 
and sensitivity with regard to operational context, the nature and layout of par-
ticular projects, and which and how many people are involved. The role of re-
searcher involves a craft that must be learned over time. One way of contributing 
to reflection and development of methodology surrounding the role of researcher 
is to provide, as was done in this dissertation, a thorough account of the shifting 
nature of the role and the situations that require extra attention in the course of a 
project, in order to enable other researchers to build upon these experiences in 
future research projects. 
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lag som hänför sig till olika projektfaser 

Bilaga Projektfaser 

 
Projektfas I 

1 Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen, hösten 
2001; Anette Erlandsson. (Vid intervjuerna av fackliga om-
bud/skyddsombud respektive kontorschefer anpassades frågorna till 
dessa kategorier.) 

2 Enkät om införandet av ”Bästa Metod” och kartläggning av persona-
lens totala arbetsmiljö/arbetssituation inom Posten, november 2001; 
Anette Erlandsson. 

 
Projektfas II 

3 Innehåll i utbildningen i ergonomi och arbetsteknik för brevbärare, 
våren 2004; Marianne Gerner-Björkstén  

 
Projektfas III 

4 Delenkät I om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet på pilot-
kontoret i Lidingö, 2003-10-15; Anette Erlandsson. 

5 Delenkät II om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet på pilot-
kontoret i Lidingö, fr o m 2003-12-06; Anette Erlandsson. 

6 Delenkät III om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet på pilot-
kontoret i Lidingö, fr o m 2004-02-03; Anette Erlandsson. 
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Projektfas III forts. 

7 Delenkät IV om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet på pilot-
kontoret i Lidingö, fr o m 2004-02-27; Anette Erlandsson. 

8 Delenkät V om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet på pilot-
kontoret i Lidingö, fr o m 2004-03-24; Anette Erlandsson. 

9 Uppföljningsenkät (IV) om införandet av åtgärder enligt BAS-
projektet på pilotkontoret i Lidingö, december 2004; Anette Erlands-
son-Karltun. 

10 Intervjufrågor vid gruppintervjuer i samband med den avslutande upp-
följningsenkäten vid Lidingökontoret, december 2004; Anette
Erlandsson-Karltun. 

 
Projektfas IV 

11 Intervjuguide vid  ”breddimplementeringen” avseende brevbärare, in-
kluderande fackliga ombud, skyddsombud samt dirigent, vå-
ren/sommaren 2005; Anna Roos.   

12 Intervjuguide vid  ”breddimplementeringen” avseende kontorschefer 
och lagledare, våren/sommaren 2005; Anna Roos. 

13a Enkät om införande och utvärdering av Postens åtgärdspaket för att 
förbättra innearbetet på postutdelningskontoren, maj 2005; Anette 
Erlandsson-Karltun. 

13b Delenkät medföljande enkät 13a om brevbärarnas upplevelser av ar-
betsförhållanden och hälsa inför examensarbete i ergonomi; Anette 
Erlandsson-Karltun & Eva Larsson.  

Publicerade rapporter  

14 Referenslista över rapporter som publicerats inom ramen för projekt-
arbetet som avhandlingen grundar sig på samt övriga studier som har 
genomförts och publicerats under projektsamarbetet med Servicenätet 
Posten, 2002-2006.   
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 1 (18) 
Anette Erlandsson

 
Fråga som ej ställs till denna kategori 

ALLMÄNNA UPPGIFTER 

1.  Utdelningskontor som infört  ”Bästa 
Metod”?
11 Ja 
12 Nej 

2.  Antal anställda Spontansvar

3.  Funktion Spontansvar

4.  Vilken typ av distrikt arbetar du på 
nu respektive har du arbetat på 
tidigare?

Spontansvar

5.  Kodat namn 

6.  Ålder 16-20
21-25
26-30
31-35
36-40

41-45
46-50
51-55
55-60
61-65

7.  Kön 

M
K

 

ARBETSERFARENHET 

8.  Som anställd på detta kontor?                                                      månader 

9.  Som anställd på andra kontor?                                                      månader 

10.  I vilka jobb på utdelningskontoren? Spontansvar 

11.  I ev andra jobb inom Posten? Spontansvar 
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12.  I andra yrken utom Posten? 

121  Ja     
122  Nej 

Spontansvar

ANSTÄLLNINGSTID I NUVARANDE JOBB 

13.  Senaste sammanhängande tid?                                              månader 

14.  Tidigare perioder?                                              månader 

15.  Vad tycker du om Posten som 
arbetsgivare?

Spontansvar

ARBETSMILJÖANSVAR 

16.  Hur arbetar ni med 
arbetsmiljöfrågor?
 

Spontansvar

17.  Vilka har deltagit? (Seko, chefer)  

18.  Vilken är din egen roll mer konkret? 
(Seko, chefer) 

19.  Arbetar ni med en årlig 
arbetsmiljöenkät?

191  Ja 
192 Nej 

20.  Åtgärdsmatris? 

201 Ja 
202  Nej 

21.  Handlingsplan? 

211 Ja 
212 Nej 
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22.  Har du själv deltagit i 

arbetsmiljöarbetet? 

221 Ja 
222 Nej 

Spontansvar

Om ja, på vilket sätt?

23.  Har du varit på någon 
arbetsmiljökurs?

231 Ja
232 Nej

Spontansvar

24.  Tycker du att du har bra överblick 
över vad som görs på ett 
utdelningskontor? (Seko) 

Spontansvar

25.  Hur tycker du förutsättningarna är 
när det gäller att genomföra 
förändringar ur 
arbetsmiljösynpunkt? (Seko) 

Spontansvar

26.  Har förutsättningarna förändrats 
sedan införandet av ”Bästa Metod”? 
(Seko) 

Spontansvar
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SYFTE 1:
 
Mäta genomförandeprocessen av ”Bästa Metod”: 
Hur har den genomförts, främst vad gäller införandeprocess, manual, delaktighet och 
acceptans.

”BÄSTA METOD”  

27.  Öppningsfråga:

Vilka är dina erfarenheter av Bästa 
Metod” hittills? 

Spontansvar

28. Hur långt har införandet kommit? 
(Eller har det inte införts och i så fall 
varför?)

281 BM har införts 
282  BM är endast under 
 diskussion 
283 Principiellt beslut har 
 fattats 
284 Införandet har planerats 
285 BM har inte införts  

Spontansvar

Om 285, varför? 

29.  Vilka har deltagit i 
införandeprocessen?

Spontansvar

30.  Har det funnits någon lokal 
projektgrupp?

301 Ja 
302 Nej 

Spontansvar

Om ja, vilka har ingått i den? 

31.  Test om lämplighet på kontoret, har 
sådan gjorts sådan och i så fall hur? 

Spontansvar

32.  Jobbar du själv enligt nya BM-
systemet eller genomförs just ditt
arbete enligt det gamla sättet? 

Spontansvar
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Installation av BM-facken 

33. Hur länge har ni arbetat med BM-
facken på det här utdelningskontoret?

                                                  månader 

34. Installerade ni allt på en gång eller 
stegvis?

Spontansvar

35. Hur var mottagandet när facken 
kom?
(Om negativt, varför?) 

Spontansvar

36. Vilken har din roll varit i samband 
med införandet av BM-facken? 

Spontansvar

37. Hur har det ordinarie arbetet förlöpt 
under installationsprocessen? 

Spontansvar

38. Hur lång tid tar det att lära sig 
sortera enligt ”Bästa Metod” så att 
det flyter optimalt? 

Spontansvar

39. Har det förekommit någon utbildning 
av personalen i samband med 
införandet av ”Bästa Metod” och i så 
fall vilken/hur? 

391 Ja 
392 Nej 

Spontansvar

BM-manualen

40. Har BM-manualen fått spridning i 
samband införandeprocessen? 

Spontansvar

41. Tycker du att den är användbar?  

411 Ja
412 Nej

Spontansvar
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42. Har den använts?  

421 Ja
422 Nej
 

Spontansvar

43. Vad i manualen har du haft nytta av? Spontansvar

Hur det är att arbeta med ”Bästa Metod” och i relation till innan den infördes 

44. Hur är det att arbeta med BM-
facken?

Skattning efter spontansvar: 

441 Bättre nu än innan BM 
442 I stor sett oförändrat 
443 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

45. Hur tycker du att ”Bästa Metod” har 
påverkat arbetsmiljön och den totala 
arbetssituationen för brevbärarna? 

Skattning efter spontansvar: 

451 Bättre nu än innan BM 
452 I stor sett oförändrat 
453 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

46. Tycker du att det finns några vinnare 
och förlorare på ”Bästa Metod”? 

Spontansvar
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DELAKTIGHET I INFÖRANDEPROCESSEN 

47. Har du haft några möjligheter att 
aktivt påverka införandet av ”Bästa 
Metod”?
Skattning efter spontansvar:

 Inte alls   
471… 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 I hög grad 

Spontansvar

48. Har du kunnat komma med 
synpunkter i samband med 
införandet? (Om nej, hade du önskat 
det?)

481 Ja 
482 Nej   1  hade önskat det 
  2  inget behov av det  

Spontansvar

49. Har dina synpunkter lett till några 
resultat? 

491 Ja
492 Nej

Spontansvar

50. Har du kunnat påverka själva 
installationen av BM-facken? (Om 
nej, hade du önskat det?) 

501 Ja
502 Nej 1  hade önskat det 

 2  inget behov av det 

Spontansvar

51. Är det något som du tycker skulle ha 
kunnat göras annorlunda i samband 
med införandet av ”Bästa Metod”? 

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 8 (18) 
Anette Erlandsson

52. Hur tycker du att informationen i 
samband med införandet av ”Bästa 
Metod” har fungerat?

Skattning efter spontansvar:

 Mycket dåligt 
521… 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 Mycket bra 

Spontansvar

53. Hur tycker du att kommunikationen i 
samband med införandet av ”Bästa 
Metod”har fungerat?

Skattning efter spontansvar:

531… Mycket dåligt 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 Mycket bra 

Spontansvar

54. Är det något som du tycker skulle ha 
kunnat göras annorlunda i det 
avseendet?

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 9 (18) 
Anette Erlandsson

55. Hur bedömer du ditt eget 
engagemang och din motivation i 
införandeprocessen?

Skattning efter spontansvar: 

 Mycket låg 
55… 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 Mycket hög 

Spontansvar

56. Tror du att ditt engagemang och din 
motivation kunde ha påverkats på 
något sätt? 

Spontansvar

57. Hur nöjd är du med att arbeta med 
”Bästa Metod”? 
(Arbetstillfredsställelse/acceptans 
med det nya systemet?) 

Skattning efter spontansvar:

571 Bättre nu än innan BM 
572 I stor sett oförändrat 
573 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

58. Tycker du att ”Bästa Metod” har 
medfört någon tidsvinst i förhållande 
till tidigare arbetssätt? 

581 Ja
582 Nej

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 10 (18) 
Anette Erlandsson

SYFTE 2: 

Kartlägga utdelningspersonalens totala arbetsmiljö/arbetssituation med i huvudsak 
utdelning i flerfamiljshus. 

DEN TOTALA ARBETSSITUATIONEN 

59. Öppningsfråga: 

Vad är din egen bedömning av den 
totala arbetssituationen för 
brevbärarna nu på 
utdelningskontoret?

Spontansvar

60. Särskilda förhållanden som du skulle 
anföra som positiva?  – ange tre 

faktorer.

Spontansvar

61. Särskilda förhållanden som du skulle 
anföra som negativa? – ange tre 

faktorer.

Spontansvar

62. Beträffande de negativa, hur bedömer 
du möjligheten att åtgärda dem? 

621 Åtgärdbara direkt?   
622 Åtgärdbara om tid ges? 
623 Åtgärdbara om pengar/andra 

resurser tillförs? 
624 Åtgärdbara om experter får 

komma in (t ex 
företagshälsan?)

Ev spontansvar 

1   Ja        2   Nej
1   Ja        2   Nej 
1   Ja        2   Nej 

1   Ja         2   Nej 

63. Som kontorschef/Seko-ombud utsätts 
man ju för ett visst korstryck i 
organisationen uppifrån respektive 
nedifrån, Hur hanterar du det? 

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 11 (18) 
Anette Erlandsson

KONTORET         

64. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
i sorteringsarbetet och annat arbete 
inne på kontoret? 

Skattning efter spontansvar: 

641 Bättre nu än innan BM 
642 I stor sett oförändrat 
643 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

65. Hur bedömer du förhållandena i 
lokalerna och utrustningen?

Skattning efter spontansvar:

651 Bättre nu än innan BM 
652 I stor sett oförändrat 
653 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

66. Har du några synpunkter på 
lokalytan? 

Spontansvar

67. Har du några synpunkter på golvet 
vid facken? 

Spontansvar

68. Har du några synpunkter på 
belysningen vid facken? 

Spontansvar

69. Hur förhåller det sig det med 
avlastningsytor via facken? 

Spontansvar

70. Hur är det med ventilation, drag och 
damm?

Spontansvar

71. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
ergonomiskt/kroppsligt?
 
Skattning efter spontansvar:

711 Bättre nu än innan BM 
712 I stor sett oförändrat 
713 Sämre nu än innan BM 
 

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 12 (18) 
Anette Erlandsson

72. Vilka typer av besvär är vanligast? Spontansvar

73. Kan du beskriva hur du ser på 
sambandet mellan 
arbetsställning
synkrav och 
arbetssätt vid facken? 

Spontansvar

74. Tidigare satt ni under 
sorteringsarbetet men nu står ni. Hur 
tycker du det fungerar i kombination 
med turarbetet? 

75. Hur bedömer du arbetsförhållandena  
psykiskt/socialt?

Skattning efter spontansvar:

751 Bättre nu än innan BM 
752 I stor sett oförändrat 
753 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

TURARBETET

76. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
under turarbetet? 

Skattning efter spontansvar:

761 Bättre nu än innan BM 
762 I stor sett oförändrat 
763 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

77. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
i den fysiska miljön under turarbetet? 
Frågar om: 

- Transporthjälpmedel 
- Att springa i trappor 
- Utformningen av postlådor 
- Reklamutdelningen 
- Användning av bärsele 

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 13 (18) 
Anette Erlandsson

78. Finns det någon gräns för hur mycket 
direktreklam får väga? 

79. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
ergonomiskt/kroppsligt under 
turarbetet? 

Skattning efter spontansvar:

791 Bättre nu än innan BM 
792 I stor sett oförändrat 
793 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

80. Hur bedömer du arbetsförhållandena 
psykiskt under turarbetet? 

Skattning efter spontansvar:

801 Bättre nu än innan BM 
802 I stor sett oförändrat 
803 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

HÄLSA

81. Hur ersätts frånvaro om någon är 
sjuk
en dag?
en vecka?
längre?
 

Spontansvar

82. Hur är frånvaromönstret på 
kontoret?

Skattning efter spontansvar:

821 Frånvaron har minskat 
822 I stort sett oförändrat 
823 Frånvaron har ökat 

Spontansvar

83. Vad tror du den har för orsaker? Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 14 (18) 
Anette Erlandsson

84. Hur är den arbetsrelaterade hälsan 
för din egen del? 

841 God
842 Dålig
843 Kunde vara bättre 

Spontansvar

85. Hur gör du för att hålla dig i god 
kondition?

Spontansvar

86. Finns det tillgång till fysisk motion 
eller träning genom arbetsgivarens 
försorg?

87. Hur tycker du att 
företagshälsovården fungerar? 

Spontansvar

88. Hur är tillgången på 
företagshälsovård?

Spontansvar

89. Skulle du vilja ha bättre tillgång till 
den?

891 Ja
892 Nej

90. Är det bra med noll-kontrakt? 

901 Ja
902 Nej
903 Ingen synpunkt 

Spontansvar

91. Har du haft någon nytta av 
företagshälsovården?

911 Ja
912 Nej

Spontansvar

AVSLUTANDE FRÅGOR 

92. Anser du att du ingår i en 
arbetsgrupp (i så vall vilken) eller ser 
du det mer som ett individuellt 
arbete.

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 15 (18) 
Anette Erlandsson

93. Hur skulle du vilja beskriva 
samarbetet inom utdelningskontoret? 

Spontansvar

94. Hur väl fungerar det? 

95. Hur betydelsefullt är det? Spontansvar

96. Tycker du att det är någon skillnad i 
dessa avseende före respektive efter 
införande av ”Bästa Metod”? 

Skattning efter spontansvar:

961 Bättre nu än innan BM 
962 I stor sett oförändrat 
963 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar

97. Har fördelningen av arbetet mellan 
personalen förändrats efter ”Bästa 
Metod” införandet? 

Spontansvar

98. Har kontorschefens roll som 
organisatör av arbetsfördelningen 
förändrats?

Spontansvar

99. Finns det någon teamledare eller 
liknande roll och vad innebär den? 

Spontansvar

100. Finns det något s k processtöd?  
Vad innebär det i så fall och vad är 
vederbörandes roll rent praktiskt? 

101. Hur tycker du det är att dela upp 
brevsorteringen på för- och 
eftermiddagen?

Skattning efter spontansvar:

1011 Bättre än tidigare 
1012 I stort sett oförändrat 
1013 Sämre än tidigare 

Spontansvar
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102. Hur tycker du det är att arbeta efter 
ett fast tidsschema i motsats till 
tidigare?

Skattning efter spontansvar:

1021 Bättre
1022 I stor sett oförändrat 
1023 Sämre

Spontansvar

103. Hur bedömer du dina möjligheter att 
påverka och själv styra ditt arbete? 

Skattning efter spontansvar:

1031 Bättre än tidigare 
1032 I stor sett oförändrade 
1033 Sämre än tidigare 

Spontansvar

104. Finns det något utrymme för att 
utveckla verksamheten?

1041 Kvalitetsmässigt?
Ex.vis tillvaratagande av 
kundklagomål på ett 
systematiskt sätt? 

1 Ja 
2 Nej 

1042 Arbetsmiljömässigt?
Ex.vis att utarbeta och fullfölja 
handlingsplanen.

1 Ja  
2 Nej 

Spontansvar

 

105. Har din syn på brevbäraryrket 
förändrats som ett resultat av ”Bästa 
Metod”?

Skattning efter spontansvar:

1051 Bättre nu än innan BM 
1052 I stor sett oförändrat 
1053 Sämre nu än innan BM 

Spontansvar
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Intervjuguide till brevbärare under den inledande utredningen 2001, 17 (18) 
Anette Erlandsson

106. Har din syn på brevbäraryrket 
förändrats av andra orsaker? I så fall 
vilka?

Skattning efter spontansvar:

1061 Bättre nu
1062 I stor sett oförändrat 
1063 Sämre nu 

Spontansvar
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107. Vilka förbättringar avseende de totala 

arbetsförhållandena har skett/tycker 
du kan göras? 

Spontansvar

NÄRMASTE FRAMTIDEN 

108. Avser stanna inom Posten? 

1081 Ja
1082 Osäker
1083 Nej

109. Avser stanna inom Posten Brev? 
 
1091 Ja
1092 Osäker
1093 Nej

 
110. Avser stanna inom detta 

utdelningskontor?

1101 Ja
1102 Osäker
1103 Nej

111. I nuvarande roll som brevbärare? 

1111 Ja 
1112 Osäker 
1113 Nej 

112. Något annat du skulle vilja tillägga? Spontansvar 
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Bilaga 2 

 

 

Enkät
 

om införandet av Bästa Metod och kartläggning av 
personalens totala arbetsmiljö/arbetssituation inom Posten 
 
 
Frågeformuläret som vi ber Dig fylla i innehåller följande avsnitt: 
 

A. Några allmänna frågor     sidan   1   
B. Arbetserfarenhet inom Posten    sidan   2 
C. Frågor till brevbärare med postutdelning  sidan   5 
D. Frågor till Seko-ombud eller/och skyddsombud sidan   8    
E. Frågor om Bästa Metod    sidan 10 
F. Arbetsförhållanden och hälsa    sidan 27 
G. Avslutande fråga     sidan 36 

 
 
Det är mycket viktigt att Du fyller i samtliga frågor som är tillämpliga i Ditt fall. De flesta 
frågor passar brevbärare med postutdelning. Har Du andra uppgifter på Ditt utdelningskontor 
ska Du besvara så många frågor Du kan. Vissa avsnitt är endast avsedda för personal med 
särskilda uppgifter och det är då klart angivet i formuläret.  
 
För att enkäten ska vara till nytta för kommande åtgärdsarbete hoppas vi på Din fulla 
medverkan. 
 
Märkningen längst upp på sidan 1 är till för att vi skall veta hur många på varje 
utdelningskontor som svarat på enkäten. 
 
Använd helst kulspetspenna eller tuschpenna när Du fyller i formuläret. Markera Ditt svar på 
varje fråga med kryss i lämpligt svarsalternativ. 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anette Erlandsson 
 

 
November 2001 

 
 

 

AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP
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A  NÅGRA ALLMÄNNA FRÅGOR   

 
 
A1  Är Du ... 

�  Man    
��Kvinna 

    
 
A2 När är Du född? 

�          -1940    
��1941-1945    
��1946-1950    
��1951-1955    
��1956-1960    
�  1961-1965    
��1966-1970    
�  1971-1975    
�  1976-1980    
� 1981-1985    
�  1986-            

A3 Vilket av följande gäller för Dig?  
� Ensamboende 
�  Sammanboende/gift 
��Annat 

 
 
A4  Har Du hemmavarande barn  

upp till 12 år? 
� Nej   
� Ja, i åldrarna 0-6 år 
� Ja, i åldrarna 7-12 år 
��Ja, både i åldrarna 0-6 och 7-12 år 
��Ja, endast över 12 år 
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B ARBETSERFARENHET INOM POSTEN 
 
 
 
B1 Hur många år har Du arbetat inom Posten? 
 
        a) Senast samman-         b) Totalt      

          hängande period 
Mindre än 1 år         �             �   
1-5 år                  �             � 
5-10 år                  �             � 
10-15 år      �             � 
15-20 år      �             � 
20-25 år      �             � 
25-30 år      �             ��

 Mer än 30 år      �             � 
 
 
B2 Hur många år har Du arbetat på detta utdelningskontor? 
 
        a) Senast samman-         b) Totalt      

          hängande period 
Mindre än 1 år         �             �   
1-5 år                  �             � 
5-10 år                  �             � 
10-15 år      �             � 
15-20 år      �             � 
20-25 år      �             � 
25-30 år      �             ��

 Mer än 30 år      �             � 
 
 

B3 Hur är din anställningsform? Markera de alternativ som gäller för Dig.

 
� Tillsvidareanställd  40%     50%      60%     70%     80%     90%     100%  
� Fast    �        �        �        �        �        �        ���� 
� Tidsbegränsad                    �        �        �        �        �        �        ����           �         

  
        

 Mer än 30%  Mindre än 30% 
        per månad       per månad 

� Timanställd               
� Fast                                            �      �                      
� Timanställd                                �      �                      
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B4 Vilka arbetsuppgifter har Du? Ta ställning till var och en av arbetsuppgifterna nedan!  
 
             Uppskattningsvis hur stor del av dagen? 
             (Ange det alternativ som ligger närmast.)  

          0%  25%   50%   75%    100%  
a) Brevbärare med postutdelning    �    �    �    �    � 
b) Kamning          �    �    �    �    � 
c) Brevresning/ 

avgående sortering      �    �    �    �    � 
d) Annan sortering (ej kamning)     �    �    �    �    � 
e) Chaufför       �    �    �    �    � 
f) Annat        �    �    �    �    � 

  
 
B5 Deltar Du i arbetsmiljöarbete när det gäller utveckling av arbetsmiljön 

för de anställda på utdelningskontoret?
� Nej        
� Ja, som SEKO-ombud      
� Ja, som skyddsombud         
� Ja, som brevbärare      
� Ja, som annat    

                           
 
B6 Har Du för närvarande arbetsledningsansvar som teamledare eller annat? 

��Ja 
�  Nej    

  
 Om du svarat Nej, gå vidare till avsnitt C, sidan 5.

 
 
B7 Om Du svarat Ja på fråga B5, hur upplever Du det i stort? 

��Mycket positivt 
��Ganska positivt 
��Varken positivt eller negativt 
��Ganska negativt 
��Mycket negativt 

 
 
B8 Du som har arbetsledningsansvar, hur länge har Du haft det? 

��1-3 månader 
��3-6 månader 
��6-12 månader 
��1-2 år 
��2-3 år 
��3-4 år 
��4-5 år 
��Mer än 5 år 
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B9 Du som har arbetsledningsansvar, hur stor del av Din arbetsdag upptas av 

brevbäraruppgifter (eller andra uppgifter) än ledningsarbete? 
��Mindre än en timma per dag 
��1-2 timmar per dag 
��2-4 timmar per dag 
��4-6 timmar per dag 
��Mer än 6 timmar per dag 
 
 

B10 Hur upplever Du kombinationen att ha både arbetsledningsansvar och andra uppgifter? 
��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Varken bra eller dåligt 
��Ganska dåligt 
��Mycket dåligt 
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C FRÅGOR RIKTADE TILL BREVBÄRARE MED POSTUTDELNING 
 

Frågor under avsnitt C gäller endast Dig som nu arbetar som eller tidigare har arbetat som 
brevbärare med postutdelning. Om detta inte gäller Dig kan Du gå vidare direkt till avsnitt D på 
sidan 8. 
 
 

 
C1 a)  Hur många år har Du arbetat som brevbärare med postutdelning? 

  
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           
 

     
b) Uppskattningsvis hur stor del av veckan arbetar Du nu som brevbärare med 

postutdelning?
 

   0%  25%  50%  75%   100% 
 

    �    �    �    �    � 

   
 

C2 Vad slags brevbäring har Du arbetat med? Ta ställning till vart och ett av alternativen nedan! 

 
 a)   Brevbäring i flerfamiljshus med hiss:

 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           
�
 
b)   Brevbäring i flerfamiljshus utan hiss: 
 
 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           
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Fortsättning av frågan: Vad slags brevbäring har Du arbetat med? Ta ställning till vart och 

ett av alternativen nedan!

 
c)   Gångbrevbäring:  

 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           

d)  Bilburen stadsbrevbäring: 
 
 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           
 

   
 
 e)   Cykelburen brevbäring i villaområden: 

 
 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           

 f)   Lantbrevbäring:  

  
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än 
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år           30 år 
        a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �     
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Fortsättning av frågan: Vad slags brevbäring har Du arbetat med? Ta ställning till vart och 

ett av alternativen nedan!

 
 g)   Företagsbrevbäring: 

 
                                                   Inte       Mindre       1-5          5-10        10-20      20-30      Mer än
                                                    alls       än 1 år        år            år            år            år       30 år 

a)  Senast samman-        
             hängande period?           �           �           �           �           �           �           �        
�   ���         ��� 
        b)  Totalt?                            �           �           �           �           �           �           �           
   

 
 
C3 Uppskattningsvis hur stor del av veckan har Du under det senaste året arbetat med följande 

kategorier av brevbäring?
         0%  25%  50%  75%   100% 

 
a) Brevbäring i flerfamiljshus med hiss     �    �    �    �    ��

 
b) Brevbäring i flerfamiljshus utan hiss       �    �    �    �    ��

 
c) Gångbrevbäring                     �    �    �    �    ��

 
d) Bilburen stadsbrevbäring         �    �    �    �    ��

 
e) Cykelburen brevbäring i villaområden        �    �    �    �    ��

 
f) Lantbrevbäring                     �    �    �    �    ��

 
g) Företagsbrevbäring                                                �    �    �    �    � 

 
 
 
C4 Vilket av följande alternativ gäller Dig? Markera de alternativ som gäller Dig. 

��Jag är SEKO-ombud 
��Jag är skyddsombud 
� Jag är både SEKO-ombud och skyddsombud 
� Jag har tidigare varit SEKO-ombud, skyddsombud eller bådadera 
� Jag är varken SEKO-ombud eller skyddsombud 

 
Om Du svarat att Du varken är SEKO-ombud eller skyddsombud på fråga C4, kan Du gå direkt 

till avsnitt E på sidan 10. 
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D FRÅGOR RIKTADE TILL SEKO-OMBUD ELLER/OCH SKYDDSOMBUD 
 

Frågor under avsnitt D gäller endast Dig som arbetar som eller tidigare har arbetat som SEKO-
ombud, skyddsombud eller bådadera. Om detta inte gäller Dig kan Du gå vidare till avsnitt E på 
sidan 10. 
 
 

D1 Hur länge har Du arbetat som SEKO-ombud?  
   

     På detta   Totalt 
           Utdelningskontor      inom Posten    

 
Mindre än en månad  �     � 
1-3 månader   �     � 
3-6 månader   �     � 
6-12 månader   �     �   
1-3 år    �     � 
3-5 år    �     � 
Mer än 5 år   �     � 
 
     

D2 Hur länge har Du arbetat som skyddsombud?  
   

     På detta   Totalt 
           Utdelningskontor      inom Posten    

 
Mindre än en månad  �     � 
1-3 månader   �     � 
3-6 månader   �     � 
6-12 månader   �     �   
1-3 år    �     � 
3-5 år    �     � 
Mer än 5 år   �     � 
 

 
D3 Hur upplever Du Ditt arbete som SEKO-ombud eller skyddsombud?  

��Mycket positivt 
��Ganska positivt 
��Varken positivt eller negativt 
��Ganska negativt 
��Mycket negativt 
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D4  Hur bedömer Du Dina förutsättningar som SEKO-ombud eller skyddsombud att påverka 
arbetsförhållandena och arbetsmiljön på utdelningskontoret? 
��Mycket goda 
��Ganska goda 
��Varken goda eller dåliga 
��Ganska dåliga 
��Mycket dåliga 

 
 
D5 Påverkar centrala direktiv förutsättningarna att bedriva det lokala arbetsmiljöarbetet? 

��Ja, mycket positivt 
��Ja, något positivt 
��Nej, inte alls 
��Ja, något negativt 
��Ja, mycket negativt 

 
 
D6 Hur tycker Du förutsättningarna är att arbeta med lokala arbetsmiljöfrågor? 

��Mycket goda 
��Ganska goda 
��Varken goda eller dåliga 
��Ganska dåliga 
��Mycket dåliga 

 
  
D7 Hur tycker Du arbetet med arbetsmiljöronden/enkäten och genomförande av åtgärder enligt 

denna fungerar?  
��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Ganska dåligt 
��Mycket dåligt 

 
 
D8 Tycker Du att personalen på utdelningskontoret får den information de behöver vad gäller 

arbetsmiljö? 
��Definitivt 
��I ganska stor utsträckning 
��I ganska liten utsträckning 
��Definitivt inte 

 
 
 

262



 10

E FRÅGOR OM BÄSTA METOD  
  

Detta avsnitt gäller samtlig personal. Besvara alla de frågor som är tillämpliga på Dig. 
 
 

Ea Införandet av Bästa Metod

 
Ea1 Hur långt har införandet av Bästa Metod kommit på detta utdelningskontor?   

� Bästa Metod har införts helt     
� Bästa Metod har införts delvis     
� Införandet är under planering     
� Bästa Metod är endast under diskussion    

 
Ea2  Hur länge har Du arbetat enligt Bästa Metod som helhet betraktat oavsett utdelningskontor?

��0-1 år 
��1-2 år 
��2-3 år 
��3-4 år 
��4-5 år 
��Mer än 5 år 

 
 
Ea3 Har Du själv deltagit i införandet av Bästa Metod på detta utdelningskontor?

��Ja 
��Nej 

 
 
Ea4 Har Du själv deltagit i införandet av Bästa Metod på något annat utdelningskontor tidigare?  

��Ja 
��Nej 

 
 
Ea5  Har det funnits någon lokal projektgrupp under införandet av Bästa Metod på detta 

utdelningskontor?
��Ja 
��Nej 
��Vet ej 

 
 
Ea6 Har Du själv deltagit i någon lokal projektgrupp under införandet av Bästa Metod? 

��Ja, på detta utdelningskontor 
��Ja, på annat utdelningskontor 
��Ja, både på detta och annat utdelningskontor 
��Nej 
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Ea7 Vad gäller för Dig i fråga om Bästa Metod-manualen för arbetet med kamfacken oavsett 
utdelningskontor? Markera de påståenden som passar in på Dig. 
���Jag har haft tillgång till manualen      
��Jag har fått ett eget exemplar av manualen    
��Jag har läst manualen       
��Jag tycker manualen har varit användbar     
 

 
Ea8 Vad anser Du om de instruktioner Du har fått för hur man bör arbeta mer Bästa Metod?

               

                     Mycket             Mycket 
          bra              dåliga 

  � � � � � � � 
 
 
Ea9 Hur tycker Du att möjligheterna har varit att påverka hur Bästa Metod skulle införas? 
 

       Mycket                        Mycket 
                  goda              dåliga 
  � � � � � � � 
 
 
Ea10  Hur tycker Du att informationen kring införandet av Bästa Metod har fungerat på detta 

utdelningskontor?

       Mycket                        Mycket 
                   bra              dåligt 
  � � � � � � � 
 
 
Ea11 Hur tycker Du att kommunikationen kring införandet av Bästa Metod har fungerat på detta 

utdelningskontor?

       Mycket                        Mycket 
                   bra              dåligt 
  � � � � � � � 
 
 
Ea12 Hur har Din motivation varit när det gäller införandet av Bästa Metod? 
  

        Mycket                           Mycket 
                   hög                           låg 
  � � � � � � � 
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Ea13 Hur tillfreds känner Du Dig med att arbeta med Bästa Metod? 

              Mycket                         Inte alls      
                  tillfreds              tillfreds 
  � � � � � � � 
    
 
Ea14 Har Du känt Dig delaktig i införandet av Bästa Metod? 
 

          Ja,                Nej, 
      i mycket               inte alls 

              hög grad              
  � � � � � � � 
 
 
Ea15 Tycker Du att det har funnits möjlighet till lämpliga lokala anpassningar av Bästa Metod? 
 

          Ja,                Nej, 
      i mycket               inte alls 

              hög grad              
  � � � � � � � 
 
 

Eb Införandet av kamfacken 
 
 
Eb1 Vilken typ av kamfack arbetar Du nu med? 

��Bästa Metod-fack� 
��Royal Mail-fack 
��Andra modeller av kamfack 

 
 
Eb2 Har Du deltagit i installationen av Bästa Metod-facken eller andra modeller av kamfack på 

detta utdelningskontor?  
��Ja 
��Nej  

 
 
Eb3 Hur upplevde Du personligen ankomsten av Bästa Metod-facken eller andra modeller av 

kamfack på detta utdelningskontor?
��Mycket positivt 
��Ganska positivt 
��Varken positivt eller negativt 
��Ganska negativt 
��Mycket negativt 
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Eb4  Hur länge har Du arbetat med Bästa Metod-facken eller andra modeller av kamfack
oavsett utdelningskontor?  
��0-1 år 
��1-2 år 
��2-3 år 
��3-4 år 
��4-5 år 
��Mer än 5 år  
 
 

Eb5 I vilken utsträckning arbetar Du enligt anvisningarna för kamning av post enligt Bästa 
Metod? Markera de påståenden som passar in på Dig. 
� Jag följer helt       
� Jag kammar upp reklamen i facken     
� Jag delsorterar fortfarande en del post   
� Jag följer inte med avseende på annat   

 
 
Eb6 Hur lång tid tog det att lära sig att kamma upp posten enligt Bästa Metod innan det i Ditt 

tycke började fungera bra?  
��Mindre än en vecka 
��Mellan en vecka och en månad 
��1-3 månader 
��3-6 månader 
��6-12 månader 
��Längre än 12 månader 

 
 
Eb7 Hur har det ordinarie arbetet förlöpt under installerandet av kamfacken på detta 

utdelningskontor?
��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Ganska dåligt 
��Mycket dåligt 
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Ec Frågor om själva arbetssättet i Bästa Metod  
 

Ec1 Hur tycker Du att Bästa Metod som helhet har påverkat arbetsmiljön och den totala 
arbetssituationen för brevbärarna?  
 

      I hög grad                 I hög grad       
             till det bättre                        till det sämre   
  � � � � � � � 
 
 
Ec2 Hur tycker Du det är att dela upp brevsorteringen på för- och eftermiddagen

(A-post respektive B-post) jämfört med hur ni tidigare hade det? 
 

       Mycket                  Oförändrat          Mycket   
                 bättre               sämre            
  � � � � � � � 
 
 
Ec3 Hur tycker Du det är att arbeta efter ett fast tidsschema enligt Bästa Metod jämfört med 

hur ni tidigare hade det? 
 
                  Mycket                  Oförändrat          Mycket   
                 bättre               sämre            
  � � � � � � � 
 
 
Ec4 Hur fungerar de nya arbetstiderna med Din familjesituation?  

 
                  Mycket                  Oförändrat            Mycket   
             bättre nu              sämre nu            
  � � � � � � � 
     
 
Ec5 Kan Du konstatera någon tidsvinst som Bästa Metod som helhet har medfört?  

� Ja, det går mycket snabbare  
� Ja, det går något snabbare 
� Det är i stort sett oförändrat 
� Nej, det tar något längre tid  
� Nej, det tar mycket längre tid  
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Ec6 Anser Du att Bästa Metod lämpar sig                  
bättre eller sämre under vissa
förhållanden? Ta ställning till vart        Mycket          Varken                  Mycket
och ett av alternativen nedan!          bättre       bättre eller        sämre
                                 sämre
a) På mindre orter och landsbygd   � � � � � � � 
b) I storstäder      � � � � � � � 
c) Där postmängden varierar mycket  � � � � � � � 
d) Där det är mycket A-post    � � � � � � � 
e) Där det är hög omsättning av brevbärare  � � � � � � � 

                                           
 

Ec7 Kommer B-posten i rätt tid från terminalen? 
��I stort sett alltid 
��Oftast  
��Oftast inte  
��I stort sett aldrig 

 
 
Ec8 Medför ankomsttiden för B-posten problem för Ditt arbete med Bästa Metod på 

utdelningskontoret? 
��Ja, mycket stora problem 
��Ja, vissa problem 
��Nej, inga problem 

 
 
Ec9 Hur tycker Du att hanteringen av gruppreklamen för egen del fungerar enligt Bästa Metod 

jämfört med tidigare arbetssätt? 
��Mycket bättre  
��Något bättre 
��Oförändrat 
��Något sämre 
��Mycket sämre 

 
  
 
Ed Frågor om arbetet med Bästa Metod inne på kontoret

 
Ed1 Hur bedömer Du arbetsförhållandena inne på utdelningskontoret jämfört med hur de var 

innan Bästa Metod? 
��Mycket bättre  
��Något bättre 
��Oförändrat 
��Något sämre 
��Mycket sämre 
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Ed2 Hur tycker Du det är att arbeta med kamfack jämfört med tidigare arbetssätt? 
��Mycket bättre  
��Något bättre  
��Oförändrat 
��Något sämre  
��Mycket sämre   

 
 
Ed3 Är utrymmet i kamfacken tillräckligt för postmängden? 

��Ja, nästan alltid 
��Ja, oftast 
��Det är mycket varierande 
��Nej, oftast inte 
��Nej, nästan aldrig 

 
 
Ed4 Hur upplever Du märkningen av facken (etiketterna eller remsorna med adressater) enligt 

Bästa Metod? 
��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Ganska dåligt  
��Mycket dåligt 

 
 
Ed5 Upplever Du några av följande problem med märkningen av facken? Markera de påståenden 

som passar in på Dig själv.                 
� Det får inte plats tillräckligt med information     
� Det är för liten text       
� Den är svårläst generellt        
� Det blir mycket ändringar för hand så att de blir svårlästa   
� Det är svårt att skilja gatorna åt      
� Andra problem         

Ed6 Hur tycker Du att risken för felsortering är med Bästa Metod jämfört med tidigare 
arbetssätt? 
��Mycket större 
��Något större 
��Oförändrad 
��Något mindre 
��Mycket mindre  
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Ed7 Hur bedömer Du uppkamningen av posten i kombination med andra arbetsuppgifter inne på 
kontoret jämfört med tidigare arbetssätt?  
��Det går mycket bättre  
��Det går något bättre  
��Det är oförändrat 
��Det går något sämre  
��Det går mycket sämre  

 
 
Ed8 Kräver Bästa Metod högre grad av samarbete vid kamning av posten än tidigare arbetssätt? 

��Ja 
��Nej 

 
 
Ed9 Hur är det att samarbeta vid uppkamning av posten jämfört med tidigare arbetssätt? 

��Mycket lättare 
��Något lättare 
��Varken lättare eller svårare 
��Något svårare 
��Mycket svårare 

 
 
Ed10 Hur upplever Du lokalen ni arbetar i? 

��Alltför stor 
��Något för stor 
��Lagom 
��Något för liten 
��Alltför liten 

    
 
Ed11 Hur upplever Du ytan Du står på vid kamningsarbetet?   

��Alltför hård 
��Något för hård 
��Lagom 
��Något för mjuk 
��Alltför mjuk 
  

 
Ed12 Har Du speciella skor för kamningsarbetet vid facken? 

��Ja, skor som fungerar bra för mig 
��Ja, skor som inte fungerar bra för mig 
��Nej 

 

Ed13 Har Du speciella mattor att stå på vid kamningsarbetet framför facken? 
��Ja 
��Nej 
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Ed14 Behöver Du speciella skor och mattor vid kamningsarbetet? 

��Nej, jag behöver varken speciella skor eller mattor  
��Ja, jag behöver endast speciella skor  
��Ja, jag behöver endast speciella mattor  
��Ja, jag behöver både speciella skor och mattor  

 
 
Ed15 Hur många pelare med kamfack arbetar Du vanligtvis med samtidigt? Ringa in antal. 
 

1st 2 st 3st 4st 5st 6st 7st 8st 9st 10st Fler 
 
 
Ed16 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du på varje ställ? 

��Mindre än 3 
��3 
��4 
��5 
��Mer än 5 
 

 
Ed17 Hur många våningar med fack har Du på varje ställ, om Du räknar in dem Du använder till 

annat än att kamma upp post i (t ex för eftersändning, att ha pärmar, gummisnoddar och 
annat material i)? 
��Mindre än 3 
��3 
��4 
��5 
��6 
��Mer än 6 

 
 
Ed18 Hur är Dina kamfackpelare placerade i förhållande till varandra? 

��Alla pelarna står bredvid varandra på en linje 
��De två yttre pelarna är vinklade mot den/de mittersta i 120 grader enligt anvisningarna 
��De två yttre pelarna är vinklade mot den/de mittersta i en annan vinkel 
��Annan uppställning 

 
 
Ed19 Om Dina kamfackpelare inte är uppställda enligt anvisningarna vad beror det på? Markera 

de påståenden som passar in på Dig själv.          
� Utrymmesbrist     
� Jag föredrar en annan uppställning  
� Jag har fått andra anvisningar   
� Samarbetet med andra brevbärare      

kräver en annan uppställning  
� Andra orsaker    
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Ed20 Om Du kammar på någon annan ”slinga” än din egen, ändrar Du vanligtvis fackhöjden då?  
��Ja 
��Nej 
 
 

Ed21 Om Du svarat Nej på föregående fråga, vilka orsaker beror det på? Markera de påståenden 

som passar in på Dig själv. 
��Det finns inte tid 
��Det är för tungt 
��Det är för krångligt 
���Jag vill inte ändra på någon annans arbetsplats 
��Andra orsaker 
 

 
Ed22 Vad har Du för belysning vid kamfacken? 

� Endast allmänbelysning från takarmatur                         
� Endast punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack               
� Endast punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack   
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack      
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack      

 
 
Ed23 Hur upplever Du belysningen vid kamfacken? 

� Mycket bra 
� Ganska bra 
� Varken bra eller dålig 
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 

 
 
Ed24 Använder Du glasögon vid kamningsarbetet?  

��Ja, specialbeställda glasögon avsedda för kamningsavståndet 
��Ja, ordinarie enkelslipade glasögon 
��Ja, progressiva eller dubbelslipade glasögon 
��Nej 

 
 
Ed25 Hur upplever Du tillgången på avlastningsytor vid kamfacken? 

��Helt tillräcklig  
��Ganska tilläcklig  
��Varken bra eller dålig 
��Ganska otillräcklig 
��Helt otillräcklig 
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Ed26 Är de avlastningsytor som finns lämpade för Dina arbetsuppgifterna? 
��Ja, mycket bra 
��Ja, ganska bra 
��Varken bra eller dåligt 
��Nej, ganska dåligt 
��Nej, mycket dåligt 

 
 
Ed27 Hur upplever Du ventilationen i lokalen? 

��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Varken bra eller dålig 
��Ganska dålig 
��Mycket dålig 

 
 
Ed28 Hur upplever Du temperaturen i lokalen?  

��För varmt generellt 
��För varmt vissa tider på året 
��Oftast lagom 
��För kallt vissa tider på året 
��För kallt generellt 
 
 

Ed29 Hur upplever Du luftkvaliteten i lokalen? 
��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Varken bra eller dålig 
��Ganska dålig 
��Mycket dålig 

 
 
Ed30 Är det dragigt vid Din arbetsplats? 

��Ja, mycket 
��Ja, något 
��Nej 
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Ed31 Hur upplever Du arbetsförhållandena socialt sett inne på utdelningskontoret? Välj ett av tre 

påståenden i varje ”fråga” a-c nedan. 

  
 a) Välj det påstående som passar bäst in på Dig själv: 

��Jag tycker att jag blir alltför mycket iakttagen  
��Jag tycker varken att jag blir för mycket iakttagen eller att jag känner mig alltför isolerad  
� Jag känner mig alltför isolerad  
 

 b) Välj det påstående som passar bäst in på Dig själv:  
��Jag tycker jag blir störd av mina arbetskamrater runtomkring mig  
��Jag tycker jag har alldeles lagom kontakt med mina arbetskamrater  
��Jag tycker jag får för lite kontakt med mina arbetskamrater  
 

 c) Välj det påstående som passar bäst in på Dig själv: 
��Jag tycker det är alldeles för mycket oväsen omkring mig och det stör mig  
��Jag tycker jag har alldeles lagom kontakt med mina arbetskamrater under kamningen av   
      posten  
��Jag tycker det är för tyst och det tråkar ut mig  

 
 
 
Ee Arbetsförhållanden under turarbetet med Bästa Metod 
 
 
Ee1 Hur bedömer Du Dina arbetsförhållanden under turarbetet jämfört med innan Bästa Metod? 
 

       Mycket                   Oförändrat          Mycket   
                 bättre               sämre            
  �  � � � � � � 

 
Ee2 Vad anser Du om de transportmedel, redskap och hjälpmedel som Du själv arbetar med 

under turarbetet? Svara på vart och ett nedan! 
 

         Mycket           Varken                     Mycket  Använder 
             bra                               eller                           dåliga        ej  

a) Cyklar   � � � � � � �       �� 
b) Cykelväskor  � � � � � � �� �      �  
c) Handdragna postvagnar � � � � � � �� �      � 
d) Bensindrivna bilar  � � � � � � �� �      �  
e) Elbilar   � � � � � � �� �      �  
f) Bärvästar   � � � � � � �� �      �  
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 Ee3 Styr Du själv över reklamutdelningen? Välj de alternativ som passar in på Dig själv. 
� Ja, jag kan dela upp reklamen som det passar mig själv 
� Ja, om reklamen väger mer än 250 gram kan jag dela upp den på flera dagar  
� Ja, om reklamen väger mer än 250 gram får jag hjälp att dela ut den 
� Nej, jag kan inte alls styra hur jag fördelar reklamutdelningen 

 
 
Ee4 Händer det ofta att Du måste dela ut reklam som överstiger 250 gram?   

� Ja, mer än en gång i veckan  
� Ja, en gång i veckan 
� Ja, mer än en gång i månaden 
� Nej, sällan 
� Nej, i princip aldrig 

 
 
Ee5 Tycker Du att det är för ofta? 

� Ja 
� Nej 

 
 
Ee6 Hinner Du gå igenom och kontrollera posten under utdelningen? 

� Ja, alltid    
� Ja, ibland  
� Nej, sällan  
� Nej, aldrig 

 
 

Ee7 Innan Bästa Metod satt man under sorteringsarbetet men nu står man. Hur tycker Du det 
fungerar i kombination med turarbetet? 
��Mycket bättre  
��Något bättre  
��Oförändrat 
��Något sämre  
��Mycket sämre   

 
 
Ee8 Om Du måste springa mycket i trappor under turarbetet, hur upplever Du det? 

��Mycket ansträngande 
��Ganska ansträngande 
��Varken eller 
��Lite ansträngande  
��Mycket lite ansträngande  
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Ee9 Hur bedömer Du utformningen av brevinkasten/postlådorna hos kunderna generellt? 
Svara på de alternativ Du har erfarenhet av. 

 
            Mycket           Varken                     Mycket 
               bra                               eller                            dålig 

a) ”Råttfällor”    � � � � � � � 
b) ”Drop-i-brevinkast”   � � � � � � � 
c) Brevinkast i flerfamiljshus  � � � � � � � 
d) Postlådor i villaområden   � � � � � � � 
e) Postlådor på lantdistrikt   � � � � � � � 
   

 
Ee10 Hur bedömer Du placeringen av brevinkasten/postlådorna hos kunderna generellt? 

Svara på de alternativ Du har erfarenhet av.

 
            Mycket          Varken                     Mycket 
               bra                              eller                            dåliga 

� Brevinkast i flerfamiljshus  � � � � � � � 
� Postlådor i villaområden   � � � � � � �  
� Postlådor på lantdistrikt   � � � � � � � 

 
 
 
Ef Kroppsliga besvär relaterade till arbetet inne på utdelningskontoret samt under 

turarbetet  
 
 
Hur besvärande tycker Du följande arbetsmoment är för de olika kroppsdelarna? Vad god ta 

ställning till varje arbetsmoment! 

 
            Mycket                                                Inte alls 
        ansträngande                                                    ansträngande  

Ef1 Ögon: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
 
Ef2 Nacke: 

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
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Fortsättning av frågan: Hur besvärande tycker Du följande arbetsmoment är för de olika 
kroppsdelarna? Vad god ta ställning till varje arbetsmoment! 

 
  

            Mycket                                                Inte alls 
        ansträngande                                                    ansträngande  

Ef3 Skuldror/axlar: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
 
Ef4 Överarmar:

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

Ef5 Armbågar: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
      

Ef6 Underarmar: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post under utdelning � � � � � � � 

 
Ef7 Handleder/händer:

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
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Fortsättning av frågan: Hur besvärande tycker Du följande arbetsmoment är för de olika 
kroppsdelarna? Vad god ta ställning till varje arbetsmoment!

  
            Mycket                                                Inte alls 
        ansträngande                                                    ansträngande  

 
Ef8 Ryggens övre del (bröstryggen): 

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
 
Ef9 Ryggens nedre del (ländrygg/korsrygg): 

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
 
Ef10 Höfter: 

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

Ef11 Knän: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

Ef12 Fötter/fotleder: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
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Eg Vinnare respektive förlorare på Bästa Metod 
 
 
Eg1 Vilka anser Du i dagsläget är vinnare respektive förlorare på Bästa Metod?    

   

            Vinnare         Oförändrat       Förlorare  
   
a) Brevbärare i flerfamiljshus med hiss             �                  �                  ��    
��������������������  

b) Brevbärare i flerfamiljshus utan hiss             �                  �                  ��   
 

c) Brevbärare i gångbrevbäring               �                  �                  ��   
 

d) Brevbärare i bilburen stadsbrevbäring            �                  �                  ��
�      

e) Brevbärare i cykelburen brevbäring i                     
villaområden               �                  �                  ��
�     

f) Lantbrevbärare                    �                  �                  ���
     

g) Företagsbrevbärare                              �                  �                  ��    
                                   

h) Äldre brevbärare                 �                  �                  ���
     

i) Kvinnliga brevbärare              �                  �                  ��
�      

j) Korttidsanställda brevbärare                        �                  �                  ���
     

k) Nyanställda brevbärare              �                  �                  ���
     

l) Brevbärare med fast slinga             �                  �                  ��
�          

m) Brevbärare som ”hoppar runt” mellan  
slingorna                �                  �                  ��
�      

n) Privatkunder som är hemma på dagarna            �                  �                  ���
      

o) Privatkunder som arbetar på dagarna            �                  �                  ���
      

p) Företagskunder                �                  �                  ��
�      

q) Posten som organisation              �                  �                  ��      
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F ARBETSFÖRHÅLLANDEN I ÖVRIGT OCH HÄLSA 
  

Avsnitt F innehåller ett antal delavsnitt som berör olika arbetsförhållanden och hälsofrågor. 
Samtliga frågor kan besvaras oavsett arbetsuppgifter.  
 

 
 
Fa Personalstyrka, variation i arbetsmängd, övertid 
 

             Mycket                                            Mycket 
               bra                                                                   dåligt 

Fa1 Hur är personalstyrkan anpassad till    
arbetsmängden?    � � � � � � ��

 
              
Fa2 Hur är personalstyrkan anpassad  

till variationerna i arbetsmängden?  � � � � � � � 
 
  
Fa3 Hur hanterar Du själv variationerna i arbetsmängden? Markera de påståenden som passar in 

på Dig själv.  
��Arbetar övertid 
��Ökar arbetstakten 
��Hoppas över raster 
��Låter arbetet vänta till nästa dag 
��Ber om extra hjälp  
��På annat sätt 

 
 
Fa4 Har Du arbetat övertid under det senaste året? 

��Nej 
��Ja, åtminstone en gång i kvartalet 
��Ja, åtminstone en gång i månaden 
��Ja, åtminstone en gång i veckan 
��Ja, mer än en gång i veckan 
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Fb Hur upplever Du Ditt arbete? 
 
 
Här nedan finns några påståenden om Ditt arbete som går från den ena ytterligheten till  
den andra. Markera det alternativ som vanligen stämmer bäst för Dig på den 7-gradiga skalan.

Fb1 Fysiskt påfrestande 
arbete 

 

 
� � � � � � � 

Fysiskt lätt arbete 

Fb2 Psykiskt påfrestande 
arbete 

 
� � � � � � � 

Lugnt och behagligt 
arbete 
 

Fb3 
 

För svåra 
arbetsuppgifter 

�
� � � � � � � 

För enkla 
arbetsuppgifter 
 

Fb4 Alldeles för högt 
arbetstempo 

 
� � � � � � � 

Alldeles för lågt 
arbetstempo 
 

Fb5 Konstant tidspress � � � � � � � Ingen tidspress 
 

Fb6 Enformigt arbete � � � � � � � Omväxlande arbete 
 

Fb7 Låg yrkesstolthet � � � � � � � Hög yrkesstolthet 
 

Fb8 Alldeles för toppstyrt �
� � � � � � � 

 

Stora möjligheter att 
anpassa arbetet till 
lokala förutsättningar 
 

Fb9 
 

Mycket oviktigt arbete � � � � � � � Mycket viktigt arbete 

Fb10 
 

Mycket ointressant 
arbete 

 
� � � � � � � 

Mycket intressant 
arbete 
 

Fb11  Inte alls meningsfullt 
arbete 

 
� � � � � � � 

Mycket meningsfullt 
arbete 
 

Fb12  Dåliga 
utvecklingsmöjligheter 

 
� � � � � � � 

Goda 
utvecklingsmöjligheter  
 

Fb13 Alldeles för krävande 
arbete 

 

 
� � � � � � � 

Inte alls krävande arbete 

Fb14 Alltför isolerad från 
andra 

 

 
� � � � � � � 

Alltför mycket kontakt 
med andra 

Fb15 Påfrestande 
arbetsställningar 

 
� � � � � � � 

Bekväma 
arbetsställningar 
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Fb16 Mycket dålig lön 
 
� � � � � � � Mycket bra lön 

Fb17 Jag är i det stora hela 
mycket missnöjd med 

mitt arbete 

 
 

� � � � � � � 

Jag är i det stora hela 
mycket nöjd med mitt 
arbete 

 
Fb18 Hur upplever Du följande sidor av arbetet? 
 

           Mycket           Varken                      Mycket 
            positivt                           eller                            negativt 

a) Kundkontakterna     � � � � � � ��
  

b) Arbetstiderna    � � � � � � ��
 

c) Turarbetet     � � � � � � ��
 

d) Arbetet inne på utdelningskontoret  
i sin helhet     � � � � � � ��
 

e) Sorteringsarbetet    � � � � � � ��
 

f) Kamningen     � � � � � � ��
 

g) Reklamen inne på kontoret   � � � � � � ��
 

h) Reklamen ute på turen   � � � � � � � 
 
 

Fc Arbetets svårighetsgrad/egenskaper som krävs   

 
Fc1 Är det några av följande arbetsuppgifter som Du bedömer svåra eller problematiska för 

ovana brevbärare? 
      Ja  Nej 

a) Sortering på postnummer  �   � 
b) Kamning (sortering på namn) �   � 
c) Buntning    �   � 
d) Eftersändningar   �   � 
e) Postutdelning   �   � 
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Fc2 Hur lång tid tror Du att det tar för någon utan brevbärarerfarenhet att lära sig det arbete Du 
nu utför? 
��Mindre än en vecka 
��Mellan en vecka och en månad 
��1-3 månader 
��3-6 månader 
��6-12 månader 
��Längre än 12 månader 

 
 
Fc3 Är det några av följande egenskaper Du tycker krävs för att arbeta som 

brevbärare?      
     Ja  Nej 

a) Noggrannhet   �   � 
b) Snabbhet    �   � 
c) Hög koncentration   �   � 
d) Stresstålighet   �   � 
e) Bra fysik    �   � 
f) Servicekänsla   �   � 

 
 
 
Fd Ledarskap, samordning, samarbete, arbetsgemenskap, delaktighet   

                Mycket                  Varken                      Mycket 
                   bra                                 eller                           dåligt 

Fd1 Hur upplever Du ledarskapet   
a) ... från Dina närmaste chefer på

utdelningskontoret?       �       �        �        �        �        �        �
b) ... från den centrala ledningen  

inom Posten?        �       �        �        �        �        �        � 

 
Fd2 Hur tycker Du att arbetsgemenskapen  

och kamratandan är bland personalen?       �       �        �        �        �        �        �  
 

                Mycket                  Varken                      Mycket 
                   bra                                 eller                           dåligt 

Fd3 Hur tycker Du att Dina möjligheter  
är till kontroll och inflytande över det  
egna arbetet?          �       �        �        �        �        �        � 
  

 
Fd4 Hur tycker Du att Dina möjligheter är  

att påverka och förändra sådant som Du 
tycker är viktigt för Ditt arbete?       �       �        �        �        �        �        �  
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                   Inte                                                        I hög 
                    alls                                                                     grad 

Fd5 Får Du erkänsla eller återkoppling för  
vad Du gör från Dina överordnade?      �       �        �        �        �        �        �  

 
 
Fd6 Tycker Du att det finns samordning  

av arbetet mellan olika arbetstagare
så att arbetet flyter bra?        �       �        �        �        �        �        �  

 
 
Fd7 Tycker Du att arbetsfördelningen är  

jämn och rättvis mellan olika 
arbetstagare?           �       �        �        �        �        �        � 

 
 
Fd8 Tycker Du det finns utrymme för att 

utveckla verksamheten 
a) ... kvalitetsmässigt?          �       �        �        �        �        �        � 
b) ... arbetsmiljömässigt?          �       �        �        �        �        �        � 
 
 

Fd9 Tycker Du arbetet med arbetsmiljö- 
ronden/enkäten och genomförande av
åtgärder enligt denna fungerar bra?             �       �        �        �        �        �        � 
 
 
 

Fe Hälsa  

 
Fe1 Hur bedömer Du Din egen arbetsrelaterade hälsa? 

��Mycket god 
��Ganska god 
��Varken god eller dålig 
��Ganska dålig 
��Mycket dålig 

 
 
Fe2 Tycker Du att Dina arbetsvillkor påverkar din hälsa? 

��Ja, mycket negativt 
��Ja, något negativt 
��Nej, de påverkar inte min hälsa 
��Ja, något positivt 
��Ja, mycket positivt 
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      Varje        Ett par        En dag        Ett par          Inte alls/ 
       dag            dar per         per             dar per         sällan  
               vecka    vecka          månad           de tre 
              (1 dag         (1 dag          (1 dag           senaste 
                          av 2)           av 5)            av 10)      månaderna               
Fe 3 Måste Du flera gånger om dagen

lyfta mellan 15 och 25 kg åt gången?   �             �                �      �  �
 

Fe4 Måste Du flera gånger om dagen
lyfta mer än 25 kg åt gången?      �             �                �      �  �     

Fe5 Arbetar Du ibland med händerna upplyfta i höjd med axlarna eller högre? 
��Nästan hela tiden 
���Ungefär ¾ av tiden 
��Halva tiden 
��Ungefär ¼ av tiden 
��Lite (kanske 1/10 av tiden) 
� Nej, inte alls 

 
 
Fe6 Arbetar Du ibland under knähöjd?  

��Nästan hela tiden 
���Ungefär ¾ av tiden 
��Halva tiden 
��Ungefär ¼ av tiden 
��Lite (kanske 1/10 av tiden) 
� Nej, inte alls 

 
 
Fe7 Om du arbetar under knähöjd, vilket arbetsställning intar du oftast då? 

� Arbetar med böjda knän 
� Arbetar med böjd rygg 
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Ff Besvär från rörelseorganen  
Detta avsnitt består av ett standardiserat frågeformulär om besvär från rörelseorganen. Du kommer 
att känna igen uppdelningen sedan en tidigare fråga, men frågorna är mer specificerade här.  
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Fg Standardiserade frågor om hälsa 

Här nedan kommer ett avsnitt med hälsorelaterade frågor som är standardiserade för olika  
verksamheter. Därför kan det upplevas att vissa frågor inte passar Din arbetssituation men det är 
viktigt att Du ändå svarar på samtliga frågor. 

              Alltid          Ofta          Ibland          Sällan           Aldrig/ 
   nästan 
   aldrig  

 
Fg1 Hur ofta känner Du Dig trött?                  �               �                �                �                � 
 
Fg2 Hur ofta känner Du Dig fysiskt  

utmattad?          �               �                �                �                � 
 
Fg3 Hur ofta är Du känslomässigt

utmattad?                  �               �                �                �                �
 
Fg4 Hur ofta tänker Du ”Nu orkar 

jag inte mer”?      �               �                �                �                � 
 

Fg5 Hur ofta känner Du Dig slutkörd? �               �                �                �                � 
 
Fg6 Hur ofta känner Du Dig svag och  

mottaglig för sjukdom? �               �                �                �                � 
       

          I mycket          I hög        Delvis           I låg            I mycket 
          hög grad     grad        grad låg grad 
Fg7 Blir Du känslomässigt uttröttad av  

Ditt arbete? �               �                �                �                � 
 
Fg8 Känner Du Dig utbränd på grund

av Ditt arbete?                   �               �                �                �                � 
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              Alltid          Ofta          Ibland          Sällan          Aldrig/ 
   nästan 
   aldrig  

Fg9 Känner Du Dig frustrerad av
Ditt arbete?                                   �               �                �                �                � 

 
Fg10 Känner Du Dig slutkörd när Din 

arbetsdag är över?        �               �                �                �                � 
 
Fg11 Känner Du Dig utmattad på morgonen 

vid tanken på ännu en dag på arbetet? �               �                �                �                � 
 
Fg12 Känner Du att varje timme på arbetet

är en påfrestning för Dig?                       �               �                �                �                � 
 
Fg13 Har Du tillräckligt med energi för att 

umgås med familj och vänner på
fritiden?     �               �                �                �                �
 

Fg14 Känner Du att det är påfrestande att  
arbeta med kunder?              �               �                �                �                � 
 

 
 
          I mycket          I hög        Delvis           I låg            I mycket 
          hög grad     grad        grad låg grad 
Fg15 Känner Du att det är frustrerande

att  arbeta med kunder?             �               �                �                �                � 
 
Fg16 Tar arbetet med kunder all Din energi? �               �                �                �                � 
 
Fg17 Känner Du att Du ger mer än Du får

tillbaka i arbetet med kunder?  �               �                �                �                � 
 

              Alltid          Ofta          Ibland          Sällan          Aldrig/ 
   nästan 
   aldrig  
 

Fg18 Är Du trött på att arbeta med kunder? �               �                �                �                �
 
Fg19 Är Du tveksam till att Du orkar fortsätta  

att arbeta med kunder? �               �                �                �                � 
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Fh Företagshälsovården 
 
 
Fh1 Hur tycker Du att företagshälsovården fungerar? 

��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Varken bra eller dåligt 
��Ganska dåligt 
��Mycket dåligt 

 
 
Fh2 Hur är Ditt förtroende för företagshälsovården? 

��Mycket bra 
��Ganska bra 
��Varken bra eller dåligt 
��Ganska dåligt 
��Mycket dåligt 

 
 
Fh3 Anser Du att det behövs mer förebyggande hälsovård? 

��Ja, mycket mer 
��Ja, något mer 
��Nej, det är tillräckligt 

 
 
 
G AVSLUTANDE FRÅGA
  
 
G1 Tycker Du det är något som borde ha tagits upp i den här enkäten som inte har berörts, så 

skriv gärna ner det med några korta rader här: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett hjärtligt tack för Din medverkan! 
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1 (3) 

Innehåll i utbildningen i ergonomi och arbetsteknik för brevbärare  
 
Beskrivning av faktorer som ska ingå i utbildningen. Underlag för ergonomerna i 
pilotstudien. 
 
 
Syfte med utbildningen 
 
Brevbärarna ska kunna tillägna sig kunskap i ergonomi och arbetsteknik för att förstå 
hur individen själv kan förebygga belastningsrelaterade besvär och sjukdomar (ge 
exempel på genes, duration och frekvens). Enkäter inom posten har visat att de 
största riskerna för besvär finns i nacke, rygg, axel, handleder/händer och knän. 
 
Teoretisk genomgång 

Nedanstående punkter 1-4 beräknas motsvara 3 lektionstimmar 
1. Antropometri omfattande skillnader med hänsyn till kroppsstorlek och 

muskelstyrka inklusive kön- och åldersskillnader. 
2. Anatomi och fysiologi, funktionen i leder, muskler och nerver, muskelfysiologi, 

statiskt och dynamiskt muskelarbete, repetitiva rörelser, fysiskt lätt respektive 
tungt muskelarbete. 

3. Biomekaniska och ergonomiska förhållanden. 
 Under kamningen 
 Beskriv särskilt; 

o belastningen av skuldrorna vid arbete ovan skulderhöjd och 
belastningen på nacken vid framåtböjning under avläsningen av 
adresser på brev,  

o belastningen på händer och handleder som ofta arbetar i ogynnsamma 
vinklar under kamningen,  

o belastningen på ryggen fr a vid arbete under knähöjd,  
o belastningen på knän och ländrygg vid friktion mellan skor och 

underlag om vridrörelser sker stillastående och man inte utnyttjar 
fotarbetet, 

Under utdelningen 
Beskriv särskilt 

o trappgång:  
 belastning av knän i trapporna, 

 belastning av handleder och skuldra vid hantering av tung post och vid 
 nedstoppet i brevlådorna (nypgrepp), 
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o utdelning från bil:  
 belastning på utdelningsarmens skuldra och hand  (lång hävarm och 
 ytterlägesposition för skuldran; beskriv alternativa armpositioner t ex   
 framåtförd i st f  utåt - eller bakåtförd arm) 

 belastning  på ryggen (vridning vid hanteringen av posten inne i bilen) 
 
 
Övrigt  

o tunga lyft av backar etc. 
 

4. Övriga faktorers betydelse för belastningen.  
 Stressens betydelse för muskelarbetet.  
 Synergonomiska förhållanden avseende synhjälpmedel och belysning. 
 

Tillämpningsövningar 

 
Nedanstående punkter beräknas motsvara 2 lektionstimmar 
I.Övning i kroppskännedom. 

Praktiska övningar där individen får tillämpa hållningsteknik i stående och få 
en förståelse för hur kroppen belastas i olika positioner. 

II.Diskussion med bland annat hjälp av framtagna förslag i BAS 1 projektet  
(Arbetsplatsmaterial BAS – projektet): 
Rätt inställning av facken i höjd och pelarna i vinkel. 
Avspänd arbetsteknik vid kamningen vad gäller övre extremiteten och 
fotarbetet. 
Storleken på brevbuntarna vid kamning och buntning. 
Behov av hjälpmedel inklusive stolar, avlastningsytor, skor och mattor. 
Pauser. 
Hänsynstagande till vänsterhänthet samt ev funktionshinder. Diskutera de 
lokala förutsättningarna för att arrangera individuella fack för att underlätta 
arbetstekniken för dessa grupper.  

III.Träning i arbetsteknik.  
Detta moment sker lämpligen genom att FHV-gymnasten/ergonomen är 
närvarande under ett ordinarie sorteringspass och ger individuella råd vid 
behov. 
Träning speciellt med hänsyn till kamningsarbetet och tunga lyft 
Genomgång och demonstration av tillgängliga hjälpmedel inklusive stolar, 
avlastningsytor, skor och mattor.  

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

  
Förslag till disposition av lektionstiden

 
Block 1  1 tim 45 min 

� Postcenterchefen redogör för bakgrunden till utbildningen samt 
informerar om hur sjukfrånvaro resp hälsotalen utvecklas i Posten, 
och vad detta ger för ekonomiska konsekvenser såväl för den 
enskilde som för företaget. Detta pass beräknas till 15 minuter 

� Antropometri  
� Anatomi och fysiologi 
� Kroppskännedomsövningar (I)  

 
Block 2  1 tim 30 min  

� Biomekanik och ergonomi 
� Stressens betydelse för muskelarbetet 
� Träning i arbetsteknik (III) 

 
Block 3 2 tim 15 min 

� Synergonomiska förhållanden 
� Diskussion (II) 
� Träning i arbetsteknik på arbetsplatsen (III)  
� Postcenterchefen redogör för policy och anvisningar som finns i 

Posten vad gäller Arbetsmiljö och friskvård, detta pass beräknas till 
30 minuter. I samband med detta sista pass gör varje deltagare en 
utvärdering av utbildningen. 

 
 
Marianne Gerner-Björkstén, dr i medicinsk vetenskap 
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 Bilaga 4             
Enkätnummer ______ 
 

 

Enkät I
 
om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet 

 
 
 

Anvisningar: 
 
Detta är den första del-enkäten som omfattar dels några allmänna frågor, 
dels några frågor inför arbetet med den så kallade ”Manualen”. Det är 
mycket viktigt att Du besvarar samtliga frågor och försöker motivera 
svaren så väl som möjligt för att utvärderingen skall bli tillförlitlig. Detta 
är särskilt viktigt eftersom Lidingö-kontoret är ett ”pilot-kontor” som 
kommer att vara vägledande för införandet av åtgärderna enligt BAS-
projektet på andra utdelningskontor i Sverige.  
 
Markera Ditt svar för varje fråga med kryss i lämpligt svarsalternativ. I de 
flesta fall gäller endast ett kryss per fråga men där så anges skall fler 
alternativ kryssas i. 
 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anette Erlandsson 
 

2003-10-15 
 
 
 

 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Enkät I - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-10-15                                     1 (5) 

AF1  Är Du ... 
�  Man    
��Kvinna 

    
 
 
AF2 När är Du född?  19……... 

AF3 Hur många år har Du arbetat inom Posten senast sammanhängande period?     
�  mindre än 1 år    
� 1-5 år  
� 5-10 år 
� 10-15 år 
� 15-20 år 
� 20-25 år 
� 25-30 år 
� mer än 30 år 
   
 
        

AF4 Vilka arbetsuppgifter har Du i dagens läge? Ta ställning till var och en av arbetsuppgifterna
nedan!  

             
        

a) Kamning  ungefär ………….. timmar per dag   
    

b) Postutdelning  ungefär ………….. timmar per dag  
        

c) Annat, nämligen ……………………………………………………………………………. 
   �
 ………………     ungefär ………….. timmar per dag     
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Enkät I - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-10-15                                     2 (5) 

AF5 Besvär från rörelseorganen   
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Enkät I - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-10-15                                     3 (5) 

MF1 Tycker Du organisationen av innearbetet fungerar tillfredsställande i dag ?
� Ja, mycket tillfredsställande  
� Ja, ganska tillfredsställande 
� Nej, ganska otillfredsställande 
� Nej, mycket otillfredsställande 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

MF2 Känner Du Dig tillräckligt delaktig i planeringen av innearbetet i dag? 
� Ja, i mycket hög grad  
� Ja, i ganska hög grad 
� Nej, i ganska låg grad 
� Nej, i mycket låg grad 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

MF3 Finns det enligt Din uppfattning instruktioner som stöd för innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

MF4 Finns det enligt Din uppfattning centralt styrande arbetsmoment för innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät I - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-10-15                                     4 (5) 

MF5 Tycker Du det är tydligt vad som är centralt styrande arbetsmoment för innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

MF6 Finns det enligt Din uppfattning arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

MF7 Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

MF8 Tycker Du att det är viktigt med instruktioner för innearbetet?
� Ja, mycket viktigt  
� Ja, ganska viktigt 
� Nej, ganska oviktigt 
� Nej, mycket oviktigt 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät I - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-10-15                                     5 (5) 

MF9 Tycker Du att det finns behov av tydligare instruktioner som stöd för innearbetet? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
 

MF10 Tycker Du att fördelningen mellan vad som är centralt styrande och vad som kan beslutas 
lokalt när det gäller olika arbetsmoment enligt Bästa Metod är viktig?
� Ja, mycket viktig 
� Ja, ganska viktig 
� Nej, ganska oviktig 
� Nej, mycket oviktig 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 
 

                                                      Tack för Din medverkan! 
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 Bilaga 5             
Enkätnummer ______ 

 

 

 
Enkät II

 

om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet
 
 
 

Anvisningar:  
 

Detta är den andra del-enkäten som omfattar tre olika områden nämligen  
a) utvärderingsfrågor kring Manualen,  
b) några frågor innan Du börjar arbeta med den nya belysningen 
och märkningen samt  
c) några frågor kring de kamfack Du har i dag.  

 
Det är mycket viktigt att Du besvarar samtliga frågor och försöker 
motivera svaren så väl som möjligt för att utvärderingen skall bli 
tillförlitlig. Detta är särskilt viktigt eftersom Lidingö-kontoret är ett 
”pilot-kontor” som kommer att vara vägledande för införandet av 
åtgärderna enligt BAS-projektet på andra utdelningskontor i Sverige.  
Markera Ditt svar för varje fråga med lämpligt svarsalternativ. I de flesta 
fall gäller endast ett svarsalternativ per fråga men där så anges skall fler 
alternativ besvaras.  

 
 

Med vänliga hälsningar  
 

Anette Erlandsson  
 

2003-12-06  
 
 
 

 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   1 (8) 

Manualen
   

Me1   Hur bedömer du att organisationen av innearbetet fungerade innan ni påbörjade
arbetet med att följa Manualen?  

 
                     Mycket                         Mycket 

 tillfredsställande         otillfredsställande   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

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

 
                     Mycket                         Mycket 

 tillfredsställande         otillfredsställande 
           

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

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

           Mycket stor roll                          Mycket liten roll          
                             

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   2 (8) 

Me4 Har Du blivit ombedd att delta i förändringsarbetet med Manualen? 
� Ja 
� Nej 

Me5 Har Du ställt Dig till förfogande för att delta i förändringsarbetet med Manualen? 
� Ja 
� Nej 

Me6 Har arbetet med Manualen påverkat hur delaktig Du känner Dig i planeringen av  
innearbetet?
� Ja, jag känner mig mycket mer delaktig nu 
� Ja, jag känner mig något mer delaktig nu 
� Nej 
 

Motivera gärna  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Me7 Tycker Du att Manualen innehåller tydliga instruktioner som stöd för innearbetet?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Beskriv gärna om du tycker något förändrats …  

till det bättre …………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………….…………………………………………… 

till det sämre …………………………………………………………………………………………. 

.……………….………………………………………………………………………………….…… 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   3 (8) 

Me8 Vad tycker Du om följande två punkter i Manualen: 

a) Ändrade inställelsetider: 

                Mycket bra                                                     Inte alls bra          
                             

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

b) Delsortering : 

                Mycket bra                               Inte alls bra         
                             

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

Me9 Tycker Du Manualen gör det tydligt vad som är centralt styrande arbetsmoment i
innearbetet?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 

Me10 Tycker Du det är tydligt vilka arbetsmoment som kan beslutas lokalt i innearbetet efter  
genomgång av Manualen?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   4 (8) 

 
Me11 Tycker Du att fördelningen mellan vad som är centralt styrande och vad som kan beslutas 

lokalt när det gäller olika arbetsmoment enligt Bästa Metod är viktig?
� Ja, mycket viktig 
� Ja, ganska viktig 
� Nej, ganska oviktig 
� Nej, mycket oviktig 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

 
Me12 Vad tycker Du om upplägget av Manualen?   

� Mycket bra                         
� Ganska bra 
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 

 
Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

 
Me13 Hur tycker Du att själva införandet av och arbetet med  Manualen har fungerat på 

utdelningskontoret?
 

Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 
 
Me14 Hur tycker Du att arbetet med Manualen har fungerat i kombination med det ordinarie 

arbetet på utdelningskontoret?
 

Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   5 (8) 

Belysning och märkning 

BMf1 Hur upplever Du arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  

                     Mycket                         Mycket 
        bekväm                           obekväm   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

BMf2 Upplever Du några obehag på grund av arbetsbelysningen vid Dina kamfack? (Ringa in en
siffra under lämpligt svarsalternativ för varje fråga.)

SVARSALTERNATIV 
 

 
Stora
besvär

Måttliga
besvär

Små
besvär

Inga
besvär

Ögontrötthet 1 2 3 4 

Ögonirritationer (rödögdhet, 
tårögdhet, sveda, kliar/sticker i 
ögonen, gruskänsla och/eller 
ljuskänslighet) 
 

1 2 3 4 

Huvudvärk 1 2 3 4 

 
 
BMf3 Vad har Du för belysning vid Dina kamfack?      

� Endast allmänbelysning från takarmatur                         
� Endast punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack               
� Endast punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack   
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack      
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack      
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   6 (8) 

BMf4 Anser du att det är viktigt att förbättra belysningen vid kamfacken?  

                     Ja, mycket                             Nej mycket 
          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
BMf5  Hur upplever Du märkningen av kamfacken?
 
                     Mycket                         Mycket 

        lättläst                            svårläst   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

BMf6 Upplever Du några obehag på grund av märkningen vid Dina kamfack? (Ringa in en
siffra under lämpligt svarsalternativ för varje fråga.)

SVARSALTERNATIV 
 

 
Stora
besvär

Måttliga
besvär

Små
besvär

Inga
besvär

Ögontrötthet 1 2 3 4 

Ögonirritationer (rödögdhet, 
tårögdhet, sveda, kliar/sticker i 
ögonen, gruskänsla och/eller 
ljuskänslighet) 
 

1 2 3 4 

Huvudvärk 1 2 3 4 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   7 (8) 

BMf7 Anser du att det är viktigt att förbättra märkningen av kamfacken?  

                     Ja, mycket                              Nej mycket 
          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

Kamfack

Kf1 Hur upplever Du det är att arbeta med kamfack?  

                     Mycket                         Mycket 
        bekvämt                           obekvämt         

  ���      �        �          �   �  
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

Kf2  Upplever Du några fysiska obehag av att arbeta med kamfack? 

� Ja, nämligen ……………………………………………………………………………………… 
� Nej                         

 
 
Kf3  Vilken typ av kamfack arbetar Du med?  

� Bästa Metod-fack                         
� Royal Mail-fack 
� Andra modeller av kamfack 

 

Kf4 Hur många pelare med kamfack arbetar Du vanligtvis med samtidigt? Ringa in antal. 

1st 2 st 3st 4st 5st 6st 7st 8st 9st 10st Fler 
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Enkät II - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet                2003-12-06                                   8 (8) 

Kf5 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ?  
� Mindre än 3                         
� 3 
� 4 
� 5 
� Mer än 5 

 
 

Kf6 Känner Du till att hyllorna på kamfacken är justerbara i höjdled? 
� Ja                         
� Nej 
 

Kf7 Om Du svarat Ja på frågan Kf6 ovan, har Du ställt in kamfackens hyllor på vad Du upplever 
är rätt höjd i förhållande till Din längd? 
� Ja                         
� Nej 

 
 
Kf8 Om Du svarat Nej på frågan KF6ovan, ange gärna orsaken: ……………………………….…. 

………………. ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
 
Kf9 Om Du svarat Ja på frågorna Kf6 och KF7 ovan, hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på 

kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din längd? 
� Alltid, d v s varje gång jag kammar upp post på ett annat block än det ordinarie                 
� Ibland 
� Sällan 
� Aldrig 

                    
 
 

Tack för Din medverkan! 
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                                Bilaga 6
Enkätnummer ______ 

 

Enkät III 
 
om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet 

 
 
 

Anvisningar: 
 
Detta är den tredje del-enkäten som omfattar två olika områden nämligen 

a) utvärderingsfrågor kring ”den nya” märkningen  
b) några frågor om Dina synpunkter kring arbetsteknik  

 
Det är som vid de tidigare enkäterna mycket viktigt att Du besvarar 
samtliga frågor och försöker motivera svaren så väl som möjligt för att 
utvärderingen skall bli tillförlitlig.  
 
Markera Ditt svar för varje fråga med lämpligt svarsalternativ. I de flesta 
fall gäller endast ett svarsalternativ per fråga men där så anges skall fler 
alternativ besvaras. 
 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anette Erlandsson 
 

2004-02-03 
 
 

 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Enkät III - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (Me, ATf)            2004-02-03                     1 (4) 

Märkning av kamfack 

M(Ä)e1 Hur upplevde Du ”den gamla” märkningen av kamfacken?
 
                     Mycket                         Mycket 

        lättläst                            svårläst   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

M((Ä)e2 Hur upplever Du” den nya” märkningen av kamfacken?  
 
                     Mycket                         Mycket 

        lättläst                            svårläst   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….……………………. 
 
 

Me3 Om Du jämför med före den nya märkningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 

a) Ögontrötthet 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen

b) Ögonirritationer (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller  
ljuskänslighet)

� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen

c) Huvudvärk 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen 
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Enkät III - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (Me, ATf)            2004-02-03                     2 (4) 

Me4 Anser Du att införandet av den nya märkningen av kamfacken har varit viktigt för en bra 
arbetsmiljö? 

                     Ja, mycket                              Nej, mycket 
          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

Me5 Kammar Du huvudsakligen post på samma block som innan den nya märkningen av 
kamfacken infördes på utdelningskontoret?

� Ja   
� Nej  

Om Nej, beskriv vilken förändring som har skett för Din del ……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

Me6 Hur tycker Du själva införandet av den nya märkningen av kamfacken har fungerat på 
utdelningskontoret?

                     Mycket                         Mycket 
           bra                  dåligt   

  ���      �        �          �   ��
    

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

Me7 Hur upplever Du introduktionen av den nya märkningen på utdelningskontoret?
 
                     Mycket                         Mycket 

           bra                  dålig   

  ���      �        �          �   ��
    

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät III - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (Me, ATf)            2004-02-03                     3 (4) 

 
Me8 Hur fick Du information om den nya märkningen?
 

Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

Me9 Är det något som Du upplevt som störande i samband med införandet av den nya  
märkningen av kamfacken? 

� Ja, nämligen ………………………………………………………….…………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

� Nej 

ME10 Är det någon annan synpunkt Du vill tillägga när det gäller den nya märkningen av 
kamfacken? 
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Arbetsteknik

ATf1   Anser Du att Du i dag arbetar på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet? 

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät III - om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (Me, ATf)            2004-02-03                     4 (4) 

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

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

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

 
                      Ja,                                                             Nej, 

   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

ATf4   Hur har Du ”lärt Dig” arbetstekniken vid kamningsarbetet?  
� Huvudsakligen genom att pröva mig fram på egen hand 
� Huvudsakligen genom instruktioner i samband med införandet av kamfacken 
� Huvudsakligen både och 
 

ATf5   Vilken typ av kamfack arbetar Du huvudsakligen med i dag? 
� Bästa Metod kamfack med manuell höj- och sänkbarhet 
� Bästa Metod kamfack med den nya motordrivna lösningen för höj- och sänkbarhet 

 
 
 
ATf6 Är det några synpunkter Du vill framföra när det gäller arbetet vid kamfacken? 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

Tack för Din medverkan! 
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 Bilaga 7             
Enkätnummer ______ 
 

Enkät IV 
 
om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet 

 
 
 

Anvisningar: 
 
Den fjärde del-enkäten innehåller: 

a) utvärderingsfrågor kring den nya belysningen  
b) utvärderingsfrågor kring utbildningen i arbetsteknik  

 
Det är som vid de tidigare enkäterna mycket viktigt att Du besvarar 
samtliga frågor och försöker motivera svaren så väl som möjligt för att 
utvärderingen skall bli tillförlitlig.  
 
Markera Ditt svar för varje fråga med lämpligt svarsalternativ. I de flesta 
fall gäller endast ett svarsalternativ per fråga men där så anges skall fler 
alternativ besvaras. 
 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Anette Erlandsson 
 

2004-02-27 
 
 
 

 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     1 (8) 

Belysning

BEe1 Hur upplevde Du den gamla arbetsbelysningen vid Dina kamfack?

                     Mycket                         Mycket 
        bekväm                           obekväm   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

BEe2  Hur upplever Du den nya arbetsbelysningen vid Dina kamfack?

                     Mycket                         Mycket 
        bekväm                           obekväm   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

BEe3 Om Du jämför med före den nya arbetsbelysningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 

a) Ögontrötthet 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen

b) Ögonirritationer (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller  
ljuskänslighet)

� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen

c) Huvudvärk 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     2 (8) 

BEe4 Anser Du att införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken har varit viktigt för en 
bra arbetsmiljö? 

                     Ja, mycket                             Nej mycket 
          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

BEe5 Vad har Du för belysning vid de kamfack Du vanligtvis kammar upp post i efter införandet 
av den nya arbetsbelysningen?     

� Endast allmänbelysning från takarmatur                         
� Endast punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack               
� Endast punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack   
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack      
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över vissa pelare med kamfack      

 
    

BEe6 Kammar Du huvudsakligen post på samma block som innan den nya belysningen vid 
kamfacken infördes på utdelningskontoret?

� Ja   
� Nej  

Om Nej, beskriv vilken förändring som har skett för Din del …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 

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

                     Mycket                         Mycket 
           bra                  dåligt   

  ���      �        �          �   ��
    

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     3 (8) 

BEe8 Hur fick Du information om den nya arbetsbelysningen?
 

Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

BEe9 Är det något Du upplevt som störande i samband med införandet av den nya 
arbetsbelysningen vid kamfacken? 

� Ja, nämligen ………………………………………………………….…………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

� Nej 

BEe10 Tillhör Du dem som hann arbeta med den nya märkningen innan den nya belysningen togs i 
bruk?

� Ja  
� Nej 
 

 

BEe11 Om Du svarat Ja på frågan BEe10 ovan, anser Du då att den nya belysningen har påverkat 
Din upplevelse av märkningen?

� Ja  
� Nej 

Om Ja, på vilket sätt?  ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

   
BEe12 Är det någon annan synpunkt Du vill tillägga när det gäller den nya arbetsbelysningen vid 

kamfacken? 
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     4 (8) 

Arbetsteknik
 

ATe1   Anser Du att Du arbetade på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet innan 
utbildningen i arbetsteknik? 

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

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

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

ATe3   Om Du tänker på själva innehållet i arbetsteknikutbildningen, har den legat på ”rätt nivå” 
för att vara användbar för Dig i Ditt arbete? 
� Ja, helt och hållet 
� Ja, delvis 
� Nej 

Om ”Ja, delvis”: 
Vilka delar har varit bra? …………………………………………………………………………….. 

……….……………………………………………………………………….………………………. 

Vilka delar har varit mindre bra / dåliga? ……………………………………………………………. 

……….……………………………………………………………………….………………………. 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     5 (8) 

ATe4   Vad anser Du om själva uppläggningen av utbildningen i ergonomi och arbetsteknik? 
� Mycket bra   
�  Ganska bra   
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 

Om ”Ganska bra” / ”Ganska dålig”: 

Vilka delar har varit bra? …………………………………………………………………………….. 

……….……………………………………………………………………….………………………. 

Vilka delar har varit mindre bra / dåliga? ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

ATe5   Tycker Du att utbildningen har haft ”rätt innehåll” för att vara användbar för Dig i Ditt 
arbete?
� Ja, helt och hållet 
� Ja, delvis 
� Nej 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

 

ATe6   Hur tycker Du att fördelningen mellan teori och praktik i stort varit? 
� Mycket bra   
�  Ganska bra   
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

ATe7   Hur tycker Du att kopplingen mellan de mer teoretiska delarna och de praktiska exemplen 
varit?
� En bra avvägning   
�  För mycket teori och för lite praktik 
� För mycket praktik och för lite teori 
� Teori och praktik har inte hängt ihop på ett bra sätt 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     6 (8) 

ATe8   Hur upplever Du förhandsinformationen om utbildningen som Du fått på Ditt 
utdelningskontor?
� Mycket bra   
�  Ganska bra   
� Ganska dålig 
� Mycket dålig 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

ATe9   I vilken grad bidrog förhandsinformationen till att Du blev motiverad att delta i 
utbildningen?
� I mycket hög utsträckning   
�  I ganska hög utsträckning 
� I ganska låg utsträckning 
� I mycket låg utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

ATe10 Är det något/några utbildningsmoment som Du tycker varit mer viktiga än andra för Din 
personliga del? 
� Ja  
� Nej 

 Om Ja, motivera gärna ………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………….…… 

 
 

ATe11  Är det något som Du tycker saknats i utbildningen? 

� Ja, nämligen ………………………………………………………….…………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

� Nej 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     7 (8) 

ATe12 I vilken utsträckning har utbildningen gjort Dig mera medveten om vikten av att arbeta på 
ett ergonomiskt lämpligt sätt? 
� I mycket stor utsträckning  
�  I ganska stor utsträckning 
� I ganska liten utsträckning 
� I mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

ATe13 I vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen kommer att påverka Ditt eget sätt att 
fortsättningsvis arbeta på ett ergonomiskt lämpligt sätt? 
� I mycket stor utsträckning  
�  I ganska stor utsträckning 
� I ganska liten utsträckning 
� I mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

ATe14 Om Du tänker på brevbärarna generellt, i vilken utsträckning bedömer Du att utbildningen 
kommer att leda till större insikt om vikten av ett ergonomiskt lämpligt arbetssätt för att på 
sikt undvika skador? 
� I mycket stor utsträckning  
�  I ganska stor utsträckning 
� I ganska liten utsträckning 
� I mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät IV– om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (BEe,  ATe)      2004-02-27                     8 (8) 

ATe15 Tycker Du att några störande omständigheter påverkat genomförandet av utbildningen? 

� Ja, nämligen ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

� Nej  

 

ATe16 Är det något annat Du anser viktigt för att utbildningen skall få ett så bra resultat som  
möjligt för Dina brevbärarkollegor som ännu inte genomgått utbildningen? 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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    Bilaga 8             
Enkätnummer ______ 

Enkät V 
 
om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet 

 
 

Anvisningar: 
 
Den femte och sista del-enkäten innehåller ett antal sammanfattande 
utvärderingsfrågor kring samtliga delmoment i BAS-projektet, d v s 

a) Manualen  
b) Märkningen av kamfacken 
c) Arbetsbelysningen vid kamfacken 
d) Utbildningen i arbetsteknik 
e) Arbetet vid kamfacken  

 
Det är som vid de tidigare enkäterna mycket viktigt att Du besvarar 
samtliga frågor och försöker motivera svaren så väl som möjligt för att 
utvärderingen skall bli tillförlitlig. Markera Ditt svar för varje fråga med 
lämpligt svarsalternativ.  
 
Observera! Det är mycket viktigt att frågorna besvaras enbart
utifrån de förändringar som åtgärderna enligt BAS-projektet har 
medfört. Annat som kan ha har påverkat Din arbetssituation, som  
t ex neddragning av personal skall inte blandas in i utvärderingen av 
BAS-projektet.  
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Anette Erlandsson 

 
2004-03-24 

 
 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               1 (6) 

Manualen
 

   

IE1   Hur bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med Manualen?  

 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    
 

 

IE2 På vilket sätt tycker Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med 
Manualen?
 
Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

IE3 Finns det fortfarande brister i organisationen av innearbetet som Du tycker behöver 
åtgärdas?
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               2 (6) 

Märkning av kamfacken 
   

IE4   Hur bedömer Du att den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    

IE5 På vilket sätt tycker Du den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  

Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 

IE6 Finns det fortfarande brister i märkningen av kamfacken som Du tycker behöver åtgärdas?
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               3 (6) 

Belysning av kamfacken 
 

IE7   Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken?
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    

IE8 På vilket sätt tycker Du den nya arbetsbelysningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken?  

Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 
 

IE9 Finns det fortfarande brister i arbetsbelysningen vid kamfacken som Du tycker behöver 
åtgärdas?
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               4 (6) 

Arbetsteknik
   

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

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i ringa grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
IE11 På vilket sätt tycker Du att utbildningen i arbetsteknik har påverkat Din arbetsteknik vid 

kamfacken?  
 

Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

IE12 Finns det fortfarande brister i Ditt sätt att arbeta vid kamfacken som Du tycker behöver 
åtgärdas?
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               5 (6) 

 
Kamfack

IE13 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ?  
� Mindre än 3                         
� 3 
� 4 
� 5 
� Mer än 5 

 
 
 
IE14 Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din 

längd? 
� Alltid, d v s varje gång jag kammar upp post på ett annat block än det ordinarie                 
� Ibland 
� Sällan 
� Aldrig 

                    
 
 
IE15 Tillhör Du dem som har varit ”testpersoner” vid de kamfack som har motordriven höj- och 

sänkbarhet?  
� Ja 
� Nej 

                    

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

 
                     Mycket                        Mycket 
                     bättre                 sämre   

  ���      �        �          �   �    

 
Motivera ditt svar ……………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Enkät V – om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet (IE)           2004-03-24                               6 (6) 

2004-04-13
Följande fråga är en kompletterande enkätfråga om utbildningen i arbetsteknik. 
Obs! Det är mycket viktigt att samtliga besvarar även denna fråga! 

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

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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      Bilaga 9             
Enkätnummer ______ 

Uppföljningsenkät (VI) 
 
om införandet av åtgärder enligt BAS-projektet 

 
 
 

Anvisningar: 
 
Uppföljningsenkäten innehåller frågor om hur du upplever de olika BAS- 
åtgärderna i dagsläget.  

a) Manualen  
b) Märkningen av kamfacken 
c) Arbetsbelysningen vid kamfacken 
d) Arbetsteknik 
e) Arbetet vid kamfacken  

 
Alla frågor utom en är kryssfrågor och kräver alltså inga långa svar. 
Det är som vid de tidigare enkäterna mycket viktigt att Du besvarar 

samtliga frågor för att utvärderingen skall bli tillförlitlig. Markera Ditt 
svar för varje fråga med lämpligt svarsalternativ.  
 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Anette Erlandsson-Karltun 

 
December 2004 

 
 
 

 
 
 
 

 
AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP 
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Manualen  
 
 
 
UMa1�  Hur bedömer du att organisationen av innearbetet fungerade innan ni påbörjade  

   arbetet med att följa Manualen?  
 
                     Mycket                         Mycket 

 tillfredsställande         otillfredsställande   

  ���      �        �          �   �    
 

 
UMa2�  Hur tycker Du organisationen av innearbetet fungerar i nuläget med tanke på   

   rekommendationerna i Manualen ? 
 
                     Mycket                         Mycket 

 tillfredsställande         otillfredsställande 
           

  ���      �        �          �   �    
 

 
UMa3 Anser Du att Manualen i nuläget spelar någon roll för att organisera innearbetet på ett 

tillfredsställande sätt?  

           Mycket stor roll                          Mycket liten roll          
                             

  ���      �        �          �   �    
 
 
UMa4   Hur bedömer Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med Manualen?  

  (IE1) 
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    
 

 
UMa5 På vilket sätt tycker Du att organisationen av innearbetet påverkats av arbetet med 

Manualen? (IE2) 
 
Beskriv med egna ord ……………………………………………………………………….………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 
 
UMa6 Anser Du att införandet av Manualen har haft någon betydelse för att förbättra 

arbetsmiljön? 
 
                     Ja, mycket                             Nej mycket 

       stor betydelse         liten betydelse 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
 
UMa7 Finns det fortfarande brister i organisationen av innearbetet som Du tycker behöver 

åtgärdas?  (IE3) 
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka ………………………………………………………….……….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 
Märkning av kamfack 
 
 
UMä1� Hur upplevde Du ”den gamla” märkningen av kamfacken?  
 
                     Mycket                         Mycket 

        lättläst                            svårläst   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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UMä2� Hur upplever Du ”den nya” märkningen av kamfacken?  
 
                     Mycket                         Mycket 

        lättläst                            svårläst   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….……………………. 
 
 

UMä3 Om Du jämför med före den nya märkningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 

a) Ögontrötthet 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen

b) Ögonirritationer (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller  
ljuskänslighet) 

� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen

c) Huvudvärk 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya märkningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya märkningen 

 
UMä4   Hur bedömer Du att den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken? (IE4) 
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    
 
 
UMä5 På vilket sätt tycker Du den nya märkningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken? (IE5) 
 

Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 
 
UMä6 Finns det fortfarande brister i märkningen av kamfacken som Du tycker behöver åtgärdas?  

� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 
UMä7 Anser Du att införandet av den nya märkningen av kamfacken har varit viktigt för en bra 

arbetsmiljö? 
 
                     Ja, mycket                              Nej, mycket 

          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Belysning av kamfacken 
 
 
UBe1� Hur upplevde Du ”den gamla” arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  
 
                     Mycket                         Mycket 

        bekväm                           obekväm   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 
UBe2�  Hur upplever Du ”den nya” arbetsbelysningen vid Dina kamfack?  
 
                     Mycket                         Mycket 

        bekväm                           obekväm   

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

UBe3 Om Du jämför med före den nya arbetsbelysningen infördes, upplever Du då obehag som ej  
fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 

a) Ögontrötthet 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen

b) Ögonirritationer (rödögdhet, tårögdhet, sveda, kliar/sticker i ögonen, gruskänsla och/eller  
ljuskänslighet) 

� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen

c) Huvudvärk 
� Ja, obehag som jag ej känt förut 
� Ja, obehag som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Ja, obehag som har minskat jämfört med före den nya belysningen 
� Nej, jag upplever ingen skillnad jämfört med före den nya belysningen 
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UBe4  Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken? (IE7)   
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 

  ���      �        �          �   �    
 
 
UBe5 På vilket sätt tycker Du den nya arbetsbelysningen har påverkat Ditt arbete vid kamfacken? 

(IE8) 
 

Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 
 
UBe6 Finns det fortfarande brister i arbetsbelysningen vid kamfacken som Du tycker behöver 

åtgärdas? (IE9) 
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
    
  
UBe7 Anser Du att införandet av den nya arbetsbelysningen vid kamfacken har varit viktigt för en 

bra arbetsmiljö? 
 
                     Ja, mycket                             Nej mycket 

          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Arbetsteknik  
 
 
UAt1�  Anser Du att Du arbetade på ett ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet innan 

utbildningen i arbetsteknik? 
 
                      Ja,                                                             Nej, 

   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

 
 
UAt2�  Anser Du att Du efter utbildningen i arbetsteknik kan arbeta på ett ergonomiskt lämpligt    
    sätt vid kamningsarbetet? 
 
                      Ja,                                                             Nej, 

   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

 
UAt3    Anser Du att utbildningen i arbetsteknik har medför att Du kan arbeta på ett mer bekvämt    
             sätt vid kamningsarbetet? (IE10) 
 
                      Ja,                                                             Nej, 

   i hög grad                                        i låg grad 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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UAt4 På vilket sätt tycker Du att utbildningen i arbetsteknik har påverkat Din arbetsteknik vid 
kamfacken? (IE11)  
Beskriv med egna ord ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
UAt5 Finns det fortfarande brister i Ditt sätt att arbeta vid kamfacken som Du tycker behöver 

åtgärdas? (IE12) 
� Ja 
� Nej 

 
Om Ja, beskriv med egna ord vilka …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….…………………………………………………………………………….…… 
 

 
UAt6 Anser Du att utbildningen i arbetsteknik har varit viktigt för en bra arbetsmiljö? 
 
                     Ja, mycket                             Nej mycket 

          viktigt                           oviktigt 

  ���      �        �          �   �    
 

Motivera gärna ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………….. 
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Kamfack 
 
 
UKa1 Kammar Du huvudsakligen post på samma block som under våren 2004?  

� Ja   
� Nej  

Om Nej, beskriv vilken förändring som har skett för Din del …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………….…………………….. 

 
 
 
UKa2 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ? 

(IE13) 
� Mindre än 3                         
� 3 
� 4 
� 5 
� Mer än 5 

 
 
 
UKa3 Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din 

längd? (IE14) 
� Alltid, d v s varje gång jag kammar upp post på ett annat block än det ordinarie                 
� Ibland 
� Sällan 
� Aldrig 

                    
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 10 

Intervjufrågor vid gruppintervjuer i samband med den avslutande 
uppföljningsenkäten vid Lidingökontoret i december 2004 

1. Hur har det gått med BAS-åtgärderna sedan jag var här i våras? 

2. Hur känns det nu jämfört med vid förra intervjun? 

3. Det fanns vissa ”barnsjukdomar” – hur har det gått att få ordning på dem? 

4. Finns det några problem kvar…? 

5. Har det tillkommit nya? 

6. Främjande/stödjande faktorer? 

7. Hindrande faktorer? 

8. Vilka effekter kan ni urskilja av respektive moment / samtliga moment? 

9. Hur ser ni på den totala förändringsprocessen med BAS så här i 
backspegeln?

10. Har förväntningarna infriats när det gäller BAS?   

11. Vilka har infriats? Vilka inte?

12. Vad har betytt mest?  
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Bilaga 11 
 
Intervjuguide vid  ”breddimplementeringen” avseende brevbärare, inkluderande fackliga 

ombud, skyddsombud samt dirigent 2005 05 22/ Anna Roos  1 (3)
 

 

 
 
DELTAGARE 
 
A Datum  
B Postkontor  

 
C Deltagare (markera SEKO, skyddsombud och dirigent)  

A  
 

B  
 

C  
 

D  
 

E  
 

F  
 

G  
 

 

I  Effekterna av förbättringsåtgärderna   
II Själva införandet  
III Delaktighet 
IV Avslutande frågor 
 
 
I Effekterna av förbättringsåtgärderna 
 
1. Hur långt har man kommit med implementeringen av förbättringspaketet på 

kontoret?
a) Manual: 
 
b) Belysning: 
 
c) Märkning: 
 
d) Arbetsteknikutbildning:
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2. Hur upplever ni förbättringspaketet som helhet/delar? 

3. Upplever ni att det har fått avsedda effekter hittills? 

4. Har förväntningarna infriats? Vilka? Vilka inte? 

 
5. Vad har betytt mest? 

 
6. Vad känns bra / mindre bra? 

 
7. Räknar ni med att det tar ytterligare tid innan ni upplever några (avsedda) 

effekter?

 
 
 
II Själva införandet

8. Hur tycker ni att införandet (sättet att införa) förbättringsåtgärderna har 
fungerat på utdelningskontoret? 

 
9. Vad har fungerat bra/dåligt? 
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10. Har det funnits störande faktorer? Vilka i så fall? 

 
11. Har det funnits underlättande/stödjande faktorer? Vilka i så fall? 

 
12. Är det något ni skulle ha gjort annorlunda om ni fått börja i dag? 

 
 
 
III Delaktighet
 
13. Har ni känt er delaktiga i införandet av basåtgärderna? 

a) Om ja, på vilket sätt? 
 

b) Om nej, varför inte? 
 
 
 

14. Vad innebär delaktighet för er personligen? 

 

 

IV Avslutande fråga

15. Något annat som ni vill kommentera (för att dra lärdomar inför framtida projekt 
och implementering)? 
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Intervjuguide vid  ”breddimplementeringen” avseende kontorschefer  

och lagledare 2005 05 22/ Anna Roos  1 (5) 
 

 

 
UPPGIFTER OM KONTORET 

 

I  Allmänna frågor 
II   Själva införandeprocessen 
III Effekterna av förbättringsåtgärderna 
IV Avslutande frågor 
 
 
I Allmänna frågor 
 
1. Hur många år har Du arbetat inom Posten? 

a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 
 

2.  Hur många år har Du arbetat på detta utdelningskontor? 
a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 

 
 

A Datum  
B Postkontor  

 
C Antal medarbetare  
D Stads/lantbrevbäring (%)  

E RM/BM-fack (%)  

F Kontorschef (namn)  
 

G Lagledare (namn)  
 

H Kommentarer  
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3. Hur länge har du arbetat i nuvarande position på detta utdelningskontor? 

a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 

 
4. Hur länge har du arbetat i nuvarande position på annat utdelningskontor? 

a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 

 
5.  Hur länge har du arbetat i nuvarande position på detta/andra utdelningskontor? 

a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 
 
 

6.  Hur ser era respektive relationer/positioner/ansvar/befogenheter ut uppåt i 
hierarkin?
a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 

7.  Hur upplever Du din roll i praktiken? 
a ) Postcenterchef 
 
b) Lagledare 

 
 
II Själva införandeprocessen

8. Vem har det formella respektive praktiska ansvaret (och var i hierarkin befinner 
sig personen) för att BAS-paketet implementeras på kontoret? 

 
9. Har det funnits någon lokal projektgrupp under införandet av 

förbättringsåtgärderna på utdelningskontoret? 

a) Varför/varför inte?
 
b) Hur har urvalet skett - vilka har inbjudits/accepterat att delta? 
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10. När påbörjades införandet av de fyra förbättringsåtgärderna på 

utdelningskontoret?

 
11. Hur långt har införandet av de fyra förbättringsåtgärderna kommit på 

utdelningskontoret (jfr enkätfrågorna)? 
a) Manual 
 
b) Märkning 
 
c) Belysning 
 
d) Arbetsteknikutbildning 
 

12. Hur ha införandet skett -  i turordning eller på annat sätt? 

 
13. Vem har det formella respektive praktiska ansvaret (och var i hierarkin befinner 

sig personen) för att implementeringen av BAS-paketet genomförs i följande 
avseenden:
a) genomförs enligt direktiven?  
 
b) blir hållbart i arbetsmiljöhänseende (kopplar till nästa fråga)? 
c) ser till att de följs upp så att åtgärderna blir uthålliga d v s: 

- ser till att märkremsor uppdateras tillräckligt ofta? 
 

- ser till att kamfacksbelysning anpassas till takarmatur samt ev 
ommöblering? 

 
- ser till att rekommendationer enligt arbetsteknikutbildningen 

praktiseras? 
 

- ser till att manualen följs? 
 
d) Följs åtgärdspaketet upp från mer centralt håll, leveransområdeschef, processtöd 
eller annan person? 
 

14. Hur tycker ni att själva införandeprocessen av förbättringsåtgärderna har 
fungerat på utdelningskontoret? 

 
15. Vad har fungerat bra/dåligt under införandeprocessen? 

 
16. Har det funnits störande faktorer? Vilka i så fall? 
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17. Har det funnits underlättande/stödjande faktorer? Vilka i så fall? 

 
18. Hur upplever kontorschef/lagledare att delaktigheten har varit bland personalen 

och vad som ev kan ha påverkat detta? 

 
19. Upplever kontorschef/lagledare att de har/har haft tillräckligt stöd från 

organisationen (leveransområdeschef, processtöd eller annan person) för att 
genomföra respektive upprätthålla resultaten av BAS-projektet? 

 
 
 
III Effekterna av förbättringsåtgärderna 
 
20. Hur upplever ni genomslagskraften av BAS-paketet – har det fått avsedda 

effekter enligt ert sätt att se det? Varför, varför inte? 

 
21. Har åtgärdspaketet genomsyrat hela kontoret eller bara delvis och i så fall 

varför?

 
22. Har förväntningarna infriats? Vilka? Vilka inte? 

 
23. Vad har betytt mest? 

 
24. 1. Vem har fått bära kostnaderna för åtgärdspaketet?

a) Centrala anslag? 
 
b) Lokala medel? 
 
c) Kombination? 
 
d) Synpunkter på detta? 
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IV Avslutande frågor
 
26. Är det något ni skulle ha gjort annorlunda i dag med facit i hand? 

 
27. Hur tycker ni att sättet att införa förbättringsåtgärderna på utdelningskontoret 

av har fungerat så här långt (CB2)? 

 
 

28. Hur ser ni på den totala förändringsprocessen med BAS så här i backspegeln? 

 
 

29. Något annat som ni vill kommentera (för att dra lärdomar inför framtida projekt 
och implementering)? 
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Bilaga 13a 
 

 

 

Enkät om …
 
… införande och utvärdering av Postens åtgärdspaket för 

att förbättra innearbetet
på postutdelningskontoren 

 
 
 
Åtgärdspaketet är framtaget av fyra projektgrupper inom Posten Leverans i samarbete med 
Avdelningen för Industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet inom det s k BAS-
projektet (brevbärarnas arbetssituation). Åtgärdspaketet inbegriper förbättringar inom fyra 
områden, nämligen: 
� Utarbetande av en ny Manual av innearbetet 
� Framtagning av en bättre arbetsbelysning 
� Förbättring av märkningen på kamfacken 
� Utbildning i ergonomisk arbetsteknik 

 
Med detta frågeformulär som vi ber Dig fylla i söker vi svar på  
� dels hur Du upplever förbättringarna i sig, 
� dels hur själva införandet av detta åtgärdspaket har fungerat på Ditt utdelningskontor. 

 
De flesta frågor besvaras med att kryssa i ett av svarsalternativen. För några frågor uppmanas 
Du att kryssa i flera svarsalternativ om Du så önskar. 
 
Det är mycket viktigt att Du fyller i samtliga frågor som är tillämpliga i Ditt fall.  
 
För att enkäten ska vara till nytta för fortsatt åtgärdsarbete hoppas vi på Din fulla medverkan. 
Använd helst kulspetspenna eller tuschpenna när du fyller i formuläret. 
 

 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand 

Anette Erlandsson-Karltun 
 

Maj 2005 
 
 

 

AVDELNINGEN FÖR  INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP

LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Enkät för utvärdering av förbättringsåtgärder enligt BAS på 30 postutdelningskontor, 
maj 2005  /ae-k         1 (12) 

AB  Några allmänna frågor
 

AB1  Är Du ... 
�  Man    
��Kvinna 

    
 
AB2 När är Du född?  19……... 

AB3 Hur många år har Du arbetat inom Posten? 
 
        a) Senast samman-         b) Totalt      

          hängande period 
Mindre än 1 år         �             �   
1-5 år                  �             � 
5-10 år                  �             � 
10-15 år      �             � 
15-20 år      �             � 
20-25 år      �             � 
25-30 år      �             ��

 Mer än 30 år      �             � 
 
 
AB4 Hur många år har Du arbetat på detta utdelningskontor? 
 
        a) Senast samman-         b) Totalt      

          hängande period 
Mindre än 1 år         �             �   
1-5 år                  �             � 
5-10 år                  �             � 
10-15 år      �             � 
15-20 år      �             � 
20-25 år      �             � 
25-30 år      �             ��

 Mer än 30 år      �             � 
 
        

AB5 Vilka arbetsuppgifter har Du i dagens läge? Ta ställning till var och en av arbetsuppgifterna
nedan!  

             
        

a) Kamning  ungefär ………….. timmar per dag   
    

b) Postutdelning  ungefär ………….. timmar per dag  
        

c) Annat, nämligen ……………………………………………………………………………. 
   �
 ………………     ungefär ………….. timmar per dag     
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Enkät för utvärdering av förbättringsåtgärder enligt BAS på 30 postutdelningskontor, 
maj 2005  /ae-k         2 (12) 

  

AB6 Har Du för närvarande arbetsledningsansvar som lagledare (tidigare kallat teamledare) eller 
dirigent?
��Ja, som lagledare  
� Ja, som dirigent  
� Nej 

AB7 Arbetar Du som skyddsombud?  
� Ja 
� Nej 

 
AB8 Arbetar Du som fackligt ombud?  

� Ja 
� Nej 

 

BB Dina synpunkter på hela åtgärdspaketet med de fyra förbättringsåtgärderna: 
� Ny manual 
� Ny arbetsbelysning 
� Ny märkning av kamfacken samt  
� Utbildning i arbetsteknik 

 

BB1 Hur långt har införandet av de fyra förbättringsåtgärderna kommit på detta 
utdelningskontor? Markera framför de alternativ som passar Dig.

� Samtliga förbättringsåtgärder har införts på hela kontoret     
� Vissa förbättringsåtgärder har införts helt  
� Vissa förbättringsåtgärder har införts delvis 
� Vissa förbättringsåtgärder har inte påbörjats ännu 
� Införandet är under planering  

 
BB2  Har det funnits någon lokal projektgrupp under införandet av förbättringsåtgärderna på 

detta utdelningskontor?
��Ja 
��Nej 
��Vet ej 

 
 
BB3 Om Du svarat Ja på fråga BB2, har Du själv deltagit i den lokala projektgruppen under

införandet av förbättringsåtgärderna? 
��Ja 
� Nej 
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Enkät för utvärdering av förbättringsåtgärder enligt BAS på 30 postutdelningskontor, 
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BB4 Har Du själv deltagit i införandet av förbättringsåtgärderna på annat sätt?  
��Ja 
� Nej 

 
   
BB5 Vad är Din bild av hur förbättringsåtgärderna har införts på utdelningskontoret? 

� I  turordning 
� På annat sätt 

 
 
 
BBa Den nya Manualen 
 

BBa1 Hur långt har införandet av Manualen kommit på detta utdelningskontor?   
� Instruktionerna i den nya Manualen tillämpas fullt ut på kontoret 
� Instruktionerna i den nya Manualen tillämpas delvis på kontoret 
� Införandet är under planering  

BBa2 Hur har Du fått information om instruktionerna i den nya Manualen för innearbetet? 
Markera framför de alternativ som passar Dig.  
���Jag har haft tillgång till Manualen      
��Jag har fått ett eget exemplar av Manualen    
��Jag har läst Manualen       
� Vi har gått igenom och bearbetat hela Manualens innehåll på arbetsplatsträffar 
� Vi har delvis gått igenom och bearbetat Manualens innehåll på arbetsplatsträffar 
� Vi kommer att gå igenom och bearbeta hela Manualens innehåll på arbetsplatsträffar 

 
 
BBa3 Hur länge har Du arbetat enligt den nya Manualen ?

� Inte alls 
� Mindre än 1 månad    
��1-3 månader       
� 3-6 månader  
� 6-12 månader 
� Längre än 12 månader 

 
 
BBa4 Anser Du att Manualen spelar någon roll för att organisera innearbetet på ett 

tillfredsställande sätt?  

           Mycket stor roll                  Mycket liten roll          
                             

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

 
                 I hög grad till                            I hög grad till 

        det bättre                                     det sämre       
  ���      �        �          �   �    
 

 
BBa6 Anser Du att införandet av Manualen har haft någon betydelse för att förbättra 

arbetsmiljön?

                   Ja, mycket                                          Nej mycket 
     stor betydelse           liten betydelse 

 ���      �        �          �   �    
 
 
BBa7 Finns det fortfarande brister i organisationen av innearbetet som Du tycker behöver 

åtgärdas?
� Ja 
� Nej 

BBb Den nya arbetsbelysningen
 
 
BBb1 Hur långt har införandet av den nya arbetsbelysningen kommit på detta utdelningskontor?

� Belysningen har införts på hela kontoret 
� Belysningen har införts på delar av kontoret 
� Införandet är under planering  

 
 
BBb2 Har Du fått den nya belysningsarmaturen installerad vid de kamfack Du normalt kammar 

upp post i?   
���Ja      
��Nej    

 
 
BBb3 Vad har Du i dagsläget för belysning vid kamfacken? Markera framför de alternativ som

passar Dig.      

� Endast allmänbelysning från takarmatur                         
� Endast punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack               
� Endast punktbelysning monterad över endast vissa pelare med kamfack   
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över varje pelare med kamfack      
� Både takarmatur och punktbelysning monterad över endast vissa pelare med kamfack     
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BBb4 Om Du även har allmänbelysning, har den då anpassats till den nya belysningsarmaturen vid 
kamfacken?  
���Ja      
� Nej   
� Vet inte  
� Den nya belysningen är ännu inte i funktion vid de kamfack jag normalt kammar post 

 
 
BBb5 Hur länge har Du arbetat med den nya belysningsarmaturen?

� Inte alls 
� Mindre än 1 månad    
��1-3 månader       
� 3-6 månader  
� 6-12 månader 
� Längre än 12 månader 

 
 
BBb6 Om Du jämför med före den nya arbetsbelysningen infördes, upplever Du då några 

ögonbesvär som ej fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 
� Jag hade/har inga ögonbesvär vare sig före eller efter den nya belysningen 
� Jag har ögonbesvär som jag ej känt förut 
� Jag har ögonbesvär som har förvärrats jämfört med före den nya belysningen 
� Jag har minskade ögonbesvär jämfört med före den nya belysningen 
� Mina ögonbesvär är i stort sett desamma före och efter den nya belysningen

 
BBb7  Hur bedömer Du att den nya arbetsbelysningen har påverkat arbetet vid kamfacken?    
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre 
 ���      �        �          �   �    

 

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

                     Ja, mycket                             Nej mycket 
          viktigt                           oviktigt       

  ���      �        �          �   �    
 

 
BBb9 Finns det fortfarande brister i arbetsbelysningen vid kamfacken som Du tycker behöver 

åtgärdas?
� Ja  
� Nej   
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BBc Den nya märkningen av kamfacken
  
 
BBc1 Hur långt har införandet av den nya märkningen av kamfacken kommit på detta 

utdelningskontor?   
� Den nya märkningen har införts på hela kontoret 
� Den nya märkningen har införts på delar av kontoret 
� Införandet är under planering  

 

BBc2 Har Du ännu fått den nya märkningen installerad och uppdaterad enligt 
förbättringsinstruktionerna på de kamfack Du normalt kammar upp post i? 
� Ja, helt och hållet  
� Ja, delvis 
� Nej , inte alls  

 
 
BBc3 Hur länge har Du arbetat med den nya märkningen?

� Inte alls 
� Mindre än 1 månad    
��1-3 månader       
� 3-6 månader  
� 6-12 månader 
� Längre än 12 månader 

 
 
BBc4 Om Du jämför med före den nya märkningen infördes, upplever Du då några ögonbesvär 

som ej fanns förut alternativt har förvärrats eller minskat? 
� Jag hade/har inga ögonbesvär vare sig före eller efter den nya märkningen 
� Jag har ögonbesvär som jag ej känt förut 
� Jag har ögonbesvär som har förvärrats jämfört med före den nya märkningen 
� Jag har minskade ögonbesvär jämfört med före den nya märkningen 
� Mina ögonbesvär är i stort sett desamma före och efter den nya märkningen

 
BBc5  Hur bedömer Du att den nya märkningen har påverkat arbetet vid kamfacken?   
 
                 I hög grad till                          I hög grad till 

        det bättre                                  det sämre       
  ���      �        �          �   �    
 

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

                     Ja, mycket                             Nej mycket 
          viktigt                           oviktigt       

  ���      �        �          �   �    
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BBc7 Finns det fortfarande brister i märkningen vid kamfacken som Du tycker behöver åtgärdas?  

� Ja  
� Nej   

 
 
 
BBd Arbetsteknikutbildning
 
 
BBd1 Har Du genomgått den ergonomiska arbetsteknikutbildningen?

� Ja, hela utbildningen 
� Ja, delar av utbildningen     
��Nej , utbildningen har inte påbörjats   
 

 
BBd2 Om Du svarat Nej på fråga BBd1, planeras sådan utbildning inom närmaste året?

� Ja 
��Nej       
� Vet inte 

 
 
BBd3 Om Du svarat Ja på fråga BBd1, hur länge sedan är det Du genomgick den ergonomiska 

arbetsteknikutbildningen?
� Mindre än 1 månad sedan    
��1-3 månader sedan       
� 3-6 månader sedan 
� Längre än 6 månader sedan 

 
 
BBd4 Har utbildningen genomförts på ett sätt som fungerat bra i kombination med Dina 

arbetsförhållanden i övrigt?
� Ja 
� Nej    
� Utbildningen har ännu inte genomförts 

 
 
BBd5 Om Du genomgått utbildningen i arbetsteknik, finns det någon ansvarig ”coach” på 

utdelningskontoret som följer upp att Du arbetar enligt det Du fått lära Dig på 
arbetsteknikutbildningen?    
� Ja 
� Nej 
 

 
BBd6 Du som genomgått hela arbetsteknikutbildningen, anser Du att det nu går att arbeta på ett 

mer ergonomiskt lämpligt sätt vid kamningsarbetet? 

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad 

 ���      �        �          �   �    

364
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BBd7 Du som genomgått hela arbetsteknikutbildningen, anser Du att  det nu går att arbeta på ett 
mer bekvämt sätt vid kamningsarbetet? 

                      Ja,                                                             Nej, 
   i hög grad                                        i låg grad       

  ���      �        �          �   �    
 

 
BBd8 Anser Du att utbildningen i arbetsteknik har varit viktig för en bra arbetsmiljö? 

                     Ja, mycket                             Nej mycket 
          viktig                           oviktig      

  ���      �        �          �   �    
 
 
BBd9 Finns det fortfarande brister i Ditt sätt att arbeta vid kamfacken som Du tycker behöver 

åtgärdas?
� Ja  
� Nej   

BBe Kamfack

BBe1 Vilken typ av kamfack arbetar Du nu med? 
��Bästa Metod-fack� 
��Royal Mail-fack 
��Andra modeller av kamfack 

BBe2 Hur många våningar med fack som Du kammar upp post i har Du vanligtvis på varje ställ?  
� Mindre än 3                         
� 3 
� 4 
� 5 
� Mer än 5 

 
 
BBe3 Hur ofta kontrollerar Du att hyllorna på kamfacken har rätt höjd i förhållande till Din 

längd?
� Alltid, d v s varje gång jag kammar upp post på ett annat block än det ordinarie                 
� Ibland 
� Sällan 
� Aldrig 
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BBe4 Om Du svarat Sällan eller Aldrig på föregående fråga, vilka orsaker beror det på? Markera

framför de alternativ som passar Dig.

��Det finns inte tid 
��Det är för tungt 
��Det är för krångligt 
���Jag vill inte ändra på någon annans arbetsplats 
��Andra orsaker 

 
                    
BBe5 Arbetar Du vid kamfack med motordriven höj- och sänkbarhet?               

� Ja, alltid 
� Nej, aldrig 
� Ja, ibland 
 
 
 

CB Din sammanfattande bild av själva införandet av förbättringsåtgärderna
 
 
CB1 Hur tycker Du att planeringen av införandet av förbättringsåtgärderna har fungerat på  

utdelningskontoret? 
 
               Mycket bra                                      Mycket dåligt       
  ���      �        �          �   �    
 
 
CB2 Hur tycker Du att sättet att införa förbättringsåtgärderna på utdelningskontoret har 

fungerat så här långt?  

               Mycket bra                                      Mycket dåligt       
  ���      �        �          �   �    
 
 
CB3 Hur är Din bild av vilka som varit involverade i införandet av förbättringsåtgärderna på  

utdelningskontoret? Markera framför de alternativ som passar Dig.

� Kontorschef 
� Lagledare 
� Brevbärare 
� Expertstöd från annat företag/verksamhet än Posten 
� Processtöd eller annat stöd från Posten utanför det egna utdelningskontoret 
� Andra 
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CB4 Vem/vilka har haft ansvaret för införandet av förbättringsåtgärderna på  
utdelningskontoret? Markera framför de alternativ som passar Dig.

� Kontorschef 
� Lagledare 
� Brevbärare 
� Lokal projektgrupp 
� Expertstöd från annat företag/verksamhet än Posten 
� Processtöd eller annat stöd från Posten utanför det egna utdelningskontoret 
� Andra 

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

har kommit hittills)?  

               Mycket bra                                      Mycket dåligt       
  ���      �        �          �   �    

 
CB6 Vad anser Du om de instruktioner Du har fått för hur man bör arbeta enligt 

förbättringsåtgärderna?   

              

                     Mycket             Mycket 
          bra              dåliga 

  � � � � � � ��
 
 
CB7 Hur tycker Du att möjligheterna har varit att påverka hur förbättringsåtgärderna skulle 

införas på utdelningskontoret? 
 

       Mycket                        Mycket 
                  goda              dåliga 
  � � � � � � � 
 
 
CB8  Hur tycker Du att informationen kring införandet av förbättringsåtgärderna har fungerat på 

utdelningskontoret?

       Mycket                        Mycket 
                   bra              dåligt 
  � � � � � � � 
 
 
CB9 Hur tycker Du att kommunikationen kring införandet av förbättringsåtgärderna har 

fungerat på utdelningskontoret? 

       Mycket                        Mycket 
                   bra              dåligt 
  � � � � � � � 
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CB10 Hur har Din motivation varit när det gäller införandet av förbättringsåtgärderna? 
  

        Mycket                           Mycket 
                   hög                           låg 
  � � � � � � � 
  

CB11 Hur tillfreds känner Du Dig med att arbeta enligt förbättringsåtgärderna så långt ni har 
kommit hittills? 

              Mycket                         Inte alls      
                  tillfreds              tillfreds 
  � � � � � � � 
 
    
CB12 Har Du känt Dig delaktig i införandet av förbättringsåtgärderna på utdelningskontoret? 
 

          Ja,                Nej, 
      i mycket               inte alls 

              hög grad              
  � � � � � � � 
 
 
CB13 Tycker Du att det har funnits möjlighet till lämpliga lokala anpassningar av 

förbättringsåtgärderna? 
          Ja,                Nej, 
      i mycket               inte alls 

              hög grad             
  � � � � � � � 
 
 
CB14 Upplever Du någon skillnad i hur delaktig Du känner Dig i planeringen av innearbetet efter 

införandet av förbättringsåtgärderna? 
� Ja, jag känner mig mycket mer delaktig 
� Ja, jag känner mig något mer delaktig 
� Nej, det är ingen skillnad 
� Nej, jag känner mig något mindre delaktig 
� Nej, jag känner mig mycket mindre delaktig 
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DB Besvär från rörelseorganen

Eftersom arbetsteknikutbildning ingår som ett förbättringsområde är vi angelägna om Du även 

besvarar nedanstående frågor.
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  Bilaga 13b 

 

Enkäten ingår i en undersökning från avdelningen för 

Arbetsvetenskap vid Linköpings universitet som omfattar 

brevbärarnas upplevelser av arbetsförhållanden och hälsa 

Här nedan finns några påståenden om Ditt arbete som går från den ena ytterligheten till  
den andra. Markera det alternativ som vanligen stämmer bäst för Dig på den 7-gradiga skalan. 

       
EB1 Fysiskt påfrestande 

arbete 
 

 
������������� 

Fysiskt lätt arbete 

EB2 Psykiskt påfrestande 
arbete 

 
������������� 

Lugnt och behagligt 
arbete 
 

EB3 Alldeles för högt 
arbetstempo 

 
������������� 

Alldeles för lågt 
arbetstempo 
 

EB4
 

Konstant tidspress 
�

������������� 
 
Ingen tidspress 
 

EB5 Alldeles för toppstyrt �
������������� 

 

Stora möjligheter att 
anpassa arbetet till 
lokala förutsättningar 
 

EB6 Jag är i det stora hela 
mycket missnöjd med 

mitt arbete 

 
������������� 

Jag är i det stora hela 
mycket nöjd med mitt 
arbete 



Enkät om brevbärarnas upplevelser av arbetsförhållanden och hälsa, maj 2005;ae-k/el        2 (4) 

 

Hur besvärande tycker Du följande arbetsmoment är för de olika kroppsdelarna? Var god ta 

ställning till varje arbetsmoment! 

            Mycket                                                Inte alls 
        ansträngande                                                    ansträngande  

EB7 Ögon: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

EB8 Nacke: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

EB9 Skuldror/axlar: 
a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
 
 
EB10 Handleder/händer:

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 

 
EB11 Ryggens nedre del (ländrygg/korsrygg): 

a) Kamning     � � � � � � � 
b) Sortering     � � � � � � � 
c) Bunthantering    � � � � � � � 
d) Transport under utdelningen  � � � � � � � 
e) Hantering av post och reklam 

under utdelningen    � � � � � � � 
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Hur upplever Du Din arbetsmiljö i följande avseenden? Markera det alternativ som stämmer bäst för 

Dig.

 
EB12 Hur upplever Du tillgången på avlastningsytor vid kamfacken? 

��Helt tillräcklig  
��Ganska tilläcklig  
��Varken bra eller dålig 
��Ganska otillräcklig 
��Helt otillräcklig 
 

 
EB13 Är de avlastningsytor som finns lämpade för Dina arbetsuppgifter? 

��Ja, mycket bra 
��Ja, ganska bra 
��Varken bra eller dåligt 
��Nej, ganska dåligt 
��Nej, mycket dåligt 

 
 

EB14a När Du kammar upp post, hur många försändelser per dag uppskattar Du att du kammar
upp med händerna upplyfta i höjd med axlarna eller högre? 
��Nästan inga    
���Cirka en fjärdedel    
��Cirka hälften   
��Cirka tre fjärdedelar  

EB14b Ungefär hur många försändelser innebär detta?   

Cirka ………… st  

�

EB15 Bedömer Du att antal försändelser som Du kammar upp med händerna upplyfta i höjd med 
axlarna eller högre förändrats under det senaste året? 
��Ja, antalet har ökat 
��Ja, antalet har minskat 
��Nej, antalet har inte förändrats 

 
 
EB16a När Du kammar upp post, hur många försändelser per dag uppskattar Du att Du kammar

upp under knähöjd? 
��Nästan inga    
���Cirka en fjärdedel    
��Cirka hälften   
��Cirka tre fjärdedelar  

EB16b Ungefär hur många försändelser innebär detta?   

Cirka ………… st  
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EB17 Bedömer du att antal försändelser som Du kammar upp under knähöjd förändrats under det 
senaste året? 

��Ja, antalet har ökat 
��Ja, antalet har minskat 
��Nej, antalet har inte förändrats 

                                                     
Mycket                      Varken                      Mycket  

EB18   Hur upplever Du ledarskapet    bra             eller           dåligt 
a) ... från Dina närmaste chefer på         

utdelningskontoret?                  ����     ����    �������
b) ... från den centrala ledningen  

inom Posten?                    ����     ����    ������� 

EB19 Hur tycker Du att arbetsgemenskapen  
och kamratandan är bland personalen?   ����     ����    ������� 

EB20 Hur tycker Du att Dina möjligheter  
är till kontroll och inflytande över det  ����     ����    �������     
egna arbetet?      

 
Inte                                                              I hög 

                    alls                   grad 
EB21 Tycker Du arbetet med arbetsmiljö- 

ronden/enkäten och genomförande av ��������������������
åtgärder enligt denna fungerar bra?            

EB22  Hur bedömer Du Din egen arbetsrelaterade hälsa? 
��Mycket god 
��Ganska god 
��Varken god eller dålig 
��Ganska dålig 
��Mycket dålig 

 
 
EB23   Tycker Du att Dina arbetsvillkor påverkar din hälsa? 

��Ja, mycket negativt 
��Ja, något negativt 
��Nej, de påverkar inte min hälsa 
��Ja, något positivt 
� Ja, mycket positivt 

Tack för Din medverkan! 
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