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Baggrunden for denne rapport er et opdrag fra Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg, som
ønskede, at få chaufførarbejdet ”bearbejdet med henblik på at tilvejebringe materiale, der kan give
information og viden til chaufførpersonalet om forbedringer af arbejdsmiljøet på deres
arbejdsplads.1

Et projekt støttet af Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros blev på denne baggrund
påbegyndt i marts 2001, og forventes afsluttet december 2002.

Det afsluttende resultat af projektet vil være en færdig plan med tilhørende materiale til
undervisning af postchauffører i arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljømodulet ses meget gerne, fra projektets side, at kunne indgå i en grunduddannelse for
postchauffører, gennemført i AMU-regi. Hvorvidt dette bliver muligt afhænger imidlertid af en
godkendelse i arbejdsmarkedsstyrelsen. I skrivende stund kan vi ikke sige, om denne opnås.

Forarbejdet til denne undervisningsplan og materialet hertil, har bestået af at tage en pejling på
arbejdsmiljøet blandt postchaufførerne.
Hvordan så postchaufførerne selv på deres arbejdsmiljø – og hvordan vurderede ”arbejdsmiljøfolk”
arbejdsmiljøet ?

Nærværende delrapport fortæller om projektets indhentede erfaringer.

Rapporten videregiver de indtryk og  erfaringer som vi, der deltager i projektet fra Arbejdsmiljø- og
Personalerådgivning, har indhøstet på vore ture i flere af landets kørselsgrupper.
Den videregiver opsamlede data om relevante sammenhænge til arbejdsmiljøet, som er indhentet af
Arbejdsmiljøkonsulenten fra Personale, der deltager i projektet.
Den videregiver ligeledes de udsagn, som  chaufførerne selv er kommet med, dels under samtaler
på turene, dels under det arbejde med arbejdspladsvurderinger, der er lavet i kørselsgruppen i
Odense.

Rapporten danner baggrund for udarbejdelsen af undervisningsmaterialet, så det forhåbentlig bliver
konkret, nærværende og vedkommende for chaufførerne.

Det er vort håb, at rapporten også kan være et inspirerende værktøj, ikke mindst for Post Danmark
Transport, i deres arbejdsmiljøarbejde.
Rapporten kan forhåbentlig bruges som et ledelsesværktøj, hvorudfra man dels lokalt kan få ideer
og inspiration til det fremtidige arbejdsmiljøarbejde, dels centralt i organisationen kan have et godt
fundament til prioritering og planlægning af fremtidige indsatsområder.

God fornøjelse

April 2002

                                                
1 Jf. Opgavebeskrivelse fra Hovedsikkerhedsudvalget 12. december 2000,  på opgaven om Postchaufførernes
Arbejdsmiljø.
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I  Arbejdsministeriets plan for et rent arbejdsmiljø år 2005 er bl.a. transportbranchen
beskrevet som en branche, hvor der skal gøres en ekstra indsats.
På den baggrund besluttede Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg (HSI) i slutningen
af år 2000, at der skulle sættes focus på postchaufførernes arbejdsmiljø. Her tænkes i
første omgang på de chauffører, der kører lastbiler.
Der blev derfor søgt penge i BrancheArbejdsmiljøRådet for Transport og Engros (BAR)
til et projekt, som skulle ”tilvejebringe materiale, der kan give information og viden til
chaufførpersonalet om forbedringer af arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads”1

På denne baggrund besluttede projektet at lade hovedresultatet være en færdigarbejdet
undervisningsplan med materiale til et arbejdsmiljø-kursusmodul rettet specifikt til Post
Danmarks chauffører.
Modulet tænktes bl.a. at kunne indgå i Post Danmarks brede grunduddannelse i AMU-
regi.
Undervisningen  skulle   inddrage både de fysiske og psykiske arbejdsmiljøfaktorer
samt bredere sundhedsmæssige problemstillinger. Chaufførernes arbejdsmiljø må
betragtes som en helhed,  hvor mange faktorer spiller sammen.

For at gøre dette undervisningsmodul nærværende og relevant for Post Danmarks
chauffører, var et nødvendigt at indsamle materiale om postchaufførernes  arbejdsmiljø.
Hvilke konkrete problemer ser vi med ”ekspertøjne”, hvilke problemer angiver
chaufførerne selv ?

En tværfagligt sammensat gruppe fra Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning (APR) i
Post Danmark, skulle udgøre ”ekspertøjnene”.
Gruppen kaldes herefter APR-gruppen, og bestod af følgende:
•  Pia Friberg Lyme. Fysioterapeut og projektleder
•  Peter Goetz. Arbejdspsykolog
•  Anders Westh. Ingeniør
•  Karina Bruun. Ergoterapeut.

Chaufførernes egne opfattelser blev kortlagt som led i en ArbejdsPladsVurdering (APV)
i kørselsgruppen i Odense.2

Post Danmark Transport er i skrivende stund organiseret i 3 kørselsafdelinger.
•  Sjælland med 3 kørselsgrupper i hhv. København, Brøndby og Ringsted.
•  Sydvest med 3 kørselsgrupper i hhv. Odense, Fredericia og  Herning
•  Nordøst med 2 kørselsgrupper i hhv. Aarhus og  Aalborg

                                                
1 Uddrag fra opgavebeskrivelsen fra Hovedsikkerhedsudvalget af 12. december 2000
2 Delrapport B, ”Forsøg med APV i Post Danmark Transport – kørselsgruppen i Odense”
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I samarbejde med Post Danmark Transport udvalgte APR-gruppen 5 kørselsgrupper
fordelt over landet, som blev besøgt med henblik på at samle materiale om
postchaufførernes arbejdsmiljø.
De 5 udvalgte kørselsgrupper er stationeret i Brøndby, Odense, Herning, Aarhus og
Aalborg.

Formålet med besøgene var at tage en pejling på hvilke arbejdsmiljøproblemer, der
eksisterer indenfor transportområdet i Post Danmark, ikke at foretage en egentlig
tilbundsgående undersøgelse.

Sideløbende med APR-gruppens arbejde foretog Arbejdsmiljøkonsulent i Post
Danmark, Lone Tirsgaard Petersen, opsamling og bearbejdning af tilgængeligt materiale
vedrørende arbejdsskader, fravær og personalestabilitet blandt postchaufførerne.

Sideløbende med projektets arbejde blev transportarbejdet i Post omorganiseret og
centraliseret i en selvstændig organisation, Post Danmark Transport. Blandt nogle
chauffører skabte det en del utryghed, som ikke kunne undgå at komme til udtryk under
vore ture med chaufførerne.

Post Danmark Transport har velvilligt hjulpet med udvælgelse af kørselsgrupper, med at
finde materiale og har altid været parat til at besvare spørgsmål.
Det siger vi mange tak for.
Ikke mindst vil vi takke Jørgen Rytter, Torben Christensen, Lise Lehn og Jens Ravn for
konkret hjælp og vejledning, når vi havde behov for det.

Samtidig vil vi takke de fem kørselsgrupper og de kørselsledere, som velvilligt
besvarede spørgsmål og deltog i de indbudte møder.
Ikke mindst vil vi takke de chauffører, som tog os med på turene. Svarede på spørgsmål,
viste os det vi bad om, lod os fotografere og filme. Uden dem havde dette ikke kunnet
lade sig gøre.

Denne rapport, der betragtes som en delrapport i det samlede projekt, er udarbejdet af
projektets arbejdsgruppe bestående af Lone Tirsgaard Petersen, Peter Goetz, Anders
Westh og Pia Friberg Lyme.
Den udleveres i første omgang til Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg, Post
Danmark Transport, projektets følgegruppe samt til HR Konsulent Anitha Elisabeth
Olson fra Uddannelse/udvikling.

April 2002
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Bilag 1 Opgørelse over de lastbiltyper der benyttes i Post Danmark Transport
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Udvælgelsen af de 5 kørselsgrupper skete ud fra ønsket om, i rimelig udstrækning, at få
repræsenteret hele gruppen af postchauffører.
Kørselsgrupperne er derfor spredt ud over hele landet, således at  kulturelle og
geografiske forskelle kunne afspejles i APR-gruppens indhøstede erfaringer.

Den øverste ledelse i de lokale kørselsgrupper blev skriftligt kontaktet med henblik på
at få arrangeret besøg de enkelte steder.
APR-chaufførgruppen ønskede dels at følge udvalgte chauffører på deres rute, dels at
gennemføre samtaler og interviews med udvalgte grupper og personer.

"!� ������

Formålet med APR-gruppens besøg var se med ”ekspertøjne” på postchaufførernes
arbejdsmiljøforhold, såvel de fysiske som psykiske.

De indsamlede erfaringer, pejlingen, havde som formål, at:
•  danne baggrund for udarbejdelsen af det APV-værktøj, som kørselsgruppen i

Odense skulle benytte i kortlægningsfasen i APV-arbejdet.
•  give vidensmæssig baggrund for at tilrettelægge indholdet i arbejdsmiljømodulet til

postchaufførernes uddannelse

De indhøstede erfaringer skulle desuden  formidles videre til Post Danmark Transport,
som kan benytte dem i organisations planlægning af den fremtidige arbejdsmiljøindsats.
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APRs ingeniør og 2 terapeuter kørte med 16 forskellige chauffører i de fem
kørselsgrupper.

Chaufførerne blev udvalgt af de pågældende steders kørselsledere på baggrund af APRs
ønsker til valget:
•  Chaufføren skulle selv gerne ville have en medarbejder fra APR med.
•  Vedkommende skulle have en ”sund” kritisk holdning til tingene. Ikke kun positiv,

ikke kun negativ.
•  Gerne både mandlige og kvindelige chauffører
•  Alle vagter skulle være ”dækket ind”. Nat, morgen og eftermiddag/aften.
•  Ikke en langturschauffør, da der ikke ville være ”nok at se”.
•  Også ture med kassetømning.
•  Ud at køre med forskellige størrelser af biler
•  Forskellige typer af ture.

I perioden fra slutningen af juni til begyndelsen af august 2001 fulgte vi med  på vagter
fordelt over hele døgnet.
Vi kørte med 15 lastbiler af mærket Volvo i forskellige størrelser samt 1 sættevogn.
De lastbiler, der i skrivende stund benyttes i Post Danmark Transport er anført i bilag 1.
Desuden kørtes med på to kassetømmerture, som var en del af de to chaufførers
tjenester.
Blandt de 16 chauffører vi fulgte, var 2 af dem kvinder.

#!"� ��&
���
	�
���
�'�
����
�
Chaufførerne blev ”interviewet” på baggrund af et ”tjekskema”, der fungerede som en
huskeliste for intervieweren under samtalen, for derigennem at være sikker på at komme
hele vejen rundt om chaufførens fysiske arbejdsmiljø.
Sideløbende hermed ”flød” samtalen frit, og vi kom rundt om mange ting, som ikke
”lige” stod i skemaet.
Alle chaufførerne blev bedt om at nævne tre gode og tre dårlige ting ved arbejdet som
postchauffør.
Der er foretaget enkelte målinger af støjbelastninger. Derudover er der ikke foretaget
egentlige målinger i og af arbejdsmiljøet. Der er primært iagttaget og spurgt.
Alle forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet, kan ikke forventes at være indeholdt
i denne rapport, hvilket heller ikke er forventet eller nødvendigt i forhold til projektets
formål.
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De forhold vi har iagttaget er til gengæld behandlet meget konkret, så denne rapport
ikke alene kunne være et brugbart redskab i selve projektet, men også være en konkret
”håndbog” til konkret brug i Post Danmark Transports arbejdsmiljøarbejde.
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Nedenstående er en opsamling af APRs indtryk fra iagttagelser og samtaler under
turene, samt fra samtaler med chauffører, som vi i øvrigt mødte  i f.eks. kantinen eller
på rampen.
Nedenstående forhold retter sig mod de fysiske arbejdsmiljøforhold. De psykiske er
behandlet i afsnit 4.
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Alle 16 chauffører fik stillet spørgsmålet, ”nævn tre gode og tre dårlige ting ved
arbejdet som postchauffør”.
Nedenstående figur 1 viser hver enkelt chaufførs svar.

Fig. 1: Chaufførernes svar på spørgsmålet: Nævn tre gode ting og tre dårlige ting ved arbejdet som
postchauffør.

%���	������	 %��������	�����	

•  Man er sin egen chef. Et frit job. Ingen blander
sig, hvis du passer dit arbejde

•  Om eftermiddagen er der kundekontakt, om
end der ikke er meget tid

•  Arbejdstiden er ikke lige lykken, men jeg er
rimelig tilfreds med den.

•  Sidder ikke inde på et kontor, men kommer ud
og taler med folk.

•  Når man er færdig med arbejdet tænker man
ikke på det mere.

•  Godt forhold mellem chauffører og ledelse og
kollegaer imellem.

•  For tungt og stift system. For mange møder, for
lidt aktiv handling.

•  Manglende tilbagemeldinger. Feks. begrundede
afslag på forslag.

•  Svært at kommunikere med skiftende
arbejdstider.

•  Man er sig selv

•  Er glad for at gå på arbejde

•  Vigtigt med gode kollegaer og godt kollegialt
samvær.

•  Lønnen er for dårlig

•  Morgenafgangen er ofte forsinket p.g.a.
forsinkelser i produktionen (Intern kunde) Det
er irriterende, det forfølger én resten af dagen

•  Kommunikationen mellem ledelse og
medarbejdere er ikke for god i Post Danmark.
Heller ikke afdelinger imellem, eller ledere
imellem.

•  Frihed ved at køre. Man er lidt en fri mand

•  Man kan til en vis grad selv tilrettelægge sit
arbejde

•  Passer godt til mit temperament.

•  Udnyttelsen af den disponible tid svinger
meget. Det afhænger meget af planlæggeren

•  Ved nye tiltag lægges hårdt ud, og så går
tingene i sin mor igen. Der bliver alt for
sjældent fulgt op på tingene. Mange skibe
bliver sat i søen, uden at blive fulgt til dørs.
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Fig. 1, fortsat: Svarene på spørgsmålet: Nævn tre gode ting og tre dårlige ting ved arbejdet som
postchauffør:
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•  Frit arbejde, selvstændigt arbejde

•  Afvekslende arbejde

•  Dårlige arbejdstider

•  Der er stress ved kørsel i trafikken

•  Frygt for røveri

•  Let arbejde, da det hele er i bure eller på paller

•  Gode kollegaer

•  Dårlige arbejdstider og skiftende arbejdstider

•  Selvstændigt arbejde

•  Varierende arbejde og tid

•  Kan lide at køre store biler. Jo større jo bedre.

•  Stress ved stramme tidsplaner og tæt trafik

•  Selvstændigt arbejde •  Skiftende arbejdstider

•  For lavt lønniveau i forhold til arbejdstiderne

•  For lidt variation i arbejdet

•  Frihed, selvstændigt arbejde

•  Vekslende arbejdstider

•  Interessant job

•  Dårligt psykisk arbejdsmiljø

•  Skæve mødetider om natten for nogle

•  Uafklaret situation med hensyn til fremtiden
(omorganisering i PDT)

•  Frihed, selvstændigt arbejde

•  God social gruppe

•  Kommer rundt og taler med mange mennesker

•  Dårlige lønforhold

•  Stor ledelse. Der er for mange led, når der skal
tages beslutning

•  For mange lørdagsvagter. Har selv haft 5 ud af
de sidste 11 lørdage.

•  Frit arbejde. Passer sig selv

•  Normal arbejdsdag, samtidig med lange ture

•  Dårlige biler, især de små med tung last.

•  Der burde være større kabiner, så det var
muligt at komme væk, hvis uheldet var ude.

•  Dårlige arbejdstider. De får mange til at holde
op.

•  Kan lide livet på landevejen, at komme ud i
naturen.

•  Det er dejligt at køre lastbil

•  Der er et godt samarbejde med kørselsledere og
kollegaer

•  Nogle dage er det stresset. Feks. Hvis der er
mange sygemeldinger

•  Nathold får man nok af på et tidspunkt

•  Samarbejdet med de andre. Kan lide, at det er
en arbejdsplads med mænd (er selv kvinde).
Der er en fri snak og ingen, der bliver
fornærmede.

•  Friheden i arbejdet. Masser af udfordringer.

•  Kan lide at køre lastbil og komme ud blandt
folk.

•  Arbejdstider, især lørdagstjenesten.

•  Tidspresset. Køretiderne passer ikke med
trafikken, eller med hvor mange postcontainere
firmaerne har.
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Fig. 1, fortsat. Svarene på spørgsmålet: Nævn tre gode ting og tre dårlige ting ved arbejdet som
postchauffør:
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•  At komme på arbejde

•  Kollegaerne

•  Kan godt lide at køre lastbil

•  Planlægning af turene er ikke altid god. Der
lægges nogle gange mere på, uden at der gives
mere tid.

•  Hvis man skal stå og vente på at produktionen
bliver færdig, bliver man forsinket.

•  Scannerne er ikke gode. De er for store og for
tunge.

•  Friheden. Ansvarsfuld job.

•  Kollegaerne. Kammeratskabet.

•  Gode arbejdstider. Kan lide de sene mødetider.

•  Stress på grund af dårlig planlægning, hvor der
ikke er afsat tid nok til arbejdet hos kunderne.

•  Stress når der ikke er taget højde for
trafiktætheden midt på dagen.

•  Stress, der kan føre til sygdom, hvis turene
laves om, og der kan gå 3-4 måneder før
chaufførens anmærkninger bliver taget
alvorligt.

•  Frihed

•  Selvstændigt arbejde

•  Dårligt socialt, for meget alenearbejde

•  Arbejdet er meget hårdt og tungt

•  Dårlige lønforhold

Karakteristisk for chaufførernes valg af ”gode ting” er den relative frihed og
selvstændighed i arbejdet, kontakten til kunderne og et godt samarbejde med kollegaer
og med ledelse.

Valgene af  ”dårlige ting” er mere spredt. Dog er der visse forhold, som nævnes af flere:
problemer med de skæve arbejdstider og vagternes fordeling, manglende opfølgning på
aktiviteter og manglende tilbagemeldinger, ledelsesmæssige kommunikationsbrist samt
stress i forbindelse med køreplaner og trafikken.
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”Rygproblemer har næsten alle chauffører” udtalte en af de chauffører, som vi kørte
med. Hvorvidt det er rigtigt, ved vi ikke. Men det er tilsyneladende en risiko, som
mange chauffører anser for at være en del af ”prisen” for chaufførarbejdet.
I chaufførens daglige arbejde er der flere forhold, som kan medvirke til rygproblemer.
Der kan nævnes:
•  Dårlig kørestilling
•  Mange ind- og udstigninger, især hvis chaufføren hopper ud af bilen….
•  Håndtering af PC'ere og bakkevogne, især hvis det forgår med uhensigtsmæssige

arbejdsmetoder
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•  Manuel transport med paller
•  Omlæsning eller sammenlæsning og løft generelt i dårlige arbejdsstillinger
•  Løft af tunge kassetømmertasker
•  Bump eller stød under kørslen.
•  Spring ned fra liften i løftet position…
•  Uhensigtsmæssige drikke- og spisevaner.
•  Stress

Problemer i benene er nævnt på turene. Forskellige forhold kan være med til at give
problemer i hofter og knæ eller gener såsom kramper i benene. Der kan nævnes:
•  Udkoblinger – venstre ben
•  Statisk arbejde på speeder – højre ben
•  Ind- og udstigning – især hvis chaufføren hopper ned, eller tager flere trin ad gangen

ved indstigning
•  Spring ned fra liften eller trækken sig op, med liften i løftet position,

Problemer i skuldrene er også nævnt på turene. Forskellige forhold kan have betydning
for sådanne gener. Eksempelvis kan nævnes:
•  Dårlig kørestilling
•  Åbning og  lukning af en måske for stram dør til førerkabinen
•  Mange gearskift
•  Træk fra åbent sidevindue
•  Lukning af topklap
•  Håndtering af  PC'er og bakkevogne  især hvis det foregår med uhensigtsmæssige

arbejdsmetoder
•  Manuel transport af paller
•  Omlæsning eller sammenlæsning og løft generelt i akavede arbejdsstillinger
•  Stress

Hvor udbredt generne er blandt chaufførerne i Post Danmark kan der ikke, på baggrund
af projektets arbejde, siges noget om. Det er dog gener, som er almindeligt kendte
indenfor branchen 3

Nedenfor skitseres de problemstillinger, som dels blev nævnt af chaufførerne selv, dels
iagttaget af APR’s medarbejdere.

                                                
3  Jf. Materiale fra Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros: www.bartransport.dk
   Materiale fra Arbejdstilsynet: www.at.dk - eksempelvis materiale i.f.m. kampagnen ”varer på vej ’98.”
   Materiale fra Arbejdsmiljørådets Servicecenter www.asc.amr.dk
   Materiale fra Arbejdsmiljøinstituttet: www.ami.dk
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Der kan i øvrigt henvises til branchevejledningen, fra Branchearbejdsmiljørådet for
Transport og Engros, ”Jeg kører lastbil” fra 2001.
Desuden kan henvises til ”Håndbog for chauffører”, også udgivet af branchearbejds-
miljørådet samme år.
I disse udgivelser er de fleste generelle arbejdsmiljøforhold for chauffører beskrevet, og
der er samtidig forslag til konkrete handlinger og henvisninger til relevant materiale.
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På alle turene med de forskellige chauffører, blev der foretaget en måling af den
støjbelastning, som chaufførerne blev udsat for under hele turen.

Støjbelastningen ligger i området 70 dB(A) til 78 dB(A)4, afhængig af om der køres
med palleløfter på ladet, om der køres med åbne vinduer, og om hvor hårdt det er
nødvendigt at smække døren, for at lukke den.
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En god kørestilling er en uhyre vigtig del af chaufførens arbejdsmiljø.

I den sammenhæng har ikke mindst følgende forhold  betydning:
•  Muligheden for let at kunne indstille sæde og rat, så den enkelte chauffør kan

indtage en god kørestilling og betjene pedalerne uden anstrengelser.
Særligt høje eller lave medarbejdere kan have problemer med at indstille
arbejdspladsen hensigtsmæssigt. I sådanne tilfælde kan det derfor blive nødvendigt
med individuelle indretningsløsninger.

•  Antallet af gearskift og udkoblinger.  I en kørselsgruppe havde man regnet ud, at
man kunne komme op på ca. 825 gearskift på en dags arbejde.  Automatgear vil
givetvis kunne mindske belastning på venstre ben og højre skulder under kørslen,
ikke mindst i bykørsel. 5

•  Godt udsyn (Behandles i den tekniske del)
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Rattet kan, ifølge vor oplysninger, indstilles i alle lastbilerne. I de ældre modeller og i
de ”små” lastbiler kan rattet oftest kun indstilles frem og tilbage. I de nyere store
lastbiler kan rattet indstilles trinløst både op og ned samt frem og tilbage.

                                                
4 dB(A) er en måleteknisk enhed for støj. Arbejdstilsynets grænseværdi for støjbelastning, over en hel

arbejdsdag, er 85dB(A)
5 Jf. branchevejledningen fra Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros, ”Jeg kører lastbil” fra
2001, side 7.
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Førersædet blev af flere angivet som værende et problem.

Kritikken går primært på, at de ikke bliver skiftet, når de er slidt. ”Sædet  bliver
hurtigere slidt end bilen”, som en chauffør sagde.
De slidte sæder kan f.eks. betyde, at indstillingsmulighederne ikke virker.
Stødabsorptionen kan også være forringet, hvilket ikke alene er ubehageligt under
kørslen, men også kan medvirke til ryggener.

Når sædet er indstillet i laveste position går det angiveligt ud over  evnen til at absorbere
stød under kørslen. Dette uanset sædets standard.
Dette forhold er selvfølgelig ikke mindst et problem for de lave medarbejdere.
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På flere ture måtte chauffører sidde med telefonrøret i hånden under kørslen, når der
skulle kommunikeres med kørselskontoret eller kunden. Årsagen var at mikrofonerne til
håndfri samtale var defekte. I ét tilfælde virkede holderen til telefonen heller ikke, så
telefonen blev ved at falde ned, og chaufføren måtte sidde og ”bøvle” med den flere
gange i løbet af turen.

Færdselssikkerheden kommer til at lide under denne manglende vedligeholdelse.
Samtidig er det en faktor, som kan være med til at stresse nogle chauffører.
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Indretningen i bilerne er ikke optimal.
Det er angiveligt kun i nogle biler, at der er holder til en flaske.
Plads til køreliste, hvor der kan noteres på, plads til taske, plads til læsebriller og
solbriller er en mangel.
Det vil spare tid og give mindre irritation, hvis der var egnet plads til de nødvendige
ting i bilen, også selvom der er en passager med.
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Lysstyrken i kabinen, til læse- eller skrivearbejde, er utilstrækkelig, når det er mørkt
udenfor. Det gælder både i lastbiler og kassetømmerbiler.
I sådanne tilfælde er det vanskeligt at læse eksempelvis kørelister.
Synet bliver, som bekendt, ringere med alderen, og tilsvarende øges behovet for højere
belysningsstyrke ved læsearbejde.

Hvis der er for lidt lys til at kunne læse eller skrive dét arbejdet kræver, eller at kunne
slå op i et Kraks kort, hvis man ikke kan finde en adresse, er det givetvis for nogle
chauffører en stressfremmende faktor.

Røde lamper eller natlys i kabinen, som et orienterings lys, er efterspurgt af
chaufførerne. Det vil være en hjælp efter mørkets frembrud.
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Om sommeren er temperaturen i kabinen så høj, at det er nødvendigt at åbne en eller
begge sideruder.
Dette medfører ofte to andre problemer for chaufføren.
Det første problem er, at der opstår træk, som især mærkes omkring nakken.
Det andet problem er, at de åbne vinduer medfører en stor støjbelastning fra såvel
vindlyde som fra med- og mod kørende trafikanter.
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Chaufføren udsættes for forurening fra trafikken. Forureningen kommer ind i kabinen
ved åbne vinduer eller ved for dårlige filtre i bilens friskluftanlæg.
Undersøgelser har vist, at chauffører, ikke mindst i forbindelse med kørsel i bytrafik i
større byer, har en ”større risiko for at udvikle kræftsygdomme,  f.eks. lunge- og
blærekræft end gennemsnittet af de beskæftigede”.6

Luftforureningen stammer i det væsentligste fra partiklerne i udstødningsgasser fra
dieselkøretøjer, men også udstødningsgasser fra benzindrevne biler indeholder farlige
stoffer, bl.a. kvælstofilter, kulilte, uforbrændte organiske forbindelser, f.eks. benzen og
sod.
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Solskærmene er ikke altid tilstrækkelig høje til at afskærme for solen. Det er primært et
problem for lave chauffører. Desuden kan blænding være et problem, når solen står ind
gennem sideruderne.
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I de ældre biler kan der forekomme vibrationer op gennem sædet og op gennem rattet. I
de nyere biler, med bedre dæmpning, er dette sjældent et problem.

Stød fra vejbanen, ved kørsel over ujævnheder eller bump,  kan mærkes op gennem
sædet. Her igennem kan chaufføren udsættes for kraftige helkropsvibrationer.

Er sædet slidt, vil dæmpning af vibrationer og stød være ringe  i forhold til et nyt sæde.
Er chaufføren er lav, så  sædet skal indstilles  i bundstilling, er dæmpningen, med de
benyttede sæder, forringet. Ved slidte sæder er dæmpningen ringere end ved nye sæder.
Den samme problemstilling gælder, hvis chaufføren er meget tung, og  med sin vægt
presser sædet i bund.

                                                
6 Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere nr. 16, ”Transport af gods”  samt nr. 17, ”Transport af

passagerer” .
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En af de meget gennemgående kommentarer fra chaufførerne var, at baklyset er for
svagt. Det er i særdeleshed et problem, når der skal bakkes ind på steder, hvor
belysningen er ringe eller måske helt mangler.
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Der er to ”døde” vinkler, som hæmmer udsynet, og som antagelig er forårsaget af
bakspejlets placering:

•  spejl og dørstolpe danner tilsammen en ”død” vinkel, der lige er stor nok til at
skjule en personbil.

•  en ”død” vinkel er der ligeledes ved bilens højre side omtrent midt for ladet.
Denne ”døde” vinkel er stor nok til at skjule en cyklist.
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Chaufførerne er tilsyneladende bekendt med de regler, der er i forbindelse med arbejde
med postcontainere.
Ikke desto mindre må det konstateres, at:
•  der ofte håndteres to postcontainere af gangen. Det er så heldigvis primært de

tomme postcontainere, der køres med 2 eller sågar 3 af gangen.
•  en fyldt postcontainer ikke sjældent trækkes ud af bilen med den ene hånd, hvilket

er en hård belastning for arm og skulder.
•  der ofte sættes tre, fyldte eller tomme, postcontainere på liften af gangen
•  omlæsning eller sammenlæsning ofte sker i dårlige arbejdsstillinger. Eksempelvis

løftearbejde med den nederste låge lukket, så belastningen på ryggen bliver
betragtelig.

Det må også konstateres, at:
•  en del defekte postcontainere, som burde være taget fra til reparation, er i

cirkulation.
•  der stadig er en del postcontainere, der fyldes mere end til de 425 kg, som er den

tilladelige maksimum vægt.
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De tunge paller er, efter mange chaufførers opfattelse, det tungeste arbejde som
postchauffør.

En læsset EUR-palle må, som bekendt, veje maksimalt  1000 kg.
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Inde i ladet og ude ved kunderne håndteres pallen oftest med en manuel  palleløfter. På
centrene forefindes elektriske palleløftere, som kan benyttes. Disse tages sjældent med i
bilen, fordi de mindst fylder lige så meget som en postcontainer. Kun i sjældne tilfælde
kan det dog være nødvendigt.
Det er vigtigt, at de benyttede manuelle palleløftere har gode store hjul, der løber let, og
som dæmper støjen. De ”gamle” metalhjul er små og larmer voldsomt. De nyere hjul er
større og af plast. Sidstnævnte er, ifølge chaufførerne lettere at køre med, og larmer
mindre.
Hvor pallerne er meget tunge, og hvor forholdene i øvrigt nødvendiggør det, bør der
benyttes el-drevne palleløftere.
Ifølge Arbejdstilsynet er en ny vejledning om træk- og skubbearbejde angiveligt på vej.
Den indeholder øjensynligt en skærpelse hvad angår  vurdering af belastningerne i
forhold til den vægt, der skal forflyttes.
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På nogle eftermiddagsture med afhentning af post fra kunder, sås en del ”løs post”.
Enkelte pakker, breve i enkelte gule brevbakker, små sække…
Nogle chauffører bar flere byrder over  relativt lange strækninger,  i stedet for at benytte
en sækkevogn, hvilket er en unødig belastning af skuldre og ryg.
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•  Styring af liften foregår enten ved et fastmonteret eller flytbart styringspanel.
Det fastmonterede panel indvendigt i ladet sidder meget højt. Betjeningen af det
sker mange gange på hver vagt,  og er derfor en belastningsfaktor for den venstre
arm og skulder.
Et flytbart  styringspanel, er derfor at foretrække.

•  Topklappen er meget stram at lukke, og er derfor en ikke uvæsentlig belastning for
den venstre arm og skulder, der ofte benyttes.
Store velvoksne mænd, skal ofte lægge god kraft i. Også denne funktion gentages
mange gange om dagen, og er derfor en belastningsfaktor, som bør regnes med.
En hydraulisk styring af denne funktion vil være at foretrække.

•  Containerstoppene på liftens gulv benyttes tilsyneladende kun sjældent, selvom de
ifølge instruksen skal udløses hver gang der køres PC'ere eller bakkevogne ud på
liften. Hvorfor de kun sjældent benyttes, i hvert fald af mange chauffører, ved vi
ikke. Det synes som om stoppene til tider defekte. Ikke mindst virker udløseren ofte
noget ”forslået”.

•  En del chauffører undlader at sænke liften helt, når der ”bare” skal hentes løs post.
Liften sænkes til måske 75 cm fra jorden, hvorefter chaufføren hopper ned og igen
senere træder op, når den løse post skal lægges ind i vognen.
Denne arbejdsmetode belaster især ryg, hofte og knæ. Desuden indebærer det en
risiko for at snuble, med brud eller forstuvninger til følge.

•  Når liften sænkes ned til jordniveau eller til en rampe, er det vigtigt, at liftens
forkant ligger så plant mod jorden eller rampen som muligt, så kørsel med
materiellet kan foregå så uhæmmet som muligt, og ikke vanskeliggøres af
niveauspring.
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Ikke sjældent forekommer ret store spring mellem lift og underlag, så
postcontainerne, bakkevognene eller pallerne skal have et ekstra kraftigt skub hen
over niveauspringet.
Der kan sandsynligvis være flere årsager til dette niveauspring: ujævnt underlag,
liftens forkant er slidt skæv, forkert styring af liften….
Denne ekstra anstrengelse ved kørslen op på liften udgør en betydelig belastning på
ryg og skuldre.

•  Der transporteres ofte 3 postcontainere på liften af gangen.
Dette forhold indebærer en sikkerhedsmæssig risiko for chaufføren.
Der ikke meget plads tilbage på liften til at stå på, og der er derfor en risiko for, at
chaufføren kan falde ned fra liften. Arbejdsulykker med fald fra liften er ikke
ukendt.
Der kan også ske en overbelastning af liften.
På lastbilerne må den maksimale vægtbelastning være 2000 kg og på 4-bursbilerne
750 kg.
Liften kan klare den maksimale belastning omtrentlig midtpå og indtil 60 cm ude på
liften set fra ladet. Kapaciteten daler væk fra midten og ud mod kanterne
På figur 2 ses belastningsdiagram for de benyttede bagklaplifte på henholdsvis store
lastbiler og 4-bursbiler

Fig. 2. Belastningsdiagrammer for de benyttede lifte på lastbiler og 4-bursbiler.
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Da belysningsstyrken i bilernes lad i forvejen er lav, er det vigtigt, at pærernes skiftes,
når de er udbrændte.
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Ved kørsel med palleløftere samt aktivering og deaktivering af PC-bremserne, opstår
der kraftig støj på ladet. Ved kørsel med palleløftere er der målt et lydtryk på op til 110
dB(A), og ved betjening af PC-bremserne er der målt et lydtryk på op til 115 dB(A).7
Problemet med støj fra kørsel med palleløfterne er på nogle centre minimeret ved, at der
påmonteres hjul af en blødere type, hvilket nedsætter lydniveauet markant.
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Fejl ved selvnivelleringen medfører ikke altid en øjeblikkelig reparation, hvilket er
meget uheldigt, da selvnivelleringen af ladet er en af de anordninger, der bliver brugt
mest.
Chaufførerne bliver udsat for en unødvendig stor belastning når PC’erne skal trækkes
op af en stigning, fordi selvnivelleringen ikke virker, eller fordi der ikke kan opnås en
hensigtsmæssig hældning af ladet.
Betjeningspanelet er monteret så højt, at det er besværligt, ja nærmest umuligt for
enkelte, at nå betjeningspanelet til selvnivelleringen.
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Arbejdet med scanning af forsendelser og materiel indebærer øjensynligt forskellige
problemer.
De  problemer, som har indflydelse på chaufførernes  arbejdsmiljø, er relevant at berøre
i denne sammenhæng:
•  En chauffør pegede på, at vejledningen til scanneren er meget omstændelig og, for

de nye chauffører, svær at forstå. Han havde derfor lavet en ny let overskuelig
vejledning, som blev brugt i den pågældende kørselsgruppe.

•  Ved kontraktkørsler skal angiveligt scannes to ting: indholdet og PC’eren.
PC’eren kan enten scannes nede ved højre baghjul, eller ved pladen på lågen under
plastikken.
Stregkoden ved højre baghjul er ofte ødelagt, så den ikke kan bruges. Desuden
indebærer scanning hér dårlige arbejdsstillinger. Det samme gælder i øvrigt
stregkodens placering på bakkevogne.
Stregkoden på lågen er bedre placeret, selvom en chauffør på omkr. 180 cm også
skal bukke sig for at scanne stregkoden her.

•  I kraftigt sollys reflekteres lyset tilsyneladende i stregkoderne og generer
scanningen, hvilket flere gange betød, at der skulle adskillige forsøg til, før
scanningen lykkedes. Nogle gange måtte den helt opgives.

                                                
7 dB(A) er en måleteknisk enhed for støj. Arbejdstilsynets grænseværdi for støjbelastning, over en hel

arbejdsdag, er 85dB(A)
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•  Defekte scannere var angiveligt et ikke ualmindeligt problem. Som en chauffør
udtrykte det, ”der er altid en masse bøvl med dem”.

•  En medarbejdere beklagede, at der, efter hans opfattelse,  ikke centralt fra blev fulgt
op på erfaringerne fra scanningerne, således, at påpegede fejl kunne blive rettet.

•  Nogle chauffører gav udtryk for, at der efter deres opfattelse var en del unødig
scanning. Som en chauffør udtrykte det: ”Scanning og registrering er der alt for
meget af, det må du godt gi’ videre.” En anden sagde: ”Hvor meget scanning er
egentlig nødvendigt. Der bruges meget spildtid, når scanneren ikke virker”.
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Vedligeholdelse og rengøring af  bilerne indvendigt og udvendigt samt eftersyn, service
og reparation er emner, som naturligt nok optager chaufførerne meget.
Ikke mindst diskuteres placeringen af ansvar samt tid og plads til aktiviteterne.

Følgende forhold gik igen i diskussionerne:
•  Renholdning af førerkabinerne.
Bilerne er ”allemands-biler, og chaufførerne skal selv gøre rent, når de mener, der er
behov for det, samt rydde op efter sig selv, når bilen forlades. Rengøringsniveauet
afhænger derfor af den enkelte chaufførs syn på rengøring, samt fornemmelse af ansvar
overfor at der bliver holdt rent.
•  Rygning i førerkabinen
Rygning er et problem for en del chauffører, da det varierende rengøringsniveau ofte
giver sig udslag i, at bilens askebæger ikke bliver tømt efter kørslen, og at kabinen
lugter af røg.
•  Bilernes vedligeholdelse generelt.
Sker angiveligt ikke hurtigt nok. Nogle steder mener chaufførerne, at der går for lang tid
fra der indsendes en reparationsmeddelelse, til  reparationen udføres.
•  Rengøring af bilerne
En veludstyret vaskeplads nævnes blandt ønskerne.

Problemet syntes ret generelt, og var tilsyneladende, de steder vi besøgte, et større eller
mindre irritationsmoment i dagligdagen.
•  Hvem skal sørge for rengøring af førerkabinen ?, hvornår ? hvor ?
•  Hvem sørger for vask af bilen ? Hvornår ? Hvor ?
•  Hvem sørger for udskiftning af pærer, defekte telefoner,……..?
•  Hvem tjekker at bilerne er sikkerhedsmæssigt i orden ? Hvornår?
•  Hvem tanker bilen op ?

Problemernes art og omfang varierer selvfølgelig mellem kørselsgrupperne.
Der er angiveligt i alle de besøgte kørselsgrupper mere eller mindre faste regler og
aftaler om disse forhold, men ikke desto mindre er det tilsyneladende et emne, der ofte
bliver et irritationsmoment.
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Noget kunne derfor tyde på, at det et problemområde som bør tages op til diskussion for
at finde nogle hensigtsmæssige, og måske nye,  måder at løse problemerne på.
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Arbejdet på og ved rampen indebærer kørsel med postcontainere, bakkevogne og paller.
Elektriske palleløftere benyttes ofte til transport af paller.
Som tidligere beskrevet kender de fleste medarbejdere givetvis reglerne for håndtering
af postcontainere. I nogle centre hænger store plakater med påmindelser. Ikke desto
mindre må det erkendes, at der foregår en del håndtering af to eller flere postcontainere
af gangen, ikke kun blandt chaufførerne, men også blandt det øvrige personale.
Det er ikke mindst tomme postcontainere, der meget ofte håndteres mere end én af
gangen.
Eftersom næsten hver fjerde af de anmeldte arbejdsulykker blandt postchaufførerne i år
2000 skete under kørsel med bakkevogne og postcontainere, hvor en defekt ved
materiellet ikke var årsag til ulykken, er det stadig et problemområde, der bør arbejdes
med. (Se nærmere om dette i afsnit 5)
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Der er ofte trang plads på rampen, hvilket bevirker, at der må foretages en del ”flytten
rundt” på postcontainere, bakkevogne og paller, for måske at få fat i den der står bagest
i rækken.
Det skaber irritation og giver unødige fysiske belastninger.
Årsagerne kan være reel pladsmangel eller uhensigtsmæssig udnyttelse af pladsen.
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Der er ikke målt belysningsstyrker på og omkring ramperne.
Flere steder forekommer dog at være meget mørke, og der kan meget vel være steder,
hvor belysningsstyrken er for lav i forhold til gældende regler.
Reglerne angiver at belysningsstyrken skal være ca. 200 lux, hvor der er vedvarende
arbejde og ca. 50 lux på udendørs læsseramper.8

Da belysningen har betydning for sikkerheden, er det væsentligt, at der er tilstrækkeligt
lys.
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Indretningen hos eksterne kunder indebærer utvivlsomt flere steder problemer.
Det kan være tilkørselsforhold der er dårlige, utilstrækkelig belysning,
uhensigtsmæssigt underlag til kørsel med paller og postcontainere …………
Kørselsafdelingen må løse de aktuelle problemer individuelt med den enkelte kunde, ud
fra den betragtning, at chaufføren skal kunne udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og
sundhedsmæssigt forsvarligt.

                                                
8 DS 700. Dansk Standard om ”Kunstig belysning i arbejdslokaler”.
   ”Lux” er måleenhed for belysningsstyrken.
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Tre forhold er øjensynligt tilbagevendende problemstillinger flere steder:
•  Defekte postcontainere, som burde være taget fra til reparation, men som alligevel

benyttes.
•  For få kassetømmertasker. Det bevirker, at hver taske fyldes meget, og derfor bliver

en betydelig løftebelastning.
•  Scannere, der ”er bøvl” med.
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Blandt væsentlige forhold, som påvirker kroppens evne til at klare fysiske belastninger,
er ikke  mindst:
•  Det psykiske arbejdsmiljø herunder stress
•  Skiftende eller skæve arbejdstider
•  Levevaner
•  Klimatiske påvirkninger

Det psykiske arbejdsmiljø beskrives i det arbejdspsykologiske afsnit.
Enkelte klimatiske påvirkninger er i relevante sammenhænge omtalt i ovenstående.
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”Det hårde ved chaufførjobbet er arbejdstiderne og stresset” udtrykte en chauffør.
”Jo ældre man bliver, desto sværere bliver det med søvnen og maven. Man sover mindre
fast og maven knirker”, udtrykte en anden chauffør det.

Skiftene er organiseret forskelligt i de forskellige kørselsgrupper:
•  faste vagter blandet med vagter der skifter mellem morgen- og eftermiddagsvagt

med en uges mellemrum.
•  kun faste vagter.
•  rullende skift. Kun fast nat og langtgående hold.

De skæve arbejdstider påvirker chaufførens sociale liv i forhold til venner, familie og
fritidsinteresser. Nogle har vagter, som har været mulige at få tilpasset tilfredsstillende i
forhold til livet ved siden af arbejdet. For andre betyder det større afbræk.

At de skæve arbejdstider også kan medføre problemer med helbredet er kendt.9

En hyppig klage er søvnbesvær. En anden hyppig effekt af skiftearbejde er problemer
med fordøjelsen.

Det er i flere undersøgelser påvist, at forskelle i skiftsystemernes udformning medfører
variationer i omfanget af belastningerne og således har betydning for skiftearbejderens
velbefindende. 10

                                                
9 Center for ArbejdsTidsforskning, CAT.  http://hb.homepage.dk
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Med baggrund i anbefalinger fra forskellige forskningsarbejder om skiftearbejde  samt i
postchaufførernes egne udsagn11, må det anbefales, at der arbejdes med problematikken
omkring skæve arbejdstider. Formålet med dette arbejde kan være, at lave anbefalinger
til udformning af skiftesystemer, som giver færrest mulige ”bivirkninger”, samt i øvrigt,
at finde måder at mindske belastningerne og generne i forbindelse med skæve arbejds-
tider.
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Spisevaner, drikkevaner, motionsvaner og levevaner i det hele taget, har også
indvirkning på hvordan kroppen er i stand til at håndtere påvirkninger og belastninger i
dagligdagen.
Det er således forhold, som man ikke kan komme uden om med arbejdet for et ”sikkert
og sundt arbejdsmiljø”.
Sideløbende med APV-arbejdet i kørselsgruppen i Odense blev uddelt skemaer til
chaufførerne, hvor de bl.a. blev bedt om at besvare spørgsmål, som omhandlede
drikkevaner og spisevaner under tjenesten.
Selvom besvarelserne ”kun” dækker ca. 8% af den samlede chaufførstyrke i Post
Danmark Transport, giver de et fingerpeg om, at det er et område, som trænger til at
blive ”dyrket”.12
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På baggrund af de indsamlede data og indhøstede erfaringer blev der,  i samarbejde med
Projektets Odensegruppe, udarbejdet APV-skemaer med ”tjeklister” som sammenfatter
problemstillinger fra postchaufførens daglige arbejdsmiljø.
Disse APV-skemaer blev benyttet i den del af Projektets arbejde, der omhandlede
chaufførernes eget syn på deres arbejdsmiljø.12

#!+!"� �����
���	��	��
����
	������
�

Der er ingen tvivl om, at arbejdet som chauffør på mange måder er et fysisk krævende
arbejde.
Der er en hel del løftearbejde, håndtering af vogne og paller, kørselsarbejdet, ind-og
udstigninger, påvirkninger fra vind- og vejr…..
Alt i alt må arbejdet som postchauffør karakteriseres som hårdt fysisk arbejde.

                                                                                                                                              
10 ”Forebyggelse ved skiftarbejde på sygehuse – et deltagerstyret interventionsstudie”.  Hans Jeppe

Jeppesen og Henrik Bøggild. Forskningsrapport udgivet af Arbejdsmiljørådets Service Center. 2000.
11 Delrapport B, ”Forsøg med APV i Post Danmark Transport – kørselsgruppen i Odense”
12 Delrapport B, ”Forsøg med APV i Post Danmark Transport – kørselsgruppen i Odense”
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Der er i ovenstående peget på forskellige forhold i det fysiske arbejdsmiljø, hvor nye
indsatser eller forsættelse, måske forstærket, af allerede igangværende, vil gavne
arbejdsmiljøet blandt postchaufførerne.

Når disse indsatser skal prioriteres kan der bl.a. tages udgangspunkt i:
•  APV’er fra kørselsgrupperne i Post Danmark Transport
•  Arbejdsskade data. (Jf. afsnit 5)
•  Erfaringer fra branchen om arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser 13

                                                
13 Jf. Materiale fra Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros: www.bartransport.dk
   Materiale fra Arbejdstilsynet: www.at.dk - eksempelvis materiale i.f.m. kampagnen ”varer på vej ’98.”
   Materiale fra Arbejdsmiljørådets Servicecenter www.asc.amr.dk
   Materiale fra Arbejdsmiljøinstituttet: www.ami.dk
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I forbindelse med afdækning af de psykiske belastningsfaktorer i postchaufførernes
arbejdsmiljø har arbejdspsykologen foretaget følgende:
•  undersøgt om der allerede skulle foreligge undersøgelser eller forskningsrapporter

specifikt om Post Danmarks chaufførers arbejdsmiljø
•  drøftet spørgsmålet med psykologer der forsker i chaufførers arbejdsmiljø
•  drøftet spørgsmålet med psykologer ansat i andre store transportvirksomheder
•  drøftet spørgsmålet med andre arbejdspsykologer
•  foretaget litteratursøgninger også med henblik på udenlandske forskningsresultater.

På baggrund af hvad dette indtil skrivende stund har bragt, er konklusionen følgende.:

Arbejdstilsynet (AT) har udarbejdet materiale for og om chaufførarbejde i Danmark
generelt. Her refereres til undersøgelser vedrørende chauffører i Danmark 14

På den baggrund beskrives hvilke psykiske belastninger, der knytter sig til at være
chauffør i Danmark generelt.
I hvor høj grad de er dækkende for danske postchaufførers psykiske belastninger, findes
der ikke undersøgelser af.
Det ser heller ikke ud til, at andre undersøgelser kan give et bud på det.
Der findes således ikke undersøgelser af danske postchaufførers  psykiske belastninger,
men det ville bestemt være ønskeligt.

En lokal arbejdspladsvurderings (APV) kortlægning af psykiske belastninger ved
chaufførarbejdet vil,  hvor dækkende den end måtte være lokalt,  ikke være dækkende
for hele chaufførområdet i Post Danmark.

Den interviewrunde som dette arbejdspsykologiske afsnit af delrapporten omhandler,
giver sig ikke ud for en undersøgelse, da de interview’ede på ingen måde er udvalgt
med repræsentativitet for øje.

Det nærmeste man kommer en afdækning af de psykiske belastninger ved
chaufførarbejdet i Post Danmark er således den af Arbejdstilsynet beskrevne generelle
viden.

Samarbejdet med Odensegruppen, der har forestået APV-arbejdet i transportgruppen i
Odense, kan imidlertid give inspiration til hvordan den nævnte generelle viden kan

                                                
14 Nyhedsbrev, 15. juni 1998: ”Hele ugen alene”.   www.at.dk
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anvendes. Dette er også sigtet med  den arbejdspsykologiske del af interviewrunden ved
de 5 postcentre

+!"� ������
Den af Arbejdstilsynet refererede viden bruges  til at udarbejde arbejdspsykologisk
materiale, som kan formidle viden om arbejdsområdet og retningslinier for undervisning
rettet mod chaufførpersonale, som er projektets endelige formål.

Indholdet, altså hvad der findes af viden om psykiske belastninger ved chaufførarbejde i
Danmark, ligger således klart.

Tilbage bliver spørgsmålet om,  hvordan denne viden bedst benyttes i
undervisningsmateriale til chauffører i Post Danmark.

At hente inspiration hertil er det, der har været  arbejdspsykologens formål med
drøftelserne med de interviewede ansatte på chaufførområdet i Post Danmark.
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Interviewene er gennemført af arbejdspsykologen på fem dage, en på hvert af de
udvalgte postcentre.
Han har dels interviewet chauffører, heriblandt også tillidsrepræsentanter, dels har han
interviewet ledere knyttet til kørselsområdet.
Nogle af interviewene er gennemført, medens han var med på ruter, andre er
gennemført på postcentrene.
Nogle af interviewene har været på tomandshånd, andre er gennemført som interviews
af en gruppe ansatte samtidigt. Hensigten med dette har været at give de interviewede
mulighed for også gensidigt at inspirere hinanden.

Nogle af de interviewede er ansatte, der selv har meldt sig ved en generel forespørgsel
fra den lokale ledelse, andre er ansatte, som den lokale ledelse har udpeget som nogle,
det ville være særligt udbytterigt at tale med.

Arbejdspsykologens metode, resultater, konklusioner og perspektiver fremgår af de
følgende punkter 4.4 - 4.7.
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Arbejdspsykologen har benyttet det såkaldte semistrukturerede interview.
Det vil sige,  at han dels har bedt den interviewede tale frit om emnet, dels har stillet
mere konkrete spørgsmål ud fra en checkliste.

Interviewene falder i tre dele.
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Første del begynder med, at arbejdspsykologen kort fortæller om
•  projektet
•  formålet med interviewet
•  anonymitet mellem ham og de interviewede. Det gælder også  med hensyn til

hvilket center oplysninger er givet fra.
•  Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning og afdelingens rolle i projektet
•  arbejdspsykologens  rolle i projektet

Derefter fortæller han om rækkefølgen i interviewet.
Han siger det ikke på ordret samme måde hver gang, men ordlyden kunne f. eks. være :

”Først vil jeg gerne høre din opfattelse uden at farve den med
mine spørgsmål.
Det kunne jo være, du har ting i tankerne, som jeg slet ikke har
med, og som du måske ikke ville komme i tanker om, hvis jeg
først kom med mine spørgsmål.
Bagefter vil jeg bede dig om kommentarer til en række
konkrete punkter. Det drejer sig om punkter som
Arbejdstilsynet og andre har påpeget som væsentlige for
chauffører i Danmark generelt. Jeg vil høre, hvad du mener,
om hvor væsentlige de er, når man er  chauffør i Post
Danmark.”

Endelig forhører han sig, om de interviewede har spørgsmål til det, de har hørt.
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Anden del er en bredt udspørgende del.

Arbejdspsykologen beder først og fremmest den interviewede om at fortælle, hvad der
forekommer vigtigst fra vedkommendes position.
Undervejs sikrer arbejdspsykologen sig, at han får belyst både særlige
belastningsfaktorer og positive forhold.
Han spørger endelig til positive henholdsvis negative erfaringer med at forsøge at
forbedre arbejdsvilkår – hvis ikke det allerede er blevet omtalt af den interviewede.
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Tredje del tager udgangspunkt i en liste af konkrete emner.

Arbejdspsykologen tager hvert punkt fra listen op for sig, og beder den interviewede om
kommentarer til hvor væsentlige de er, og hvor aktuelle de er i forhold til Post
Danmark.  Undervejs forklarer og uddyber han, hvad der ligger i det enkelte punkt.
Interviewskemaet for denne tredje del, som blot er til arbejdspsykologens eget brug
under interviewet, ser således ud:

B. Stress
C. Alene-arbejde

C.A. Afsavn af privat netværk
C.C.  Sårbarhed

D. Monotonitilstande
E. Ergonomi
F. Hjælpemidler:
G. Grad af indflydelse:
H. God kommunikation
I. Bedre social kontakt
J. Forskudte/skiftende arbejdstider.
K. Kørsel i mørke kombineret med ringe krav:
L. ”Ulvetimeeffekten”
M. Manglende udviklingsmuligheder i jobbet.
N. Arbejdsdagens længde..
O. Høje koncentrations og opmærksomhedskrav det meste af arbejdstiden .
P. Modstridende krav:
Q. Risiko for andres helbred og/eller materielle værdier.
R. Frygt for røverier e.l.
S. Menneskelige konflikter på arbejde er relativt få.
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Dokumentationen, altså nedskrivningen af det der blev sagt under interviewene, falder i
4 dele:

•  interviewnotaterne,
•  renskriften,
•  analyse/systematisering
•  samskrivningen.

•  Interviewnotaterne er arbejdspsykologens håndskrevne noter lavet under
interviewene.
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•  Renskriften er et word-dokument på små 7000 ord, som er arbejdspsykologens
næsten direkte afskrift af interviewnotaterne (enkelte ord er tilføjet eller udeladt for
at sikre at meningen kommer frem).

•  Analysen og systematiseringen er foregået på følgende måde:
For at få et skøn over ikke blot den enkelte interviewedes oplevelse af arbejdet, men
også hvordan de enkelte ovennævnte punkter er kommenteret hver for sig, er teksten
indsat i et regneark. På den lodrette akse er der ordnet efter postcenter og
interviewede personer og på den vandrette akse efter de opstillede emner

Da alle de 3 ovennævnte dokumenter er belagt med fortrolighed, er de kun tilgængelige
for arbejdspsykologen. Han har derfor på baggrund af dem udarbejdet en særlig
dokumentation, der kan formidles videre, nemlig:

•  Samskrivningen, som er en beskrivelse af de ting, der kan læses ud af
interviewnotaterne, men uden at nogen person eller noget center kan genkendes.

Samskrivningen fremlægges i det følgende.

+!-� �
������
�
Nedenstående samskrivning er en gennemgang af materialet, som det har foreligget med
de ovenfor nævnte forbehold.

Generelt om materialet gælder, at en del af de interviewede bekræfter, at punkterne, som
det nævnte materiale fra Arbejdstilsynet omhandler, er aktuelle også for
chaufførarbejdspladser i Post Danmark.

Blandt disse fremstår nogle kommentarer til bestemte områder særligt markante, og de
uddybes i det følgende.
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•  Her nævnes typisk, at man har et forholdsvist frit, selvstændigt arbejdsliv – og at
man er meget i det fri.

•  Det gode sammenhold og omgangstonen blandt chaufførerne ses som et meget stort
plus.

•  Nogle oplever, at vilkårene er ordentlige blandt andet fordi, ”næsten alt hvad vi
rører ved er på hjul”, og fordi tidsvilkårene er anstændige.

•  De ordnede forhold er typisk noget der fremhæves som positivt, ved at være
chauffør i Post Danmark, sammenlignet med andre lastbilschaufførarbejdspladser
specielt de private.

•  Også det, at man kommer hjem hver dag, og at der er mange valgmuligheder, når
det gælder opgavetyper, nævnes i denne sammenhæng
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•  Her anføres især rutiner, der opleves som meningsløse og ressourcerøvende.
•  Men også det, at  nogle goder og belastninger virker uretfærdigt fordelt, omtales –

lige som manglende anerkendelse og nedladende tiltale fra ledelsen.
•  Helt gennemgående nævnes imidlertid stress som den store belastningsfaktor.
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Der er svar, der omtaler de gode tidsforhold, men i mange svar i materialet  peges
gennemgående på stress som den største psykiske belastning.

Der er et righoldigt eksempelmateriale i svarmaterialet.
Eksemplerne går klart på stressende vilkår.

Eksempler på stressende vilkår:

•  Konflikt mellem krav
•  ruteplaner (PTP), med overpræcist skæve minuttal
•  udmelding af de overpræcise minuttal til kunder, der så både kan gøre vrøvl, hvis

man kommer nogle minutter for sent, og kræve at man bliver og venter på pakkerne,
så længe som kunden,  ifølge den udmeldte plan, mener at have krav på.

•  læser-uvenlige ruteplaner med skævt opdelte ord (computerdelte), der gør skemaerne
vanskelige at få overblik over

•  uforudsigelige ændringer i rute og arbejdstid, der skaber uvished og frygt for ikke at
nå arbejdsmæssige, men også hjemlige forpligtelser

•  materielsvigt og reparationstider, der ikke er er medregnet i køreplanen, samt at
”stress går i arv”, som f. eks. hvis man må vente på bilen, fordi dens chauffør er
blevet forsinket

•  fysiske forhold, såsom uhensigtsmæssig størrelse på køretøjer i forhold til
kørselsopgaven, mangel på PC'ere m.m.

•  urealistiske køreplaner, og trafikforhold der ikke er indregnet heri.

Nogle nævner omvendt, at åbenbart uholdbare planer, forhindrer stress. Enhver kan jo
se at forsøg på at indhente den tabte tid er helt urealistiske!

Der kan således være tale om forskelle i chaufførernes måde at håndtere det på psykisk,
når tidsskemaet bryder sammen.
Sådanne forskelle i chaufførernes måde at håndtere stress på, er afgørende, anføres det.

Flere besvarelser peger på, at kundekontakten er en særlig stressfaktor i sig selv. Og at
håndteringen af den vanskeliggøres af, at  man ikke har kolleger at støtte sig til som
”modgift” (se næste afsnit om alene-arbejde).
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Det nævnes gennemgående, at man netop har valgt jobbet som chauffør for at få lov at
være alene, fri og selvstændig.
Men der er også svar, der peger på, at det kan være et problem, at mulighederne for
fagligt samvær med kolleger i pauserne er meget få.
En stor del af chaufførarbejdspladserne er dog fremhævet for at give god  social kontakt
sammenlignet med chaufførarbejdspladser i almindelighed, som f. eks.
fragtchaufførjobs.

Det bekræftes af flere, at alene-arbejdet kan gøre chaufføren særlig udsat for
følelsesmæssig stress.

I andre typer arbejde har man mulighed for at få luft for de følelsesmæssige
belastninger, der opstår, ved at tale med andre kolleger om det.
Den samme mulighed har man ikke som chauffør, og det kan gøre, at det ”gnaver i ens
indre”, så at man kan være kørt helt ned over nogle ”hug”, som man har fået  i kontakt
med andre.
Det kan være hjemlige belastninger, der gnaver mere end de ellers ville gøre.
Men det nævnes også af flere, at det kan være belastende med hårde ord fra kunderne,
fordi man som chauffør er særligt afhængig af at have en god kontakt med dem.

Mennesker i andet arbejde har ofte har mulighed for at få støtte fra kontakterne i
arbejdsmiljøet (kolleger og ledelse), når de belastes af kundernes krav og kritik.
Chaufførerne derimod har ofte kundekontakter som deres primære menneskelige
kontaktflade i arbejdstiden. Derfor kan stress slå ekstra hårdt.
Man får ikke støtte fra kunderne, når tidsplanerne bryder sammen. Og følelsesmæssig
opbakning, som modgift mod den stressende situation, kan man slet ikke forvente.
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Nogle besvarelser anfører, at man netop i Post Danmark har gode muligheder for at
forebygge eller afbøde de værste typiske belastninger ved chaufførjobbet.
Andre anfører omvendt, at man på grund af arbejdets karakter har dårlige muligheder
herfor. Pauser er der kun mulighed for, når man ikke er stresset og har masser af tid.
Men når det virkeligt er belastende, monotont eller søvndyssende, og det var en pause
der kunne klare det, ja, så er det netop, at der ikke er tid til det.
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Det indsamlede materiale er ikke af en sådan art, at det udgør ny viden i forhold til den
allerede foreliggende, som Arbejdstilsynet bygger sine anvisninger på.
Det gælder således også vilkåret alene-arbejde.
Det gælder ligeledes for stress,  som er den mest udbredte belastning for chauffører
ifølge Arbejdstilsynets materiale.
Som tidligere anført har der ikke kunnet findes materiale, der taler for at det skulle være
anderledes for chaufførarbejdspladser i Post Danmark..
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Det materiale, som Arbejdstilsynet har udgivet vedr. forebyggelse af psykiske
chaufførarbejdsbelastninger, må således være det mest relevante materiale for Post
Danmarks chaufførarbejdspladser
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I forlængelse af det kortlægningsarbejde der er udført gennem APV arbejdet i Odense,
samt de besøg og samtaler der har været afholdt og udført af APR, har det været vigtigt
at få belyst,  i hvor stort et omfang eventuelle arbejdsmiljøproblemer afspejles i fravær
fra arbejdspladsen.

I opsamling af datamateriale om fravær er der er derfor taget udgangspunkt i det totale
fravær blandt chaufførpersonalet, fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten
samt personalestabiliteten, hvormed menes medarbejdere fastholdt i enheden inden for
chaufførområdet.

Der er for data indsamlingen taget kontakt til de enkelte postcentres økonomiafdelinger,
som har bidraget med tilgængelige oplysninger for år 2000, tillige med de oplysninger
der er tilgængelige via arbejdsskadesystemet, SKA.
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Data til nedenstående tabel, er hentet fra SKA, og viser det samlede antal af skader,
inden for kategorien ”chauffør”, samt hvilken opgave den skadelidte udførte i
forbindelse med skadens opståen.
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Fig. 3. Fordeling og typen af skader blandt postchauffører i år 2000
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Der er inden for fravær to kategorier af fravær,
•  fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste, samt
•  fravær i øvrigt.

Data, er i det omfang det har været muligt, oplyst af de enkelte enheders
økonomiafdelinger.

Fig. 4: Fordeling af  fravær i alt og fravær i forbindelse med tilskadekomst i kørselsgrupper på 8
postcentre i år 2000. Det har, for så vidt angår Østjyllands Postcenter, ikke været muligt at modtage data.
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Fyns Postcenter
ODC

8.249 1.606

Københavns Postcenter
KHC

6.537 681

Københavns Pakkecenter
BRC

19.108 1.587

Midtsjællands Postcenter
RGC

5.372 181

Nordjyllands Postcenter
ABC

6.705 726

Nordsjællands Postcenter
HTC

248 57

Sydjyllands Postcenter
FAC

7.717 386

Vestjyllands Postcenter
HRC

3.017 1.490

Østjyllands Postcenter
ARC

- -
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Nedenstående graf giver et indtryk af tendensen, samt forholdet imellem det totale
sygefravær og fraværet i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten.

Fig. 5.  forholdet mellem det totale sygefravær og fravær i forbindelse med tilskadekomst
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Ligeledes er der for personalestabiliteten modtaget data, i det omfang det har været
muligt, fra de enkelte enheders økonomiafdelinger.
Personalestabilitet er et udtryk for ”evnen” til at fastholde medarbejdere.
Personalestabiliteten udtrykker, hvor stor en del af personalet, der har været ansat i hele
måleperioden. I dette tilfælde år 2000.
Angivelsen er eksklusiv de medarbejdere, de er gået på pension.

Nedenstående figur viser personalestabiliteten i kørselsgrupperne på postcentrene.
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Fig. 6: Personalestabiliteten i kørselsgrupper fordelt på 5 forskellige centre. Hvor 0 er anført har vi ikke
kunnet finde data for personalestabiliteten for chaufførgruppen specifikt. Tallet angiver således, hvor
mange der,  ud af 100 medarbejdere, er forblevet i jobbet i år 2000. Ekskl. de der er gået på pension.
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For så vidt angår arbejdsskader, fremgår hyppigheden, antallet af samme
skadetype/kategori i år 2000, af statistikken, af fig. 3.

Statistikken fra år 2000 viser således, at der f.eks. med kørsel af bakkevogne og PC’ere,
hvor en defekt ved materiellet ikke var årsag til ulykken, er 20 skader, dvs. 24 % af det
samlede antal skader.

Ved løftearbejde er antallet af anmeldte arbejdsskader 2, hvilket svarer til 2 % af det
samlede antal skader.

Umiddelbart kan det se ud, som om skader ved løftearbejde ikke er så ”slemt” i forhold
til skader, hvor der arbejdes med kørsel af PC'er og bakkevogne.  Det er dog ikke muligt
ud fra statistikken og materialet at se alvorligheden, konsekvensen for den skadelidte.

Det kan derimod give et fingerpeg om hvilke indsatser og kampagner, der skal
igangsættes, tillige med fastholdelsen af igangværende kampagner, som f.eks.
løftekampagnen. Ligeledes kan det for Projektet om Postchaufførernes Arbejdsmiljø
give et fingerpeg om, hvilke arbejdssituationer der skal sættes fokus på ved udarbejdelse
af uddannelses forløbet i arbejdsmiljø for chauffører.

De opsamlede data for fravær, fig. 4, som f.eks. fravær i timer totalt, kan indeholde alle
former for fravær, dvs. ikke kun sygdomsrelateret fravær.
Det kan derfor være vanskeligt at konkludere noget eksakt ud af de enkelte data.

Andre faktorer, så som antallet af ansatte, geografisk placering, kultur, gode/dårlige
arbejdsmiljøforhold osv. kan påvirke fraværet indirekte. Det er ikke muligt i denne
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sammenhæng at gøre rede for kobling mellem fravær og de enkle forhold, der konkret
påvirker fraværet.
Data, der til opgaven har været tilgængelige, kan give en pejling på omfanget af fravær
lokalt.

Fravær i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten kan være et udtryk for alvorligheden,
konsekvensen, af de/den enkelte skade. Men skal endvidere ses i forhold til antallet af
skader, og i hvilken forbindelse skaden er opstået samt evnen, metoden og
systematikken der anvendes lokalt for at ”opklare” og analysere skader

Sygefraværet i forbindelse med tilskadekomst i tjeneste, udgør 12 % af  det totale
fravær.
Grafen, fig. 5, er i den forbindelse et udtryk for tendensen  hvad angår fravær i de
enkelte enheder.

Personalestabiliteten, fig. 6, er et udtryk for ”evnen” til at fastholde medarbejderne i de
enkelte enheder.
Der kan være forskellige faktorer, der påvirker det enkelte resultat. Herunder
nedlæggelse af afdelinger, reduktion af arbejdsopgaver, medarbejdere der overgår til
andre opgaver, men ikke forsvinder fra virksomheden osv.

Tallet for personalestabiliteten ”skjuler” således en række faktorer, der kan gøre det
vanskeligt at vurdere, om ”evnen” til at fastholde medarbejdere er god eller dårlig.
Tallet har en symptom- eller signalværdi, og kan derfor være et værktøj til vurdering af
medarbejdersituationen, og til vurdering af hvorvidt der måtte være bestemte årsager,
f.eks. af arbejdsmiljømæssig karakter, der påvirker tallet.
Under dialogen med de enkelte enheder blev der dog givet udtryk for, at der blandt
chauffører er en stor loyalitet og hjælpsomhed, og at der generelt ikke er stor
udskiftning af medarbejdere indenfor denne gruppe.
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Denne tabel er en opgørelse over, hvilke biler der benyttes i Post Danmark Transport. Når der ses
på antallet af de enkelte bil modeller, som ikke er medtaget i tabellen, ses det at fabrikatet Volvo,
står for langt den overvejende andel.

Fig. 1: Biltyper i PDT:
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Volvo FL 614
Volvo FL 615
Volvo FL 7 4x2
Volvo FL 7 4x4
Volvo FM 7 4x2
Volvo FL 10
Volvo FM 10
Volvo FM 12 Trækker
Volvo FH 12 Trækker
Volvo F 12
Scania D 94
Scania P 124 Trækker
Scania 114 Trækker

Mercedes 1824
MAN 18.363
MAN 18.310
MAN 14.224

IVECO Trækker
Ford Transit

Peugeot Partner
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I  Arbejdsministeriets plan for et rent arbejdsmiljø år 2005 er bl.a. transportbranchen
beskrevet som en branche, hvor der skal gøres en ekstra indsats.
På den baggrund besluttede Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg (HSI) i slutningen
af år 2000, at der skulle sættes focus på postchaufførernes arbejdsmiljø. Her tænkes i
første omgang på de chauffører, der kører lastbiler.
Der blev derfor søgt penge i BrancheArbejdsmiljøRådet for Transport og Engros (BAR)
til et projekt, som skulle ”tilvejebringe materiale, der kan give information og viden til
chaufførpersonalet om forbedringer af arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads”1

På denne baggrund besluttede projektet at lade hovedresultatet være en færdigarbejdet
undervisningsplan med materiale til et arbejdsmiljø-kursusmodul rettet specifikt til Post
Danmarks chauffører.
Modulet tænktes bl.a. at kunne indgå i Post Danmarks brede grunduddannelse i AMU-
regi.
Undervisningen  skulle   inddrage både de fysiske og psykiske arbejdsmiljøfaktorer
samt bredere sundhedsmæssige problemstillinger. Chaufførernes arbejdsmiljø må
betragtes som en helhed,  hvor mange faktorer spiller sammen.

Denne  rapport fortæller om et konkret  forsøg med ArbejdsPladsVurdering, APV,  i
Post Danmark Transports kørselsgruppe i Odense.
Forsøget er knyttet til projektet om postchaufførernes arbejdsmiljø.
APV arbejdet i kørselsgruppen i Odense, er en del af  arbejdet for at nå projektets
endelige mål. Denne rapport er således en delrapport i det samlede projekt.

I kørselsgruppen i Odense har en ODC-projektgruppe, kaldet Odensegruppen,
gennemført APV-arbejdet i samarbejde med projektets centrale arbejdsgruppe.

Odensegruppens opgave i projektet er, at:
•  være samarbejdspartner for Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning, APR,  og

bannerfører for APV-arbejdet i kørselsgruppen i Odense
•  være kontaktgruppe og samarbejdspartner i løbet af projektet.  F.eks. i forbindelse

med udarbejdelse af  undervisningsmidler,

Odensegruppen har bestået af følgende 5 personer:
•  Torben Christensen. Kørselschef i Post Danmark Transport. Kørselsafdeling

Sydvest.
•  Lars Kaltoft. Kørselsleder og medlem af sikkerhedsgruppen.
•  Jørgen S. Madsen. Chauffør og sikkerhedsrepræsentant
•  Jan Skov Buse. Chauffør

                                                
1 Uddrag fra opgavebeskrivelsen fra Hovedsikkerhedsudvalget af 12. december 2000
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•  Carsten L. Kongensgaard. Chauffør.

Torben Christensen har siden forladt gruppen p.g.a. arbejdsskift.

Odensegruppen har været en uvurderlig hjælp i ”APV-delen” af projektet.
Gruppen har arbejdet med stor entusiasme og engagement i projektet, hvilket vi hermed
vil sige mange tak for.

Denne rapport, der betragtes som en delrapport i det samlede projekt, er udarbejdet i tæt
samarbejde med Odensegruppen.
Den udleveres i første omgang til Post Danmarks Hovedsikkerhedsudvalg, Post
Danmark Transport, projektets følgegruppe samt til HR Konsulent Anitha Elisabeth
Olson fra Uddannelse/udvikling.

April 2002
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Med henblik på gøre det planlagte undervisningsmodul i arbejdsmiljø nærværende og
relevant for chaufførerne, var det oplagt at høre chaufførernes egen opfattelse af deres
arbejdsmiljø.
APV var i denne sammenhæng et glimrende redskab at benytte sig af.
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I Projektbeskrivelsen er beskrevet følgende om APV-arbejdets funktion i det samlede
projekt:
”På et udvalgt postcenter gennemføres, i samarbejde med projektet, den første del af
APV-processen, der består af  identifikation og kortlægning af arbejdsmiljøforholdene i
transportafdelingen.
De indhentede oplysninger vil tilføre projektet en viden om hvilke problemer
chaufførerne selv angiver. Da det ”kun” er et enkelt center der indhentes disse
oplysninger fra, dækkende ca. 80 chauffører,  kan materialet, også i denne
sammenhæng, ”blot” betragtes som et fingerpeg��Det er imidlertid tilstrækkeligt i
forhold�til projektets formål.”2

Kørselsgruppen i Odense blev foreslået som ”projekt-gruppe” i samråd med Jørgen
Kolter fra Post Danmark Transport, PDT.
Kørselsgruppen i Odense indvilgede i at deltage.

I Odense udpegede man herefter en projektansvarlig gruppe, bestående af to menige
chauffører, en sikkerhedsrepræsentant blandt chaufførerne, en kørselsleder samt Post
Danmark Transports kørselschef for kørselsafdelingen Sydvest.
Disse personer indgår også i projektets følgegruppe.

Udarbejdelsen af skemaer og tjeklister til brug for APV’en samt valg af metode til
identifikation af arbejdsmiljøproblemerne, foregik i tæt samarbejde med
Odensegruppen.
Fortsættelsen af APV-arbejdet, med løsningsforslag samt prioritering og
handlingsplaner, ligger i kørselsgruppens eget regi og udenfor projektets.

I forbindelse med APV-arbejdet i Odense var det ønskeligt, fra projektets side, at
afprøve metoder i APV-arbejdets første fase,  i et forsøg på at få en aktiv  involvering
og motivering af chaufførerne og af organisationen.

                                                
2 Projektbeskrivelsen. September 2001
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Ledetråden var, at forsøge at få APV til at blive andet og mere end ”blot noget man skal
ved siden af alt det andet”.  Noget der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet i hverdagen,
som understøtter de selvbærende teams, og som har sammenhæng med Måling af
Kvalitet i Arbejdslivet, MKA.
Denne metode-afprøvning ville kun ske hvis Odensegruppen selv ønskede det, og ville i
givet fald være Odensegruppens eget værk, med den støtte og coaching fra APR, der
måtte ønskes.
Odensegruppen ønskede en sådan afprøvning, og lod dette indgå i APV-arbejdet.

Det primære formål med APV-arbejdet, fra projektets side, har været at samle
oplysninger om chaufførernes egen opfattelse af arbejdsmiljøproblemerne i deres
hverdag. Velvidende, at det alene var et udtryk for de ca. 80 chaufførers opfattelser, og
som naturligvis tog udgangspunkt i deres lokale forhold.

Et ønsket sideløbende resultat af APV-arbejdet har således været,
•  udarbejdelsen af et muligt brugbart værktøj i APV-arbejdet til brug for

identifikationen af problemer.
•  beskrivelsen af en mulig brugbar metode, som kan hjælpe til at motivere og aktivere

chaufførerne og organisationen omkring det daglige arbejdsmiljøarbejde.
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Kortlægningsfasen i APV-arbejdet i Odense forløb fra medio september til ultimo
november 2001.

På projektets følgegruppeseminar d. 21. og 22. november fremlagde Odensegruppen
sine resultater.

Nærværende delrapport er blevet til efter et evalueringsmøde d 13. december mellem 4
medlemmer af Odensegruppen og projektets leder.
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Kørselsgruppen i Odense består af omkring 80 chauffører og 2 kørselsledere.
Chaufførerne er delt op i grupper som er organiseret efter turnusplaner, således at alle i
en gruppe arbejder ud fra samme turnusplan.

Der køres med post alle døgnets 24 timer.
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I Odense er arbejdstiderne fordelt således
•  et fast nathold,
•  3 faste eftermiddagshold
•  flere morgen/eftermiddagshold, som skifter hver anden uge. En uge med

morgenvagt efterfulgt af en uge med eftermiddagsvagt.

På eftermiddagsvagten kan mødetiden variere over hele eftermiddagen. Tilsvarende kan
arbejdstidens sluttidspunkt selvfølgelig variere over hele aftenen.
De fleste vagter har chaufførerne selv kunnet vælge, så de har kunnet tage mest muligt
hensyn til private og personlige behov. Ved nyansættelser bliver man imidlertid ansat på
bestemte vagter.

Kørselsgruppen i Odense har været organiseret i selvbærende teams (SBT) siden ’95.
Man har således lang tids erfaring med at arbejde på denne måde.
Der er i kørselsgruppen organiseret 7 SBT-grupper. Sammensætningen af SBT er
foretaget ud fra ønsket om at folk i team’et skulle have nogenlunde samme ”skift”, så de
kunne træffe hinanden så tit som muligt, og derved også holde de møder, som er
nødvendige for at få team’et til at fungere efter hensigten.

Sikkerhedsarbejdet i kørselsgruppen er organiseret med én sikkerhedsgruppe. Desuden
har alle teams lige valgt en arbejdsmiljøkoordinator, som skal være
sikkerhedsrepræsentantens ”forlængede arm” i teamet, og  være den koordinerende
faktor mellem sikkerhedsgruppe og det selvbærende team.

Såvel ledelse som chauffører giver udtryk for, at der er et godt samarbejde i afdelingen.
Både mellem ledelse og chauffører og chaufførerne imellem. Der er således et godt
udgangspunkt for samarbejde omkring sikkerheden og sundheden i afdelingen.

82,5% i kørselsgruppen i Odense besvarede  MKA-spørgeskemaerne i 2001, hvilket
også vidner om en høj grad af engagement fra medarbejdernes side.

Arbejdet med APV har, før projektet, til gengæld generelt forgået uden det helt store
engagement.
APV var ikke integreret i sikkerhedsarbejdet i afdelingen, og opfattedes ikke som et
”naturligt” redskab at benytte sig af i det daglige sikkerhedsarbejde.
Når der kom besked fra sikkerhedslederen om, at nu skulle der gennemføres APV, blev
det  gjort. Sikkerhedsgruppen gik rundt og spurgte hver enkelt chauffør om der var
problemer, som de ønskede med i APV.  Problemerne samt mulige løsningsmodeller
blev nedfældet på en prioriteret opgaveliste. (se bilag 1.1)
Opfølgning blev der talt en del om, men det blev sjældent gjort.
Det var imidlertid primært det fysiske arbejdsmiljø, som blev berørt i de gennemførte
APV’er.
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Derfor tog sikkerhedsgruppen i efteråret 2000 initiativ til en APV på det psykiske
arbejdsmiljø ud fra et spørgeskema udarbejdet af gruppen selv. Skemaet kan ses i bilag
1.2.

Sammenhængen mellem MKA og APV var svær at se. ”Der spørges jo til de samme
ting”, blot er MKA mere grundig, og ikke mindst er MKA et værktøj som ledelsen
måles på. APV blev derfor  nok nærmere opfattet som noget man skulle, snarere end
noget man kunne bruge til så meget.

Chaufførjobbet er et  typisk mande job. Der er i kørselsafdelingen ansat 5 kvinder ud af
de 80 chauffører. Det svarer til ca. 6% procent.
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Til brug i APV’s kortlægningsfase blev udarbejdet skemaer med tjekspørgsmål.
Disse skemaer blev til i et tæt samarbejde mellem chaufførprojektgruppen i
Arbejdsmiljø- og Personalerådgivning, kaldet APR-gruppen, og  Odensegruppen.

På baggrund af sine iagttagelser ved besøg i fem postcentres kørselsgrupper rundt om i
landet, havde APR udarbejdet tjeklister med forhold, som var relevante i chaufførernes
arbejdsmiljø.
Disse tjeklister indeholdt forhold som vedrørte både det fysiske og det psykiske
arbejdsmiljø.

Odensegruppens arbejde indledtes d. 11. september med et møde mellem to
repræsentanter fra APR-gruppen, fysioterapeut/projektleder og en arbejdspsykolog samt
Odensegruppen.

Der blev sat en hel dag af til at diskutere Odensegruppens opgaver.
•  Opgavens indhold og omfang blev defineret
•  Forslag til tjeklister udarbejdet af APRs chaufførprojektgruppe samt forskellige

mulige metoder i kortlægningsarbejdet blev diskuteret.
•  Gensidige forventninger blev afstemt. Hvad forventede Projektet af Odensegruppen,

hvad forventede Odensegruppen af Projektet.

Formålet med mødet var ikke at tage endelige beslutninger om APV-arbejdets form og
indhold, men at vende og diskutere forskellige muligheder, fordele og ulemper. På
denne baggrund skulle Odensegruppen selv beslutte, hvordan de ville arbejde med
APV’en med udgangspunkt i deres egne ønsker, behov, ressourcer og muligheder.
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Efter mødet samledes Odensegruppen, og diskuterede  hvilke værktøjer og metoder man
ønskede at bruge i kortlægningsfasen.
På baggrund af Odensegruppens ønsker tilrettede APR-gruppen APV-skemaerne.
Odensegruppen  besluttede i første omgang at afprøve APV-værktøj og forskellige
metoder på en ”pilotgruppe” blandt chaufførerne, inden hele gruppen af chauffører blev
inddraget.
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Der blev udarbejdet to skemaer,  ”Det fysiske arbejdsmiljø” og De psykiske
arbejdsmiljøfaktorer”.
Begge skemaer indeholder åbne spørgsmål, hvor den adspurgte kan besvare med egne
ord. Skemaerne indeholder samtidig en række tjekpunkter/stikord, som opremser
forskellige konkrete problemer/forhold i en postchaufførs daglige arbejdsmiljø.
Stikordene er ment som inspirationskilde/huskeliste, så de forhold, der er relevante i den
aktuelle sammenhæng, bliver ”vendt i hovedet”. De er ikke ment som egentlige
spørgsmål, der skal besvares.
Der blev gjort en del ud af skemaernes udformning. De skulle være overskuelige, ikke
fylde for meget og se indbydende ud. (se bilag 2.1 og 2.2)
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Odensegruppen besluttede at lave en første kortlægningsrunde med et pilotforsøg, hvor
både metoder og spørgeskemaer blev afprøvet.
Efter denne første runde skulle der evalueres på metoder og værktøjer, som herefter
skulle tilrettes. Herudfra ville anden runde i kortlægningen planlægges.

Odensegruppen besluttede at forsøge med to forskellige typer af metoder,
•  uddele spørgeskemaet, og lade den adspurgte selv skriftligt besvare  skemaet
•  foretage mundtligt interview ud fra spørgeskemaet, hvor spørgeren udfylder skemaet

under interviewet.

De konkrete spørgsmål, som Projektet ønskede besvaret, med bredere sundhedsmæssige
spørgsmål, blev særskilt delt ud til så mange chauffører som muligt.

Det blev besluttet at både kørselsledere og chauffører i Odensegruppen skulle deltage
aktivt i arbejdet samt at APV besvarelserne ikke skulle være anonyme.
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Deltagere i den første APV-runde blev valgt ud fra følgende kriterier:
•  Der skulle være chauffører fra morgen-, aften- og natholdene. Hele døgnet skulle

”dækkes”.
•  Middel-anciennitet som postchauffør. Ikke helt ny, ikke helt ”gammel”…..
•  Positiv, kritisk holdning. Ikke de altid tilfredse, ikke de altid utilfredse……
•  Gerne kvinder med.

Inden Odensegruppen gik i gang med APV-runden, blev der, på Info-møder blandt alle
chaufførerne, orienteret om projektet og om det kommende APV-arbejde i afdelingen.
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Hvert medlem af Odensegruppen fandt nogle kollegaer, som de bad deltage i den første
runde.
Det blev til omkring 20 chauffører i alt, svarende til ca. en fjerdedel af chaufførgruppen.

Hvert medlem af Odensegruppen afprøvede hver især metoder og skemaer på forskellig
vis:

1. Uddelte først skemaet om det fysiske arbejdsmiljø til en udvalgt kollega til skriftlig
besvarelse. Ved kollegaens returnering af dette skema blev der gennemført
mundtligt interview ud fra skemaet om de psykiske arbejdsmiljøforhold.
Besvarelserne blev skrevet ned under interviewet.

2. Udleverede begge skemaer til skriftlig besvarelse til kollega, som efter nogle dage
returnerede de udfyldte skemaer.

3. Gennemførte mundtlig interview ud fra begge skemaer, hvor besvarelserne blev
skrevet ned undervejs i interviewet.

4. Gennemførte mundtlige interviews om både de fysiske og psykiske forhold på
mindre formel vis, hvor besvarelserne blev skrevet ned umiddelbart efter samtalen.
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Efter gennemførelsen af pilotforsøget mødtes Odensegruppen for at evaluere arbejdet og
opsamle besvarelserne.

Man havde under interviewrunden spurgte alle deltagerne om hvilken karakter, på en
13-skala, de ville give arbejdsmiljøet generelt i Odense. Karaktererne lå mellem 8 og
10.

Ved opsamling af besvarelserne af de ca. 20 skemaer, viste det sig, at de adspurgte i
meget stor udstrækning pegede på de samme problemer. Både indenfor de fysiske og
psykiske områder.
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Alle de konkrete besvarelser i APV-skemaerne blev samlet op på A3-plancher, hvor de
rubriceredes under de samme overskrifter som i spørgeskemaerne. (se fig. 1 og 2 samt
bilag 3)

Fig. 1. Det fysiske arbejdsmiljø.
Resultaterne af 1. kortlægningsrunde. Adspurgt ca. 20 chauffører.
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•  Affjedring af sæder
•  Manglende indstillingsmulighed
•  El-justèrbare spejle
•  Håndfri telefon i små biler
•  Hård koblingspedal
•  Aflægningsmuligheder – Indretning
•  Tobaksrøg
•  Støj  i 4-pallers biler
•  12-pallers rat afstand
•  Mange gearskift
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•  Manglende rengøring
•  For meget bøvl vedrørende reparation
•  Biler kører trods defekter
•  Container-stop mangler.
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•  Udjævn opkørsel til rampen
•  Trapper er for smalle og i dårlig stand. Et stort problem.
•  Tilkørselsforhold dårlige ved trapper
•  Manglende rengøring på rampen
•  Rampen er for lille. (Bure væk)
•  Våd rampe er glat.
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•  Manglende seler
•  Glat gulv i 4-burs bilerne
•  Manglende reparation af lys
•  Ladhøjde er for lav
•  Topklappe er for stramme
•  For meget sammenlæsning
•  Defekt materiel
•  Paller er for høje og tunge
•  Defekt nivellering (859)
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Fig. 1, fortsat. Det fysiske arbejdsmiljø.
Resultaterne af 1. kortlægningsrunde.  Adspurgt ca. 20 chauffører.
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•  Ventetid i FAC ca. 30 minutter
•  Dårlige pladsforhold ved postbutikker
•  Manglende snerydning hos kunder
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•  Scannere er tit i stykker
•  Mangel på kassetømmertasker
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•  Kantinen åbner for sent
•  Svingende madkvalitet

Fig. 2. De arbejdspsykologiske faktorer.
Resultaterne af 1. kortlægningsrunde. Adspurgt ca. 20 chauffører.
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•  Mangel på biler
•  Mangel på postcontainere
•  Mangel på kassetømmertasker
•  For mange bilskift
•  Dårlig planlægning
•  Bange for røveri ved afpostning
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•  God planlægning
•  Ingen ekstraopgaver
•  Ordnede forhold
•  Hjælp til aflæsning af biler, når man er i tidsnød.
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På opsamlingsmødet efter første runde besluttede Odensegruppen, at ændre metoden for
anden APV- runde.

Arbejdet med at interviewe hver eneste chauffør var tidskrævende. Det samme gjaldt
opsamling af de mange spørgeskemaer med de åbne spørgsmål.
Gruppen vurderede, at man ikke ville få væsentligt nyt frem ved at fortsætte metoden
fra første runde.
Desuden fik alle chauffører på dette tidspunkt tilsendt MKA-skemaer, som skulle
udfyldes. At bede om bevarelse af APV-skemaer sideløbende hermed, ville mange
sandsynligvis reagere negativt overfor.

Det konkluderedes i gruppen, at APV-skemaerne havde fungeret godt. Både i
forbindelse med skriftlige besvarelser og i forbindelse med mundtlige interviews.
De åbne spørgsmål gav plads til personlige besvarelser.
Samtidig var det godt med tjekpunkter, som den adspurgte kunne ”vende i hovedet”.
Tjekpunkterne forholdt sig meget konkret til  postchaufførens arbejde, og var derfor en
hjælp til at få vendt de fleste problemstillinger i det daglige arbejde. Besvarelserne blev
således ikke ”blot” det man ”lige kunne komme i tanke om”.
Gruppen besluttede derfor, at der ikke til det fremtidige arbejde behøvede at blive rettet
i skemaerne.
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Besvarelserne fra APV-spørgeskemaerne var blevet opsamlet på A3-plancher, opdelt
med de samme overskrifter som i spørgeskemaerne. (se bilag 3)
Disse plancher blev hængt op på sikkerhedstavlen, der er placeret på gangen ved
chaufførlokalet ved siden af scannere og dueslag.
Chaufførerne kan således ikke undgå at se opslagstavlen, når tjenesten starter og slutter.
På disse plancher blev chaufførerne bedt om at skrive kommentarer til de problemer, der
var blevet rejst i de ca. 20 APV-besvarelser, eller komme med nye ting til listen.
Over plancherne var hængt et skilt som gjorde opmærksom på APV’en og en blyant var
hængt op ved siden af. Det samme gjaldt APV-spørgeskemaerne med tjekpunkter.
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Plancherne hang en måned på opslagstavlen inden de blev taget ned.
Det tog nogen tid, før de første begyndte at skrive på plancherne.
Der kom ikke helt så mange kommentarer, som Odensegruppen havde regnet med.
Måske fordi chaufførerne var enige med de kommentarer, som allerede var.
Det var ikke så mange nye ting, der blev skrevet på plancherne. Kommentarerne blev
mere en diskussion. Rygning eller ikke-rygning i bilerne og tankning af bilerne blev de
to debaterede hovedemner.  (se  fig. 3 og 4 samt bilag 4)
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Fig. 3. Det fysiske arbejdsmiljø.  Viser de tilføjede kommentarer  i anden APV-runde.
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•  Askebæger bliver ikke tømt efter brug   -  RIGTIGT!
•  Forbyd rygning  - NU!
•  Mange gearskift i små biler
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•  Formiddagsholdet ”glemmer” at tanke
•  Tankstørrelse for lille på 1436
•  Automatpilot i 21-burs.
•  Røg !!!
•  Vinterdæk
•  Låsebom
•  Biler kører trods defekter på dæk, lys, bremser, dør
•  Langsommelig reparationstid på små biler
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•  Støj i buret.
•  Kun én 4-burs rampe.
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•  For meget sammenlæsning om morgenen ved

tilpostning.
•  Defekt materiel – tasker.
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Ingen nye tilføjelser

-���������� Ingen nye tilføjelser. Dog bemærk ovenst. om defekte tasker.
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•  Kantinen åbner for sent og lukker for tidligt.
•  Dårlig indøvelse

Fig. 4. De arbejdspsykologiske faktorer. Viser de tilføjede kommentarer  i anden APV-runde.
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•  Mangel på tid
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•  Engagement m.h.t. jobbet.
•  Ansvar/indflydelse
•  Husk ”arbejdsglæden” !
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Efter at skemaerne var taget ned, blev alle kommentarer og problemstillinger indført i
handlingsplaner.
I bilag 5 vises eksempler på handlingsplaner.

("&� ���)����������������.��"

Odensegruppen  har fortsat med at være primus-motor i APV-arbejdet med prioritering,
fastlæggelse af handleplaner og opfølgning.
Forslagene til handlingsplaner er i løbet af foråret 2002 blevet offentliggjort i afdelingen
via opslagstavle og info-møder, så resultaterne af APV’en er blevet synliggjort for
chaufførerne.

Handlingsplanerne hænger på opslagstavlen. Alle punkterne fra APV’erne er oplistet på planerne. Der er
for hvert punkt anført, hvem der er ansvarlig.  Hvis ændringer er besluttet eller allerede er gennemført,
beskrives disse. Hvis der gives afslag på forslaget/ønsket, er afslaget begrundet.

Odensegruppens ønske og intention er at forsøge at fastholde engagementet  omkring
APV, samt efterhånden at få de  selvbærende teams aktiveret omkring løsning og
prioritering af de problemer, der rejses i APV’erne.
I den sammenhæng vil miljøkoordinatorerne i de selvbærende teams spille en væsentlig
rolle.



Anvendte metoder/teknikker Side 16

("(� ����'
���	�
��$��������������)��	�����������������'���
��������"

Projektet havde bedt om at få besvaret nogle konkrete spørgsmål vedr. forhold, der ikke
traditionelt er indeholdt i en APV, og som omhandler enkelte bredere sundhedsmæssige
og sociale forhold. (se bilag 2.1 i det fysiske skema)

Spørgsmålene omhandler:
•  Modtagelse af instruktion i arbejdsmiljø ?
•  Gener i forbindelse med de skiftende arbejdstider ?
•  Behov for mere kontakt til kollegaer ?
•  Drikkevaner på en almindelig tjeneste ?
•  Spisevaner på en almindelig tjeneste ?
•  Behov for større viden om arbejdsmiljø ?

80  chauffører modtog skemaet fra sikkerhedsrepræsentanten og 49 returnerede.
19 af disse returnerede skemaer er imidlertid kun udfyldt på den ene side, da den anden
side ved en fejl ikke var blevet kopieret inden uddelingen.

Spørgsmålene retter sig mod forhold, som også har indflydelse på chaufførens
dagligdag og helbred, og er forhold, som projektet ønsker indeholdt i det planlagte
uddannelsesmodul i arbejdsmiljø.

Resultaterne kan kun give et meget groft fingerpeg, og kan slet ikke ses som en
gennemført undersøgelse indenfor dette område.

Nedenstående udsagn gives på baggrund af de returnerede skemaer, og kan således kun
beskrive hvordan forholdene er blandt de chauffører, som har besvaret spørgsmålene:

•  Mindre end 1/3 af chaufførerne har fået instruktion i ergonomi. Instruktionen er af
meget forskellig art, gående fra en folder til arbejdsmiljømodul på AMU-kursus.

•  Ca. 40% er generet fysisk, psykisk eller socialt af de skiftende arbejdstider.
•  Ca. 45% kunne tænke sig mere kontakt med kollegaerne.
•  Højst 1/3 af chaufførerne får tilstrækkeligt med væske i løbet af tjenesten
•  2/3 af chaufførerne spiser almindeligt mad i løbet af tjenesten. Ca. 2/3 af disse køber

altid eller ind imellem deres mad i kantinen.
•  Ca. halvdelen af chaufførerne kunne tænke sig en større viden om

arbejdsmiljøforhold.

Undersøgelsens resultater og alle kommentarer fra chaufførerne kan ses i bilag 6
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Gruppens vurdering af det gennemførte kortlægningsarbejde:
•  Ingen chauffører kan sige, at de intet har hørt. Alle har haft mulighed for at komme

til orde.
•  Spørgeskemaerne er anvendelige. Der kan interviewes ud fra dem, eller den enkelte

kan selv udfylde skemaerne.  De chauffører, der selv har udfyldt dem, synes, at ”de
var OK”.

•  Den lille arbejdsgruppe i Odense, der har været primus motor, har været fin.
•  De metoder og de værktøjer, der har været brugt i APV-arbejdet i forbindelse med

projektet, kan  kørselsgruppen i Odense bruge igen, og de kan også bruges af andre.
•  Der er i denne APV-proces kommet mange flere ting frem i besvarelserne end der

”plejer”. Formentlig fordi spørgeskemaerne med tjekpunkterne har været rundt om
alle forhold, så besvarelserne ikke ”blot” var det, som den adspurgte lige ”kunne
komme på”.

•  APV-processen har skabt fornyelse til sikkerhedsarbejdet. Det er blevet mere
nærværende, mere synligt, mere konkret….
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Skemaerne kan bruges med fordel.
Det fysiske spørgeskema kan udleveres til chaufførerne, og der kan interviewes ud fra
det psykiske spørgeskema. Det vil måske blive den metode, man i Odense vil benytte
næste gang. Det er dog ikke besluttet endnu.
Når der laves denne skelnen, mellem brugen af det ”fysiske” og det ”psykiske” skema,
hænger det sammen med, at det for mange chauffører er vanskeligere at skrive om de
psykiske arbejdsmiljøforhold end de fysiske.
De psykiske forhold er det nok  lettere at tale/fortælle om. Intervieweren kan med fordel
benytte tjekpunkterne til at få vendt forskellige forhold, uden dermed at påvirke den
adspurgtes besvarelser i en bestemt retning.

Den afprøvede metode, hvor resten af chaufførgruppen kan supplere på store plancher
på opslagstavlen, er givetvis en metode, som vil blive benyttet igen. Det giver alle
mulighed for at komme til orde.
Da de fleste chauffører har forskellig mødetid, er det ikke let at arrangere møder blandt
chaufførerne. Der må derfor findes andre måder at kommunikere på. Plancherne har i
denne forbindelse været et anvendeligt redskab.

Selvom kun ca. 25% af chaufførerne er adspurgt direkte via skemaerne, er de problemer
der er peget på, efter Odensegruppens vurdering, dækkende for hele chaufførgruppen.
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Der ville næppe være kommet nye ting frem, selvom flere var blevet spurgte via
skemaerne.  Når så resten af chaufførerne får mulighed for at kommentere, samt tilføje
med nye problemstillinger, på de ophængte plancher, vil alle de væsentlige problemer
blive afdækket.
Gruppen mener således, bl.a. ud fra deres erfaringer fra dagligdagen, at de forhold, som
er kortlagt i denne APV, udmærket dækker chaufførernes opfattelse generelt.

/"%� 23���
����

Hvordan kan vi få MKA og APV til at hænge sammen og supplere hinanden, i stedet for
at blive anset for at være overlapning og dobbeltarbejde ?
Dette spørgsmål havde man kørselsgruppen i Odense allerede stillet sig selv, inden
projektet startede ?
Ikke sjældent har der været væsentligt mere engagement omkring MKA-undersøgelsen,
hvorimod APV blev gennemført, når den daglige sikkerhedsleder ”pålagde” det.
APV-arbejdet var ikke egentlig integreret i det daglige sikkerhedsarbejde. Det blev ikke
betragtet som et  naturligt redskab.

I løbet af projektet har arbejdsgruppen forsøgt at integrere APV som et konkret brugbart
redskab i det daglige sikkerhedsarbejde.
I APV’en er flere emner koblet sammen med emner, der spørges til i MKA’en. Ex.
rengøring af bilerne, arbejdspladsens indretning, de psykiske faktorer, tobaksrøg,
tankning af biler…….
Odensegruppen mener således, at der i dette APV-arbejde har været en naturlig kobling
til MKA’en. Ikke blot tidsmæssigt, men indholdsmæssigt.
Hvis APV kan sætte  fokus på arbejdsmiljøet i det daglige, og, ikke mindst,  hvis de
ansvarlige evner at følge op på de problemer der rejses, vil resultatet af dette arbejde
afspejles i MKA-undersøgelsen.
APV er en måde at arbejde konkret med arbejdsmiljøet i dagligdagen, mens MKA’en
måler resultaterne af denne indsats
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•  Førersædet: indstillingsmulighed,
sædets standard, affjedring, pasform,
rygstøtte….

•  Kørestillingen i øvrigt: rat, gearskift,
pedaler, pladsforhold……

•  Ind- og udstigning: trinene,
håndtag…..

•  Plads i kabinen til køreliste,
vandflaske, taske, briller……

•  Udsyn, spejle, blinde vinkler…

•  Lysforhold i kabinen. Belysning til
læsearbejde, natlys, blænding fra
solen….

•  Mobiltelefonen: ophæng, placering,
mikrofon til håndfri betjening,
højttalere….

•  Indeklima: Temperaturforhold, træk,
luftkvalitet…..

•  Støv, tobaksrøg…..

•  Vibrationer, støj, statisk elektricitet.

•  Andre forhold

�����������������

•  Rækkeafstande: til rat, til gear…

•  Foroverbøjede eller vredne
arbejdsstillinger: ved læsning af
køreliste, ved forringet udsyn……

•  Arbejds- og siddestilling under
kørslen: Sædets egnethed, afstanden
til pedalerne, tilstrækkelig plads til
benene………

•  Arbejdet med pedalerne og
gearskiftet.

•  Ind-og udstigningsforhold.

•  Synskrav og synsforhold, bilens
forlygter, bilens bak-lygter…..

•  Andre forhold.
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•  Seler til fastgørelse af godset.

•  Bagsmæk og lift: styringspanelet
(indvendig og udvendigt), liften,
bagsmækken(bagklap, topklap??)

•  Ladets gulv.

•  Belysning.

•  Skarpe kanter, klemme fingre….

•  Andre forhold

�����������������

•  Løfte og  bære: pakker, brevbakker,
sække, omlæsning…….

•  Kørsel med postcontainere og
bakkevogne

•  Kørsel med paller

•  Kontraktkørsler

•  Åbning og lukning af
bagsmæk/bagklap/topklap ?

•  Styring af liften og ladets nivelering.

•  Ved scanning

•  Synskrav og synsforhold

•  Andre forhold
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•  Førerkabinen

•  Hænger, trailer

•  Udvendig rengøring af bilen

•  Teknisk eftersyn og vedligeholdelse
af bilen

•  Andre forhold

•  Bagsmæk , lift…

�������������������������������&'�����������������#!����������������
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•  Hænger

•  Trailer

•  Andre forhold

�����������������

•  Akavede arbejdsstillinger

•  Tunge løft

•  Andre forhold
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•  Indretning ved  tilkørslen: afmærkninger,
pladsforhold,  hældninger i underlaget…..

•  Belysning ved tilkørsel

•  Adgangsforholdene til rampen: trappe, dør,
port……

•  Andre forhold

�����������������

•  Udsyn

•  Andre forhold

*������#���$��������$�����%�

•  Snerydning, fejning, støv,  klarholdelse af
køreveje….

•  Andre forhold
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•  Pladsforholdene

•  Underlagets beskaffenhed: glat, ujævnt,
hældning…..

•  Belysning

•  Indretning af rampen og lokalet: opstilling af
postcontainere, bakkevogne og paller,
placering af hjælpeudstyr, kørselsveje,
placering af defekt materiel, ophængning af
”defekt”sedler …..

•  Hjælpemidler: løftevogne, palleløftere…..

•  Elevatorer: tilgængelighed, kapacitet…

•  Andre forhold

�����������������

•  Løfte og  bære: pakker, brevbakker, sække,
omlæsning…….

•  Kørsel med postcontainere og bakkevogne

•  Kørsel med paller

•  støjforhold

•  Kontraktkørsler

•  Andre forhold

*������#���$��������$�����%�

•  Ryddelighed

•  Rengøringsstandard

•  Vedligeholdelse af porte, døre, trapper,
elevator……..

•  Andre forhold
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Udendørs

•  Op- og tilkørselsforhold.

•  Belysning ved tilkørslen

•  Af- og pålæsningsforhold: evt.
rampe, underlags beskaffenhed,
hældning i underlag,
niveauforskelle(kantsten etc.), porte,
døre……

•  Andre forhold

Indendørs

•  Pladsforhold

•  Underlaget: beskaffenhed, hældning,
glat, ujævnt, dørtrin…..

•  Niveauforskelle: trapper, elevator…

•  Belysning

•  Andre forhold.

�����������������

•  Løfte og  bære: pakker, brevbakker,
sække, omlæsning…….

•  Kørsel med postcontainere og
bakkevogne

•  Kørsel med paller

•  Kontraktkørsler

•  Ved scanning

•  Synskrav og synsforhold

•  Andre forhold

*������#���$��������$�����%�

•  Snerydning, fejning, klarholdelse af
køreveje….

•  Andre forhold
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•  Postcontainere

•  Bakkevogne

•  Paller – bure

•  Kassetømmertasker

•  Sække

•  Brevbakker

•  Scanner

•  Andet materiel
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•  Standard

•  Ryddelighed

•  Rengøring

•  Andet
 ������

•  Åbningstider

•  Madens kvalitet

•  Lokalets standard,
rengøring….

•  Andet
.���������%����

•  Nøgler

•  Bøger

•  Informationstavler

•  Scannere

•  Andet
/����������/������������
�������

•  Standard

•  Placering

•  Hjælpemidler

•  Andet

�����

•  Andre forhold
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	�����������&�����������������������$��&����#��������!�����������������$�#��������!����
���������������������(Streg under)

Ja               Nej

	�	�����������$�����������������#�����������#������(Skriv)

3333333333333333333333333333333333333333333

�����4����������$�������$����������������%����$������������������������������(streg under)

Ja               Nej

��	����������$��#���������������������(skriv)

�����������������������$�#�������������������������������������#�!��������������(Skriv)

3333333333333333333333333333333333333333333

5���� �����������������������������������������������(Streg under)

Ja               Nej

5�	�����������$�#���&����#�����������������!������������&���(Skriv)

Fortsæt på næste side
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3333333333333333333333333333333333333333333

6���������������������������������&����������������(Streg under)

Kaffe          The          Vand          Sodavand/Limonade          Andet

3333333333333333333333333333333333333333333

6�	������������������������&�������������������������
%��������������$�����������7

Kaffe _______________          The________________

Vand _______________           Sodavand/Limonade _______________     Andet _____________

3333333333333333333333333333333333333333333

8����.����������������������������������������������������(Streg under)

Ja               Nej

8�	�����������$�#���#��������������������������  (Streg under)

Taget med hjemmefra      Kantinen/i åbningstid      Automat     Køber ude i byen     Andet

8������ ���������!�����������������������

Ja               Nej

8�5�����������$����#���������(skriv)

3333333333333333333333333333333333333333333

9���� �����������������������������������������#������������������������(Streg under)

Ja               Nej

9�	�� �������$�������!����������������������#������������!����������(Skriv)
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•  De skæve arbejdstider
•  Arbejdsdagens længde
•  Arbejdets forenelighed med familie- og privatliv
•  Andet i forbindelse med arbejdstiderne

'��������������(��
$����
��������� �����������������������
•  Arbejdsopgavernes sværhedsgrad.
•  Muligheder for støtte, træning, instruktion og uddannelse.
•  Hastigheden af nye krav
•  Krav til arbejdet der strider mod hinanden
•  Forventninger til den enkelte
•  Uforudsigelige, uforberedte opgaver
•  Andet
'����������
•  Tid til at udføre arbejdet som det ��&'��
•  Mulighed for at lægge �
������ �der�hvor du har brug for dem, for ikke at blive døllet hen eller

køre træt.
•  Køresedlernes overskuelighed og brugervenlighed
•  Andet

$�������������(�
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�������
�����������
��
����
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�������)
•  At der er risiko  for vold og røveri
•  At man kan komme til skade i trafikken
•  At man kan komme til at skade andre, f. eks. ved trafikuheld
•  At man er betroet værdier som kan blive ødelagt, gå tabt eller blive stjålet.
•  Andet

*�
���
���������������������
*�����������������
�����
����&
•  meddelelsers ”synlighed” (fremhævelse)/”usynlighed” (forsvinden i mængden)
•  klarhed
•  tydelighed
•  entydighed/tvetydighed
•  informationer om ændringer i arbejdet
•  andet
*�

������������(!�����������������������
•  formen (samtale/skriftligt/gennem mellemled)
•  resultater
•  indflydelse på tilrettelæggelse og indhold af eget arbejde
•  andet
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•   … når du har brug for det
•  … steder, hvor der er til at være
•  Andet

'����������������(!�����������������
�����
•  Anerkendelse af godt arbejde
•  Værdsættelse af chaufførens ansvarlighed overfor kolleger, arbejdsplads, materiel og kunder
•  Andet

'�����������������(!�����������
•  Samarbejdet
•  Omgangstonen
•  Støtte
•  Tryghed
•  Stemningen
•  Retfærdigheden i fordeling af arbejdsopgaver
•  Gruppens evne til at tage godt mod nye kollegaer
•  Respekt for det enkelte menneskes forskelligheder
•  Andet
'�����������
����
����
•  Kundetilfredshedens betydning for chaufførens trivsel
•  Muligheden for at give kunden god service.
•  Muligheden for at kende forventningerne hos både de eksterne og interne kunder.
•  Andet

,
�������
+��������������������
�������
•  uddannelse
•  jobudvikling
•  andet
,
��������������
��������
���������������
�����%�
•  Indsatser
•  Indflydelse
•  Opfølgning
•  Metoder
•  grad af realisme
•  andet

$�
��������
���������������������
$�
������!��
�der kan

•  lette arbejdet og øge arbejdsglæden
•  besværliggøre arbejdet, stresse eller ødelægge arbejdsglæden
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Sundhedsfremme. Sammenfatning af besvarelser i APV/ODC/rev. 03.01.02. Sagsnr. 5906.
Side 1 af 5
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Heraf har 1 medarbejder leveret skemaet blankt tilbage.
Med omkr. 80 chauffører ansat i  kørselsafdelingen på Fyns Postcenter svarer det til at ca. 61 % har
returneret skemaerne.
�%��� ������ 
��
��
�
��!	�&�	���$��
��
���	
��'���#����$���(�
��� 
���
�����
�
�
��!	
���
����
��
�
����� ��
�� !��!	�&�	���$�	
��
�
���	
�'���#����$���(���(Ved en fejl blev angiveligt kun den ene
side af spørgeskemaet kopieret til en del af chaufførerne)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

*�����#����$���(��
������ 
��
����!�	���
�
%-andelen er beregnet af 29 besvarelser
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�������"����
 #�
���������������-

Ja:             8 stk/28%

Nej:         20 stk/69%

Undladt:    1 stk/3%
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•  I form af foldere
•  På grundkursus
•  Ved Jette på instruktørmøde
•  Løfteteknik på grunduddannelsen for postbehandlere
•  Ved Jette Andersen
•  På Odense tekniske skole. I ergonomi, arbejdsteknik, kørestilling osv.
•  På AMU
•  Sidde rigtigt, løfteteknik,  for ca. 8 år siden.
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Ja:              12 stk/41%

Nej:           16 stk/55%

Undladt:      1 stk/3%
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•  Jeg er socialt generet de uger, hvor jeg arbejder aften p.g.a. de fleste kulturelle og andre sociale
aktiviteter som oftest foregår om aftenen *

•  Det er svært at få tid til både at se venner, familie og kæreste, når man kun har to aftener fri om
ugen. Sport til hverdag er osse en ting man må melde pas til.

•  Møder sent, får sent fri = sent op. Har meget svært ved at komme tidligt op ved. F.eks kurser.
Fysisk: ondt i ryggen, går jævnligt til kiropraktor.
Socialt: Har ikke noget socialt liv, det kan ikke lade sig gøre med de arbejdstider. Kan aldrig
tage på dagkurser.

•  Socialt: Svært at tage kurser, dyrke holdsport **
•  I et lærlingeforløb har man ikke mulighed for at vænne sig til de mange forskellige arbejdstider
•  Det er socialt, man sover lige før det andre ? står op, og kommer på arbejde før det har fri ? ***
•  Manglende familieliv
•  Man ser ikke så meget til sin familie****
•  Træthed, til tider irritabel. *****
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*) Nej, aftenarbejde er uundgåeligt.
**) Kun have rene morgen- og eftermiddagshold. Måske delt op i morgen-, eftermiddag- og
aftenhold
***) Ja ? det er et godt spørgsmål
****) 4 dages arbejdsuge.  Større mulighed for at afspadsere.
*****) Pt nej. Det arbejde jeg kan lide, ligger på et asocialt tidspunkt.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ja:                        13 stk/45%

Nej:                      12 stk/41%

Undladt:                4 stk/14%



Sundhedsfremme. Sammenfatning af besvarelser i APV/ODC/rev. 03.01.02. Sagsnr. 5906.
Side 3 af 5

4���
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����6�Jeg synes at man/jeg har meget kontakt med mine kollegaer i fritiden (week-end
igen)
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•  Større indblik i de andres arbejdsforhold, holdene er for meget sig selv
•  Flere interne samtaler
•  Bowling, billard osv. Tage ud og se fodbold, håndbold og ishockey sammen. En fest eller to

mere om året.
•  Men energien og familien kan nok ikke klare meget mere end nu, med infomøder, kørekursus,

og evt. julemiddag.
•  Evt. ved at spisepauserne lå på samme tid.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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(1 kop = 20 cl)

/����	
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•  Mere end 1 liter på tjenesten                                            3 stk/6%

•  Mellem ½ l og 1 liter på tjenesten:                                15 stk/31%

•  ½ liter eller derunder på tjenesten:                                 11 stk/22%

•  Drikker slet ikke almindeligt vand på tjenesten:            17 stk/35%

5���
6

•  Kun kaffe i løbet af tjenesten:���������������������������������������������������9 stk/18%
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Ja                         32 stk/65%

Nej:                       8 stk/16%

Både ja og nej:      6 stk/12%       (skal måske tolkes som nogle dage ja, andre dage nej.)

Undladt:                3 stk/6%.       (Har formentlig ikke set spørgsmålene på bagsiden)
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Altid taget med hjemmefra:                                                   13 stk/34%
Altid fra kantinen                                    8 stk/21%
Til tider fra kantinen/automat                                                15 stk/39%
Køber altid ude i byen                                                              1 stk/3%
Andet                                                                                        1 stk/3%
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Ja, blandt de der almindeligvis spiser mad på tjenesten:                                               9stk
Ja, blandt de der ikke almindeligvis eller blot periodevis spiser mad på tjenesten:      4 stk
I alt ja:                                                                                                                          13 stk/27%

Nej, blandt de der almindeligvis spiser mad på tjenesten                                            22 stk
Nej, blandt de der almindeligvis ikke eller blot periodevis spiser mad på tjenesten     8 stk
I alt nej:                                                                                                                        30 stk/61%

Undladt:                                                                                                                          6 stk/12%
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•  Kunne godt tænke sig det anderledes, med faste spisepause. Synes i øvrigt, at der mangler en rubrik om
røg.

•  Måske åben kantine om natten
•  Fra kantinen, lidt billigere + bedre åbningstider
•  En bedre rytme på spisetiderne. Jeg kunne godt tænke mig, at kantinen åbnede noget før kl. 17,

så man kan købe noget inden afgang for tilpostning.
•  Køber tit i automaten, da kantinen altid har lukket når vi har pause. Kantinen skulle ha’ længere

åbent.
•  Andre åbningstider i kantinen
•  Taget med hjemmefra ( får oftest maden fra kantinen/automat)
•  Bedre åbningstider i kantinen til kl. 21
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En medarbejder, der ikke kunne tænke sig det anderledes end at tage med hjemmefra, skriver: Kantinens
priser og åbningstider matcher ikke med min pengepung og spisepauserne.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ja:            24 stk/49%

Nej:          16 stk/33%

Undladt:    7 stk/14%     hvoraf de 3 stk formentlig ikke har set på hele bagsiden af skemaet !

Ved ikke:   2 stk/4%      (har angivet midt imellem eller et ?)
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•  Manglende vedligeholdelse af vognport
•  Sikkerhedsregler, rengøring
•  Bare generelt
•  Vedligeholdelse af vognpark
•  Arbejdssikkerhed, nyt information omkring arbejdsmiljøet og arbejdsforholdet
•  Stress
•  Påvirkning af skiftende arbejdstider
•  Alt muligt
•  Renlighed på arbejdspladsen
•  Sikkerhed
•  Rengøring af rampen
•  Det hele
•  Støj, motor og radio.  Indåndingsluft i bil, især om vinteren.
•  Psykisk arbejdsmiljø
•  For 1½ år siden blev chaufførerne konfronteret med politiet omkring kørsel og autoskader.

Noget lignende kunne være godt med Arbejdstilsynet og stjernerapporter, da menigmand ikke
altid er klar over regler og faremomenter.


