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Deltid
Några av dem vi pratat med har 

visstidsanställningar på heltid, men 
för de flesta är det deltid som gäl-

ler. Lisa har jobbat som brevbära-
re i Stockholm i ett par år. Tidigare 

var hon visstidsanställd på heltid, 
men sedan ett halvår tillbaka får 

hon bara deltidsanställningar– Jag och en kompis delar på en 
lägenhet. Lönen är ju så dålig att det 

egentligen inte fungerar att jobba 
deltid, det blir väldigt tajt. Jag skulle 

vilja jobba heltid och ha råd att göra 
saker oplanerat ibland. Nu har jag 

till exempel tvingats spara väldigt 
länge för att ha råd att åka med på 

en kortare resa och fira min pappas 
födelsedag.

Sanna, brevbäraren från norra 
Sverige, får inte heller jobba mer 

än deltid.
– Det vanliga är att de gör allt de 

kan för att jag inte ska komma upp 
i tid. Det blir jag förbannad på, man 

känner sig rätt lurad. Det behövs ju 
alltid folk på jobbet. Det är som om 

de inte bryr sig om en, som om man 
vore värdelös.

Sms
Sara, från brevterminalen, har ald-

rig jobbat heltid som postanställd. 
Att hon ändå har kunnat försörja 

sig har ”helt och hållet” hängt på att 
hon delat lägenhet med två kompi-

sar. Som anställd på den ursprung-
liga låga procenten var hon schema-

lagd några dagar i veckan, de övriga 
väntade hon på sms från arbetsgi-

varen.
– Alla som inte var inplanerade 

just den dagen fick sms:et, så de var 
en väldig konkurrens. Sms:et kunde 

komma när som helst under dagen 
och det gällde att vara först med att 

ringa Posten för att få arbeta.– Själv var jag hela tiden på che-
fen för att i förväg få veta när det 

skulle kunna finnas jobb. Men jag 
vet att många andra var väldigt be-

roende av att ständigt hålla koll på 
mobilen. 

Innan Sara blev postanställd job-
bade hon på samma brevterminal, 

men då för en annan arbetsgivare, 
ett bemanningsföretag. Otrygghe-

ten var dock densamma.– Vi hade ett par pass i veckan 

och ingen garantilön. Jag ville ju 
jobba så mycket som möjligt, men 

det gick aldrig att veta i förväg hur 
mycket det skulle bli.

Semester?Flera av dem vi pratat med vittnat 
om hur påfrestande det är att ald-

rig kunna planera för en ordentlig 
semester. Jarek, från pall-huben, be-

rättar.
– Jag vet ingenting om mars nu, 

jag är anställd februari ut. Ändå 
har jag fått brev från arbetsgivaren 

om att jag ska ansöka om semester 
i sommar. Jag vet ju inte ens om jag 

har något jobb eller några semester-
dagar då! Det är nästan det mest på-

frestande, att inte kunna planera för 
semester.

Kristian har jobbat som brevbä-
rare i Mellansverige i snart fyra år. 

Först som timavlönad och sedan på 
”alla möjliga sorters anställningar”.

– Ett tag fanns det något som het-
te… jag tror det var resursanställ-

ning. Det skulle vara för de som 
kom in extra, men jag jobbade hel-

tid som resursanställd.

Resursanställningen var en fast 
anställning på noll procent och 

dagarna som resursanställd kun-
de inte tillgodoräknas i jakten på 

en ”riktig” tillsvidareanställning. 
Att han medvetet felutnyttjats som 

resursanställd på heltid har alltså 
skjutit upp han hett eftertraktade 

fasta anställning. Även Kristian berättar om se-
mesterproblem:– Jag har i stort sett inte haft nå-

gon semester de här åren. I somras 
hade jag åtta dagar ledigt. Om jag 

ändå varit bortrest har jag fått tim-
lön när jag kommit tillbaka igen. 

Och då har sparade semesterdagar 
tydligen försvunnit, betalats ut fast-

än jag inte bett om det.
Trivs

De allra flesta vi pratat med har 
framhållit att de trots otryggheten 

och oron trivs bra med sitt jobb. 
Brevbäraren Lisa säger till exempel:

– Jobbet trivs jag med. Det är kul, 
jag gillar dem jag jobbar med och 

att man rör på sig. Det som är min-
dre bra är den ständiga osäkerheten.

”Jag brukar försöka tänka mig in i hur Posten egentligen tänker, 

men det är svårt. Det behövs ju folk på arbetsplatsen och vi som 

är här nu kan jobbet, så varför kan vi inte få mer än en månad 

i taget? Om vi fått bättre anställningar är jag säker på att vårt 

förtroende för arbetsgivaren skulle ha ökat, de skulle också tjä-

na på att vi känner att vi betyder något.”
visstidsanställd på pall-hub

”Det har varit jävligt jobbigt genom åren. Jag har kommit hit 

och jobbat i snart fyra år utan att veta om jag kommer att få ha 

jobbet kvar. Jag jobbar ju inte sämre än de andra. Jag gör ett lika 

bra jobb som de fast anställda, det är bara att det inte syns på 

lönen eller kontraktet.”
visstidsanställd brevbärare, Mellansverige
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Vi har pratat med några av dem, lå-

tit dem berätta om sin verklighet.

Ett par ord återkommer oftare än 

andra vid samtalen, osäkerhet och 

otrygghet. För även om de vi pra-

tat med har olika yrken – de job-

bar inom brevbäring, på pall-hub, 

paketterminal och brevterminal – 

delar de en oro över om de ska få 

fortsätta jobba. 
Återkommande hos flera av dem 

vi pratat med är också en känsla av 

att inte vara värda lika mycket som 

andra.

En månad i taget

Niklas, som jobbar på en pall-hub, 

berättar så här:
– Jag är visstidsanställd och får 

nytt kontrakt en gång i månaden. På 

mitt pass är alla utom några stycken 

anställda på en månad i taget, när 

det börjar närma sig slutet av måna-

den blir det mycket snack oss emel-

lan. Kommer vi att få fortsatt an-

ställning eller inte? Jag har familj, 

fru och barn, så det är klart att det 

blir oroligt. Vi brukar få besked 

bara några dagar i förväg.

– I december sa de att allt skul-

le ordna sig och vi få bättre anställ-

ningar i januari. Men vi fick ju bara 

en månadsanställning till. Sedan i 

januari sa de att allt skulle ordna sig 

i februari, men det blev ju månads-

anställningar igen. Nu säger de att 

allt ska ordna sig i mars.

Sanna, som varit brevbärare i 

norra Sverige i tre år, berättar sam-

ma sak. Hon har varit timavlönad, 

haft vikariat och allmänna visstids-

anställningar på ”alla möjliga pro-

cent”. Oftast har anställningarna 

sträckt sig en månad i taget.

– Det är otroligt jobbigt, jag har 

ingen aning om hur framtiden ser ut 

och det känns inte som om jag kan 

planera mitt liv. Och så kan man 

inte flytta, jag har stått i bostadskön 

i sex år men bor fortfarande hem-

ma hos släktingar. Jag vet mycket 

väl att arbetsgivaren medvetet väx-

lat mellan allmän visstid och vika-

riat för att förhindra att jag får en 

fast anställning.
Lisa, också brevbärare, vittnar 

om samma sak.
– Osäkerheten är väldigt jobbig, 

ofta meddelar chefen väldigt sent 

om jag ska få fortsatt anställning. 

Ibland har jag till och med fått frå-

gan precis i slutet av månaden inn-

an anställningen går ut.

Medvetet låg anställningsgrad

Många av dem vi pratat med berät-

tar om hur de medvetet anställts på 

färre timmar eller procent än de va-

rit tänkta att jobba. Sara jobbar på 

brevterminal och hade till en bör-

jan allmän visstid på en låg anställ-

ningsgrad. 
– De sa redan från början till mig 

att jag skulle anställas på rätt få pro-

cent, men förmodligen få jobba up-

pemot 70 procent. De andra på job-

bet brukade fråga mig hur många 

procent jag hade. När jag svarade sa 

de; ”Men du är ju här mycket mer 

än så!”.
– Jag skulle mycket hellre ha haft 

en högre anställningsgrad och kun-

nat veta när jag skulle jobba. Nu vis-

ste jag ju aldrig; hur mycket blir det 

nästa vecka?
Jarek, som jobbar på en pall-hub, 

berättar något liknande.

– Jag började som timanställd på 

120 timmar, men jag jobbade nästan 

alltid 150 timmar eller mer och det 

gjorde det svårt att planera livet. Det 

blev också många hastiga ändring-

ar, jag skulle jobba hela veckor och 

sedan halvvägs in i veckan behöv-

des jag plötsligt inte längre.

Det är vi som är visstidarna
– röster från de tidsbegränsat anställdas verklighet

Att många hundratusen människor i dagens Sverige har otrygga anställningar är 

ett samhällsproblem. Människor far illa när arbetsgivare utnyttjar varje tänkbar 

möjlighet att kortsiktigt skära i kostnader och ”precisionsbemanna”.

Men de tidsbegränsade anställningarna finns inte bara på andra håll i samhället, 

de är också ett problem i vårt företag. När Seko Posten i november 2013 mätte an-

delen tidsbegränsat anställda i Posten/PostNord landade summan på 19 procent 

av produktionspersonalen. Sammanlagt hade drygt 4 600 personer hade under 

denna månad otrygga anställningar i Posten.

”Om jag fick fast anställning skulle jag skaffa en egen lägenhet. 

Men hur det blir i framtiden vet jag inte. Som det är nu vill jag 

inte vara kvar i Posten, det funkar inte. Man vet aldrig vad som 

ska hända, de säger olika saker hela tiden. ”

visstidsanställd brevbärare på deltid, Stockholm

”Jag skulle vilja veta om jag behöver söka jobb eller inte, det är 

jobbigt att inte veta. Det är okej att få en tidsbegränsad anställ-

ning kanske de två första gångerna, sedan vill man veta. Det blir 

omedvetet så att jag inte vågar ifrågasätta lika mycket eftersom 

jag så gärna vill få en förlängning. Ja eller helst då en fast an-

ställning. ”
visstidsanställd på paketterminal

4 

Seko Posten nr 1 – 2014

I början av året lät Seko Postens webbtidning unga 
visstidsanställda inom Posten anonymt prata om 
sin vardag på jobbet. Det blev en artikel med be-
rättelser om en otrygghet och ett utanförskap som 
berörde många.

Nu har vi bett representanter för regeringspartiet 
Moderaterna samt den rödgröna oppositionen att 
dels reagera på innehållet i den artikeln, dels tala om 
vad de tänker göra åt de otrygga anställningarna.

Läs mer på sidorna 6–7 >>>

– Vad tänker
ni göra?

Seko Posten frågar politikerna



ORDFÖRANDE HAR ORDET

Av naturliga skäl är arbetsmarknadspolitiska 
frågor mycket viktiga i Seko Postens uppdrag 
att bedriva en bra facklig verksamhet för våra 
medlemmar. Våra möjligheter att vara fram-
gångsrika i den fackliga kampen mot otrygga 
anställningar avgörs till stor del av hur gällan-
de lagstiftning och andra politiska beslut ser ut. 
Tyvärr ser lagstiftningen ur ett arbetstagarper-
spektiv rätt så bedrövlig ut i många avseenden. 
Det fanns brister också innan högeralliansen 
övertog regeringsmakten 2006, men utan tve-
kan har löntagarnas ställning ytterligare för-
sämrats under de åtta år som vi haft en höger-
regering i Sverige.

Det finns mycket stora skillnader mellan de 
politiska blocken när det handlar om arbets-
marknadspolitik och arbetstagarnas ställning. 
Tyvärr tycker jag att de frågorna har fått en allt-
för undanskymd plats i valrörelsen och jag kän-
ner en besvikelse över att oppositionspartierna 
inte lyckats lyfta fram löntagarnas frågor på ett 
starkare sätt. När frågor om anställdas villkor 
har dykt upp i debatten har det i allt väsentligt 
handlat om lärarlöner och införande så kalla-
de förstelärare. Missförstå mig rätt, lärarna ut-
för ett oerhört viktigt jobb och är väl värda en 
högre lön med tanke på det ansvar som arbetet 
innebär. Men visst borde det utöver det finnas 
ett utrymme för att diskutera frågor som anställ-
ningstrygghet och hur stor makt arbetsgivarna 
ska ha över de anställdas anställningsformer. Jag 
har hört väldigt lite om en förstärkt rätt till heltid 
och trots att de rödgröna oppositionspartierna 
vill avskaffa högeralliansens lag om allmän viss-
tid är det väldigt lite fokus på det i valrörelsen.

Socialdemokraterna har lyft fram att man vill 
avskaffa småföretagens rätt till att undanta två 
personer från turordningsregler vid övertalig-
het. Bra så och helt OK för min del, men med all 
respekt för den frågan tycker jag att lagen om all-
män visstid är ett betydligt större problem. Tänk 
att arbetsgivarna utöver redan tidigare fastslaget 
regelverk för visstidsanställda år 2007 av höger-
alliansen fick som ”present” att kunna anställa 
tidsbegränsat ytterligare två år utan att ens be-
höva motivera varför man väljer det i stället för 
en fast anställning. Den lagen har ställt otroligt 
många arbetstagare i en fruktansvärt otrygg si-
tuation och den har slagit extra hårt mot ung-
domar och utlandsfödda som därmed fått be-
tydligt svårare att få en trygg anställning i sina 
första jobb på svensk arbetsmarknad. Det på-
verkar livet i övrigt när såväl banker som hyres-
värdar kräver en fast anställning för att vilja ha 
dig som kund. Seko Posten kan och ska göra en 
stor del av jobbet för att minimera otrygga an-
ställningar, direkt mot arbetsgivaren, men vi är 
också beroende av en lagstiftning som i högre 
grad står på arbetstagarnas sida.

Postpolitik dominerar inte debatten i en val-
rörelse, men är ändå viktiga frågor våra med-
lemmar. Finansmarknadsminister Peter Nor-
man har uttalat att utförsäljning av PostNord 
är en del av högeralliansens valmanifest. Det 
beskedet lär knappast öka antalet röster för hö-
gerpartierna och för oss som postanställda är 
det ytterligare ett skäl till varför vi måste ha en 
ny regering. Min bild är att de rödgröna oppo-
sitionspartierna känns hyggligt pålitliga i sitt 
motstånd mot utförsäljning och börsintroduk-
tion av PostNord. Företaget är faktiskt på väg 
in i vad man måste betrakta som en krissitua-
tion på grund av vikande volymer och intäkter. 
Det sista vi som anställda då behöver är en pri-
vatisering som ytterligare skulle öka det nega-
tiva trycket mot de anställda. Den nuvarande 
postlagen har stora brister och dessutom är vi 
snabbt på väg mot ett läge där politikerna måste 
bestämma om man vill ändra nuvarande post-
service eller om man vill betala in skattefinan-
sierat statsstöd för att upprätthålla nuvarande 
servicenivåer.

Vi behöver en ny regering och framför allt be-
höver vi en ny politik på många områden. Vi 
behöver en regering som står på löntagarnas 
sida och vi behöver en regering som inser att 
PostNord inte ska säljas ut eller börsintrodu-
ceras. Den 14 septem-
ber röstar vi för en 
bättre arbetsmark-
nadspolitik och för 
en bättre postpo-
litik.

Sune Blomqvist
Styrelseledamot
010-436 15 89
sune.blomqvist@posten.se

Johan Lundh 
Sekreterare
010-436 59 77
johan.lundh@postnord.com

Johan Lindholm
Styrelseledamot
010-437 97 61
johan.lindholm@posten.se

Sandra Svensk
Styrelseledamot
010-436 12 86
sandra.svensk@postnord.com

Mats Lööf
Avtalsfrågor
010-436 51 21
mats.loof@posten.se

Ulrika Nilsson
Ersättare
010-436 12 82
ulrika.nilsson@posten.se

Joakim Carlsson
Ersättare
010-436 33 26
joakim carlsson@postnord.com

Kristina Hvatz
Kassör
010-436 32 61
kristina.hvatz@posten.se

Affe Mellström
Ordförande
010-436 55 17
alf.mellstrom@posten.se
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Utdelning av valmaterial 
från Svenskarnas parti

Beställa  
material från 
Seko Posten
Till medlemsvärvarkampanjen har 
Seko Posten tagit fram ett vär-
varblad samt tre olika affischer. 
Detta material går nu, liksom 
avtalet i fickformat, att kostnads-
fritt beställa.

Samtliga beställningar skickas till: 
eva.blom@posten.se
Glöm inte att ange antal samt 
leveransadress.
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Semester för nattarbetare

Seko har förhandlat 

fram överenskommelse 

i infekterad fråga

Semesterberäkning för den som jobbar natt och vill vara ledig ett enstaka 

arbetspass har länge varit en infekterad fråga. Seko Posten har nu kommit 

fram till en gemensam uppfattning med Posten om hur regelverket ska tolkas. 

Denna överenskommelse innebär i praktiken att det nu, efter att du diskuterat 

semesterförläggningen med din chef, kostar en semesterdag att vara ledig en 

natt

Bakgrunden till problemet är att en semesterdag alltid är ett kalenderdygn medan arbets-

passen för nattarbetare sträcker sig över två dygn. Posten har tolkat detta som att man 

måste ta ledigt två dygn för att få ledigt en natt, vilket i sig är riktigt.

Problemet uppstår när man arbetar flera pass i följd och vill vara ledig en natt mitt i 

veckan. Posten har då på många arbetsplatser hävdat att man ska ta två semesterdagar 

för att vara ledig ett arbetspass men samtidigt menat att man ska jobba klart sitt pass 

natten innan och att man ska påbörja sitt pass på kvällen inför nästa natt. Denna tolk-

ning från lokala chefer har fått till följd att anställda fått ta två semesterdagar, men bara 

fått ledigt ett arbetspass.

Seko Posten och Posten har nu kommit fram till en gemensam uppfattning kring semes-

terdagar och hur dessa ska hanteras för nattarbetare.
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Seko Posten står normalt sett bakom arbetsgiva-
rens policy angående utdelning av valmaterial. I 
det stora hela fungerar principen att det är inne-
hållet och inte avsändaren som ska avgöra om 
PostNord ska genomföra en affär med de poli-
tiska partierna. Men enligt vår uppfattning hål-
ler inte principen då kunden till PostNord i det-
ta fall är ett uttalat nazistiskt parti. Vi har fått 
starka och negativa reaktioner från såväl med-
lemmar, andra anställda och allmänhet över att 
vårt företag delar ut valmaterial från detta parti.

Vi respekterar dock att det är företaget och 
inte fackföreningen som avgör vilka affärer som 

görs och vad som därmed ska delas ut. Men vi 
vill framföra vår bestämda uppfattning om 
att vi anser det olämpligt att göra affärer med 
Svenskarnas parti även om själva materialet hål-
ler sig inom lagens gränser. Förutom att våra 
medlemmar – PostNords anställda – mår dåligt, 
ser vi också en stor risk att företagets varumärke 
tar skada. Vi förväntar oss givetvis att arbetsgi-
varen har starkt fokus på säkerheten i samband 
med utdelningen av detta avskyvärda partis val-
material och vi har uppmanat skyddsombuden 
att bidra till att säkerheten kan garanteras för 
alla anställda som tvingas dela ut materialet. ■

Bland det första jag fick lära mig som nybliven 

brevbärarfacklig i Malmö var att vara stark på 

arbetsplatsen.

 Vi skulle äga arbetsplatserna. När vi mötte 

arbetsgivaren skulle vi göra det med medlem-

marna samlade bakom.

 Så kunde vi uppnå något, så kunde vi på bästa 

sätt företräda medlemmarna. Att hålla ihop var 

enda chansen.

Det gäller fortfarande. 
Det gäller på den arbetsplats där jag jobbar idag och det 
gäller på varje annan postarbetsplats. Det gällde när de 
anställda, med ursprung i länder jorden runt, på Lage-
na-lagret i Jordbro tog strid för att hindra arbetsgivaren 
från att ersätta dem med personal från bemanningsfö-
retag. Och det gällde under tågstrejken tidigt i somras.

Jag tänker på Sverigedemokraterna.
För visst, de röstar nästan alltid med Moderaterna i 
riksdagen och Jimmie Åkesson har aldrig varit i när-
heten av ett vanligt jobb. Och visst, när Sverigedemo-
kraterna kopplar varje tänkbart problem till invandring 
så skyms det som verkligen hänt i vårt land. De ansva-
riga för galopperande klassklyftor, privatiseringar, av-
regleringar och att massarbetslösheten tillåtits skena 
kommer undan.

Ändå är det något mer.
I allt Sverigedemokraterna säger finns en uppdelning 
i ett ”vi” och ett ”dem”. Ibland gömt mellan raderna, 
ofta fullständigt uttalat. Till Sverigedemokraternas ”vi” 
räknas en hel del av Seko-medlemmarna på mitt jobb, 
till Sverigedemokraternas ”dem” räknas en del andra 
av Seko-medlemmarna på mitt jobb.

Just där går skiljelinjen.
För att kunna försvara oss, säkra rättigheter, ta kliv 
framåt, behöver vi hålla ihop på arbetsplatserna. Ju star-
kare Sverigedemokraterna och deras besatthet av att 
dela upp oss utifrån ursprung och utseende, desto svå-
rare får vi att hålla ihop.

De går arbetsgivarens ärenden.
Rikard Brennius

Där skiljelinjen går
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I början av sommaren tog Seko ut 
anställda på Veolia Öresundstågen 
och Snälltåget i en strejk som kom 
att vara i drygt två veckor. En av de 
som var med och fattade beslutet 
var Valle Karlsson, Sekos avtalsse-
kreterare.

Underbud

– Historiskt sett har timanställ-
ningar och deltider varit marginella 
problem inom spårbranschen, men 

sedan en längre tid hade vi nu kun-
nat se problemen öka. Ju kortare ut-
bildningstid en yrkeskategori haft, 
desto större risk att de drabbas. Det 
har exempelvis slagit hårdare mot 
tågvärdar än mot lokförare.

Veolia vann upphandlingen om 
Öresundstrafiken med ett rejält un-
derbud, 53 miljoner lägre än när-
maste konkurrent.

– Redan i det anbudet fanns sä-
kert inräknat från Veolia att de vil-

le säga upp personal på det sätt de 
sedan gjorde.

Strejk

– Stödet när vi varslade om strejk 
var enormt. Först och främst från 
medlemmarna, där visste vi att det 
fanns en stor vilja att ta denna strid. 
Men även många fackförbund gick 
ut och visade sitt stöd, samtliga LO-
förbund utom Musikerförbundet la 
sympativarsel.

Stödet från allmänheten var 
starkt under strejken. Problemet 
med otrygga anställningar är ju 
knappast begränsat till järnvägs-
branschen.

– Många förstår det fullständigt 
orimliga i att någon ska behöva sit-

ta hemma med mobilen i väntan på 
att en arbetsgivare ska kunna tänka 
sig att ringa.

– Säger en person nej finns ju 
också risken att arbetsgivare inte 
ringer igen. Vi ska tydligen stå med 
mössan i handen, som gamla tiders 
hamnsjåare eller statare.

Seger

– Inte minst det starka stödet gjorde 
att vi efter drygt två veckors strejk 
kunde teckna ett avtal som i mina 
ögon innebär en historisk seger.
– Vi fick till en kraftig lönejustering 
uppåt för timavlönade som gäller 
för hela spårtrafikbranschen. Tim-
anställda ska få en lön som motsva-
rar genomsnittslönen, vilket i vissa 

Valle Karlsson om tågstrejk och politik:

– Vi tänker inte stå 
med mössan i handen
– Vi har sett otryggheten öka i järnvägsbranschen under ett antal 

år, framförallt i den upphandlade verksamheten. Nu tog Veolia 

detta ett steg till genom att säga upp personal och sedan återan-

ställa dem på tim- och/eller deltid.

 – Självklart var detta fullständigt omöjligt för oss att tugga i 

oss, det här var en strid vi måste ta.

Foto: Olof Holmgren
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fall innebär lönelyft på 30 procent. 
Incitamentet att det är så ”billigt” 
att använda timanställda försvin-
ner, arbetsgivarna lär tänka sig för 
en gång extra innan de satsar på att 
ta in timanställda.

– På Veolia fick vi till begräns-
ningar för användandet av tim- och 
deltidsanställda som innebär en 
dramatisk sänkning jämfört med 
hur mycket som använts tidigare.

Juridiska spetsfundigheter

– Tyvärr har Veolia efter att avta-
let skrevs på agerat dåliga förlorare 
och bland annat med hjälp av juri-
diska spetsfundigheter försökt häv-
da att begränsningarna bara gäller 
på Öresundstågen. Dumt nog har 

de också valt att inte häva uppsäg-
ningarna från i våras. Vår uppfatt-
ning är att de inte kan säga upp folk 
och samtidigt leva upp till innehål-
let i det nya avtalet.
– Självklart finns ett missnöje bland 
de medlemmar som trots strejken 
och dess utfall ändå sagts upp. Ing-
en har dock gått hem än och myck-
et tyder på att flera av uppsägning-
arna kommer att återtas.

– Vi har inte varit oense med Ve-
olia om att det finns ett överskott på 
personal, det handlar om storleken 
på överskottet. Låter Veolia folk gå 
nu är det bara dumt eftersom över-
skottet kommer att lösas med pen-
sionsavgångar, studieledigheter osv.

Samhällsförändringar

– Att vi tvingades ta denna strid 
hänger naturligtvis ihop med för-
ändringar i samhället. De allmänna 
visstidsanställningarna infördes av 
regeringen Reinfeldt och gjorde det 
i princip fritt fram att använda sig 
av otrygga anställningar. Tidigare 
skulle särskilda skäl anges för tids-
begränsade anställningar, nu öpp-
nades dörrarna helt.
– Dessutom tillkom möjligheten att 
stapla olika otrygga anställnings-
former på varandra för att ”slippa” 

tillsvidareanställa. Resultatet har 
naturligtvis blivit att de otrygga 
anställningarna brett ut sig i sam-
hället.

– Sittande regering har fullstän-
digt medvetet och genomtänkt ge-
nomfört försämringar för LO:s 
medlemmar. Det handlar inte bara 
om att göra det lättare för arbets-
givare att dribbla med otrygga an-
ställningar utan bland annat ock-
så om en lång rad försämringar av 
a-kassan.

– För mig är det fullständigt up-
penbart att det behövs en annan re-
gering för att vi ska kunna komma 
tillrätta med de här sakerna.

En annan regering

– Som fackförening kämpar vi stän-
digt med att sluta avtal som till ex-
empel säkrar heltidsanställning-
ar eller bra villkor vid övergång 
av verksamhet. Ett exempel på hur 
det kan fungera vid övergångar är 
hur busschaufförer, som i 20 år ut-
fört samma arbete, plötsligt tving-
as ta en provanställning när samma 
verksamhet ska drivas i ett annat fö-
retags regi.
– Vi ska jobba med de här frågorna, 
och vi gör det. Men för att komma 
tillrätta med exempelvis missbru-

ket av visstidsanställningar behövs 
det politiska beslut, lagändringar.

– Vi är en fackförening, vår upp-
gift är att kämpa för bättre villkor 
för våra medlemmar. En annan re-
gering än dagens skulle på ett helt 
annat sätt lyssna på oss i frågor som 
rör våra medlemmar.

– Vi tänker inte stå med mössan 
i handen, vare sig det gäller facklig 
verksamhet eller politik. ■

Valle Karlsson.

Foto: Olof Holmgren

Foto: Olof Holmgren
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Vi frågar Moderaterna och den rödgröna oppositionen om otrygga anställningar:

Vad tänker ni göra?
I början av året lät Seko Postens webbtidning unga visstidsanställda inom 

Posten anonymt prata om sin vardag på jobbet. Det blev en artikel med 

berättelser om en otrygghet och ett utanförskap som berörde många.

Nu har vi bett representanter för regeringspartiet Moderaterna samt 

den rödgröna oppositionen att dels reagera på innehållet i den artikeln, 

dels tala om vad de tänker göra åt de otrygga anställningarna.

Ali Esbati,  
Västerpartiet.

Ylva Johansson,  
Socialdemokraterna.

Mehmet Kaplan,  
Miljöpartiet.

Ali Esbati,  

arbetsmarknadspolitisk talesperson  (V)

Hur reagerar du på be-
rättelserna i artikeln?
– Det är berättelser 
som tyvärr inte är uni-
ka på arbetsmarknaden 
idag, men det är ändå 
överraskande att höra 
om ett så utbrett ut-
nyttjande av osäkra an-
ställningar på Posten.

Finns ett missbruk av 
visstidsanställningar på svensk arbetsmarknad?
– Ja. Mycket tyder på att visstidsanställningar har 
blivit mer osäkra och ofta används systematiskt 
av vissa arbetsgivare. Det är också tyvärr något 
som dagens regelverk möjliggör.

Vill du förändra reglerna för användandet av 
visstidsanställningar? I så fall hur?
– Ja. Vänsterpartiet vill ta bort Allmän visstids-
anställning som form. Arbetsgivare som vill an-
ställa visstid måste kunna motivera detta objek-
tivt. Det ska finnas en förhandlingsskyldighet 
med facket när arbetsgivare avser att träffa avtal 
om tidsbegränsad anställning. Vi vill dessutom 
införa en övre tidsgräns om maximalt 24 måna-
der under de senaste fem åren för hur länge nå-
gon kan vara tidsbegränsat anställd, oavsett an-
ställningsform, hos samma arbetsgivare innan 
anställningen övergår i en tillsvidareanställning.

De tre rödgröna partierna är överens om att det 
behövs begränsningar i hur länge man ska kunna 
vara anställd av samma arbetsgivare innan an-
ställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
Vad krävs för att förslaget ska bli verklighet efter 
valet? Hur snabbt kan det gå?
– Det som krävs är en rödgrön regering som pri-
oriterar frågan, och det är något Vänsterpartiet 
vill ska ske. Lagtekniskt är detta inte en särskilt 
komplicerad fråga och det bör vara möjligt att få 
på plats en ändring inom ett år.

Ylva Johansson,  

arbetsmarknadspolitisk talesperson (S)

Hur reagerar du på be-
rättelserna i artikeln?
– Jag känner tyvärr 
igen dem. Människor 
försätts under långa ti-
der i en mycket osäker 
och otrygg situation 
där man inte vet från 
dag till dag om, eller 
hur mycket, man skall 
jobba. Det betyder att 
man ständigt är stand-

by utan att vara säker på att lönen täcker må-
nadens kostnader. Den som har en otrygg an-
ställning kanske inte heller vågar säga ifrån eller 
engagera sig fackligt.

Finns ett missbruk av visstidsanställningar på 
svensk arbetsmarknad?
– Ja.
 
Vill du förändra reglerna för användandet av 
visstidsanställningar? I så fall hur?
– Visstidsanställningar behövs, men vi vill få 
bort missbruket. Olika visstidsanställningar 
skall inte kunna staplas på varandra i all oänd-
lighet utan skall automatiskt övergå i fast tjänst 
(tillsvidareanställning) efter 24 månaders an-
ställning under en femårsperiod.

De tre rödgröna partierna är överens om att det 
behövs begränsningar i hur länge man ska kunna 
vara anställd av samma arbetsgivare innan an-
ställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
Vad krävs för att förslaget ska bli verklighet efter 
valet? Hur snabbt kan det gå?
– Jag kan inte veta säkert hur fort det kan gå, det 
beror på om det förslag om regeringen tog fram 
för ett par år sedan kan ändras och användas el-
ler om det krävs en ny utredning och remissom-
gång. Jag anser att denna fråga skall ha hög prio-
ritet och hoppas på proposition under nästa år.

Mehmet Kaplan,  

arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP)

Hur reagerar du på be-
rättelserna i artikeln?
– Det är berättelser om 
helt orimliga arbets-
villkor. Personerna i 
artikeln har svårt att 
få ihop sin försörjning 
och kan knappt plane-
ra sina liv. Så här ska vi 
inte ha det på svensk 
arbetsmarknad.

Finns ett missbruk av visstidsanställningar på 
svensk arbetsmarknad?
– Ja, det visar artikeln med all önskvärd tydlig-
het. Det är skrämmande att arbetsgivare med-
vetet växlar mellan anställningsformer för att 
undvika fast anställning och till och med har en 
”varning” i lönesystemet för när någon närmar 
sig gränsen för fast anställning.

Vill du förändra reglerna för användandet av 
visstidsanställningar? I så fall hur?
– Ja, om man har varit tidsbegränsat anställd hos 
samma arbetsgivare i tre år under en femårsperi-
od vill Miljöpartiet att det ska ge rätt till en tills-
vidareanställning.

De tre rödgröna partierna är överens om att det 
behövs begränsningar i hur länge man ska kunna 
vara anställd av samma arbetsgivare innan an-
ställningen övergår i en tillsvidareanställning. 
Vad krävs för att förslaget ska bli verklighet efter 
valet? Hur snabbt kan det gå?
– Miljöpartiet anser att frågan är prioriterad och 
att en överenskommelse bör ske så snart som 
möjligt efter valet, under förutsättning att det 
blir en rödgrön regering.
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”Det är överraskande att höra 
om ett så utbrett utnyttjande  
av otrygga anställningar på 
Posten .”

Ali Esbati

”Olika visstidsanställningar  
ska inte kunna staplas på 
varandra  i all evighet.”

Ylva Johansson

”Det är berättelser om helt 
orimliga arbetsvillkor.”

Mehmet Kaplan

”Om kartläggningen visar på  
ett problem så är vi beredda  
att vidta åtgärder.”

Jessica Polfjärd

Deltid

Några av dem vi pratat med har 

visstidsanställningar på heltid, men 

för de flesta är det deltid som gäl-

ler. Lisa har jobbat som brevbära-

re i Stockholm i ett par år. Tidigare 

var hon visstidsanställd på heltid, 

men sedan ett halvår tillbaka får 

hon bara deltidsanställningar
– Jag och en kompis delar på en 

lägenhet. Lönen är ju så dålig att det 

egentligen inte fungerar att jobba 

deltid, det blir väldigt tajt. Jag skulle 

vilja jobba heltid och ha råd att göra 

saker oplanerat ibland. Nu har jag 

till exempel tvingats spara väldigt 

länge för att ha råd att åka med på 

en kortare resa och fira min pappas 

födelsedag.
Sanna, brevbäraren från norra 

Sverige, får inte heller jobba mer 

än deltid.
– Det vanliga är att de gör allt de 

kan för att jag inte ska komma upp 

i tid. Det blir jag förbannad på, man 

känner sig rätt lurad. Det behövs ju 

alltid folk på jobbet. Det är som om 

de inte bryr sig om en, som om man 

vore värdelös.

Sms

Sara, från brevterminalen, har ald-

rig jobbat heltid som postanställd. 

Att hon ändå har kunnat försörja 

sig har ”helt och hållet” hängt på att 

hon delat lägenhet med två kompi-

sar. Som anställd på den ursprung-

liga låga procenten var hon schema-

lagd några dagar i veckan, de övriga 

väntade hon på sms från arbetsgi-

varen.
– Alla som inte var inplanerade 

just den dagen fick sms:et, så de var 

en väldig konkurrens. Sms:et kunde 

komma när som helst under dagen 

och det gällde att vara först med att 

ringa Posten för att få arbeta.
– Själv var jag hela tiden på che-

fen för att i förväg få veta när det 

skulle kunna finnas jobb. Men jag 

vet att många andra var väldigt be-

roende av att ständigt hålla koll på 

mobilen. 
Innan Sara blev postanställd job-

bade hon på samma brevterminal, 

men då för en annan arbetsgivare, 

ett bemanningsföretag. Otrygghe-

ten var dock densamma.
– Vi hade ett par pass i veckan 

och ingen garantilön. Jag ville ju 

jobba så mycket som möjligt, men 

det gick aldrig att veta i förväg hur 

mycket det skulle bli.

Semester?

Flera av dem vi pratat med vittnat 

om hur påfrestande det är att ald-

rig kunna planera för en ordentlig 

semester. Jarek, från pall-huben, be-

rättar.
– Jag vet ingenting om mars nu, 

jag är anställd februari ut. Ändå 

har jag fått brev från arbetsgivaren 

om att jag ska ansöka om semester 

i sommar. Jag vet ju inte ens om jag 

har något jobb eller några semester-

dagar då! Det är nästan det mest på-

frestande, att inte kunna planera för 

semester.
Kristian har jobbat som brevbä-

rare i Mellansverige i snart fyra år. 

Först som timavlönad och sedan på 

”alla möjliga sorters anställningar”.
– Ett tag fanns det något som het-

te… jag tror det var resursanställ-

ning. Det skulle vara för de som 

kom in extra, men jag jobbade hel-

tid som resursanställd.

Resursanställningen var en fast 

anställning på noll procent och 

dagarna som resursanställd kun-

de inte tillgodoräknas i jakten på 

en ”riktig” tillsvidareanställning. 

Att han medvetet felutnyttjats som 

resursanställd på heltid har alltså 

skjutit upp han hett eftertraktade 

fasta anställning. 
Även Kristian berättar om se-

mesterproblem:
– Jag har i stort sett inte haft nå-

gon semester de här åren. I somras 

hade jag åtta dagar ledigt. Om jag 

ändå varit bortrest har jag fått tim-

lön när jag kommit tillbaka igen. 

Och då har sparade semesterdagar 

tydligen försvunnit, betalats ut fast-

än jag inte bett om det.

Trivs

De allra flesta vi pratat med har 

framhållit att de trots otryggheten 

och oron trivs bra med sitt jobb. 

Brevbäraren Lisa säger till exempel:
– Jobbet trivs jag med. Det är kul, 

jag gillar dem jag jobbar med och 

att man rör på sig. Det som är min-

dre bra är den ständiga osäkerheten.

”Jag brukar försöka tänka mig in i hur Posten egentligen tänker, 

men det är svårt. Det behövs ju folk på arbetsplatsen och vi som 

är här nu kan jobbet, så varför kan vi inte få mer än en månad 

i taget? Om vi fått bättre anställningar är jag säker på att vårt 

förtroende för arbetsgivaren skulle ha ökat, de skulle också tjä-

na på att vi känner att vi betyder något.”

visstidsanställd på pall-hub

”Det har varit jävligt jobbigt genom åren. Jag har kommit hit 

och jobbat i snart fyra år utan att veta om jag kommer att få ha 

jobbet kvar. Jag jobbar ju inte sämre än de andra. Jag gör ett lika 

bra jobb som de fast anställda, det är bara att det inte syns på 

lönen eller kontraktet.”

visstidsanställd brevbärare, Mellansverige
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Vi har pratat med några av dem, lå-

tit dem berätta om sin verklighet.
Ett par ord återkommer oftare än 

andra vid samtalen, osäkerhet och 

otrygghet. För även om de vi pra-

tat med har olika yrken – de job-

bar inom brevbäring, på pall-hub, 

paketterminal och brevterminal – 

delar de en oro över om de ska få 

fortsätta jobba. 
Återkommande hos flera av dem 

vi pratat med är också en känsla av 

att inte vara värda lika mycket som 

andra.

En månad i taget

Niklas, som jobbar på en pall-hub, 

berättar så här:
– Jag är visstidsanställd och får 

nytt kontrakt en gång i månaden. På 

mitt pass är alla utom några stycken 

anställda på en månad i taget, när 

det börjar närma sig slutet av måna-

den blir det mycket snack oss emel-

lan. Kommer vi att få fortsatt an-

ställning eller inte? Jag har familj, 

fru och barn, så det är klart att det 

blir oroligt. Vi brukar få besked 

bara några dagar i förväg.
– I december sa de att allt skul-

le ordna sig och vi få bättre anställ-

ningar i januari. Men vi fick ju bara 

en månadsanställning till. Sedan i 

januari sa de att allt skulle ordna sig 

i februari, men det blev ju månads-

anställningar igen. Nu säger de att 

allt ska ordna sig i mars.
Sanna, som varit brevbärare i 

norra Sverige i tre år, berättar sam-

ma sak. Hon har varit timavlönad, 

haft vikariat och allmänna visstids-

anställningar på ”alla möjliga pro-

cent”. Oftast har anställningarna 

sträckt sig en månad i taget.
– Det är otroligt jobbigt, jag har 

ingen aning om hur framtiden ser ut 

och det känns inte som om jag kan 

planera mitt liv. Och så kan man 

inte flytta, jag har stått i bostadskön 

i sex år men bor fortfarande hem-

ma hos släktingar. Jag vet mycket 

väl att arbetsgivaren medvetet väx-

lat mellan allmän visstid och vika-

riat för att förhindra att jag får en 

fast anställning.
Lisa, också brevbärare, vittnar 

om samma sak.
– Osäkerheten är väldigt jobbig, 

ofta meddelar chefen väldigt sent 

om jag ska få fortsatt anställning. 

Ibland har jag till och med fått frå-

gan precis i slutet av månaden inn-

an anställningen går ut.

Medvetet låg anställningsgrad

Många av dem vi pratat med berät-

tar om hur de medvetet anställts på 

färre timmar eller procent än de va-

rit tänkta att jobba. Sara jobbar på 

brevterminal och hade till en bör-

jan allmän visstid på en låg anställ-

ningsgrad. 
– De sa redan från början till mig 

att jag skulle anställas på rätt få pro-

cent, men förmodligen få jobba up-

pemot 70 procent. De andra på job-

bet brukade fråga mig hur många 

procent jag hade. När jag svarade sa 

de; ”Men du är ju här mycket mer 

än så!”.
– Jag skulle mycket hellre ha haft 

en högre anställningsgrad och kun-

nat veta när jag skulle jobba. Nu vis-

ste jag ju aldrig; hur mycket blir det 

nästa vecka?
Jarek, som jobbar på en pall-hub, 

berättar något liknande.
– Jag började som timanställd på 

120 timmar, men jag jobbade nästan 

alltid 150 timmar eller mer och det 

gjorde det svårt att planera livet. Det 

blev också många hastiga ändring-

ar, jag skulle jobba hela veckor och 

sedan halvvägs in i veckan behöv-

des jag plötsligt inte längre.

Det är vi som är visstidarna
– röster från de tidsbegränsat anställdas verklighet

Att många hundratusen människor i dagens Sverige har otrygga anställningar är 

ett samhällsproblem. Människor far illa när arbetsgivare utnyttjar varje tänkbar 

möjlighet att kortsiktigt skära i kostnader och ”precisionsbemanna”.

Men de tidsbegränsade anställningarna finns inte bara på andra håll i samhället, 

de är också ett problem i vårt företag. När Seko Posten i november 2013 mätte an-

delen tidsbegränsat anställda i Posten/PostNord landade summan på 19 procent 

av produktionspersonalen. Sammanlagt hade drygt 4 600 personer hade under 

denna månad otrygga anställningar i Posten.

”Om jag fick fast anställning skulle jag skaffa en egen lägenhet. 

Men hur det blir i framtiden vet jag inte. Som det är nu vill jag 

inte vara kvar i Posten, det funkar inte. Man vet aldrig vad som 

ska hända, de säger olika saker hela tiden. ”

visstidsanställd brevbärare på deltid, Stockholm

”Jag skulle vilja veta om jag behöver söka jobb eller inte, det är 

jobbigt att inte veta. Det är okej att få en tidsbegränsad anställ-

ning kanske de två första gångerna, sedan vill man veta. Det blir 

omedvetet så att jag inte vågar ifrågasätta lika mycket eftersom 

jag så gärna vill få en förlängning. Ja eller helst då en fast an-

ställning. ”
visstidsanställd på paketterminal

4 
Seko Posten nr 1 – 2014

Jessica Polfjärd,  
Moderaterna.

Jessica Polfjärd,  

ordförande i arbetsmarknadsutskottet (M)

Hur reagerar du på berättelserna i artikeln?
– Det är givetvis frustrerande när man inte får 
jobba i den utsträckning som man behöver och 
önskar. Därför är min främsta målsättning att 
jobben ska växa och bli fler. Generellt tycker jag 
att arbetsgivare som har ett varaktigt behov bor-
de tillsvidareanställa och organisera arbetet för 
att så många som möjligt kan erbjudas önskad 
sysselsättningsgrad.

Finns ett missbruk av visstidsanställningar på 
svensk arbetsmarknad?
– Fasta anställningar är grunden på svensk ar-
betsmarknad och har under lång tid utgjort drygt 
80 procent av alla anställningar. Visstidsanställ-
ningar är ett viktigt komplement och en väg in 
på arbetsmarknaden för många unga och utri-
kes födda. Det syns i statistiken som visar att 

Sverige har ett högt flö-
de från tidsbegränsade 
till fasta anställning-
ar jämfört med andra 
EU-länder. För skapa 
en större klarhet runt 
hur tidsbegränsade 
anställningar används 
har regeringen gett 
SCB ett uppdrag att 
göra en kartläggning.

Vill du förändra reglerna för användandet av 
visstidsanställningar? I så fall hur?
– Om kartläggningen visar på att problem så är 
vi beredda att vidta åtgärder.

Samtliga tre rödgröna partier vill införa begräns-
ningar av hur länge man kan vara anställd hos 
samma arbetsgivare innan anställningen övergår 
i en tillsvidareanställning. Hur ser du på deras 
förslag?
– Vi står upp för den svenska modellen och me-
nar att reglerna i LAS uppfyller EU:s visstidsdi-
rektiv. Vårt mål är fler i arbete. För många med 
begränsad arbetslivserfarenhet, särskilt unga, 
är en visstidsanställning ett sätt att få in en fot 
på arbetsmarknaden. Siffror från Eurostat visar 
dessutom att Sverige ligger bland de länder som 
har störst flöden från tillfälliga till fasta jobb. 
Tillsvidareanställning är och ska fortsatt vara 
normen på svensk arbetsmarknad och andelen 
tills vidareanställda har legat konstant över 80 
procent de senaste 20 åren. Samtidigt vet jag att 
regeringen följer frågan noga. Finns det ett pro-
blem vill vi givetvis åtgärda det. Därför har al-
liansregeringen gett SCB i uppdrag om att göra 
en undersökning som klargör om det skulle fin-
nas ett missbruk. ■
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Krönika
Det är dags att ta bladet från 
munnen och på allvar börja 
diskutera en sak. Det kanske inte 
är politiskt korrekt, men någon 
måste våga säga som det är.

Det finns en grupp personer i 
samhället som inte bidrar med 
någonting till vår gemensamma 
välfärd. Istället lever de gott på 
våra surt inarbetade skattepengar 
och uppvisar till stor del rent 
parasitiska drag gentemot såväl 
samhället i stort som mot enskilda 
individer. Därtill har de bris-
tande insikt i hur vårt samhälle 
fungerar och gravt underutveck-
lade språkliga färdigheter. Även 
förmågan att känna av hur man 
uppför sig bland folk är eftersatt. 
Jag har personligen, vid ett flertal 
tillfällen, observerat medlemmar 
ur denna grupp ligga skrikande på 
marken när de inte fått sin vilja 
igenom. Så beter man sig bara 
inte i vårt samhälle, men dessa in-
divider har ingen förståelse eller 
respekt för de normer varpå vår 
kultur vilar.

När vi andra går till jobbet 
samlas dessa individer i lokaler 
som vi gemensamt bekostar, för 
att bara vara. Helt utan presta-
tionskrav uppenbarligen. Gratis 
mat och i flera fall så många 
raster under dagen att det blir 
löjligt. Hur ska de kunna anpassas 
till vårt svenska arbetsliv när de 
vant sig vid någon förbannad 
form av siesta varje dag efter 
lunch? Eftersom de under denna 
tid bara umgås med personer som 
liknar dem själva så försvåras in-
tegrationsprocessen och de tillåts 
odla och förstärka sina kulturella 
särarter, med vårt goda minne. 
Det kan dessutom gå så vilt till 
på dessa platser att vi, skattebe-
talare, måste bekosta personal 
för att övervaka dessa grupper. 
Slagsmål är inte ovanligt, vilket är 
ytterligare ett exempel på oviljan 
att anpassa sig till vedertagna 
normer om uppförande.

Vården går på knäna och våra 
pensionärer lever i många fall 
i fattigdom. Samtidigt lägger vi 
otaliga miljarder kronor på dessa 
otacksamma individer som endast 
belastar våra offentliga system. 
Detta är en oerhörd kränkning 
av oss som bidragit eller bidrar 
till att bygga det samhälle vi vill 
leva i. 

Det är dags att sätta ner foten! 
Alla barn borde snarast utvisas 
ur landet!

Arg skattebetalare

De värst drabbade av otrygga an-
ställningar är naturligtvis de som 
själva har dem. Bland LO-medlem-
mar utgör de nästan en femtedel. 
Ofta unga och/eller kvinnor.

Den som har en otrygg anställ-
ning riskerar ett helt gäng problem: 
svårighet att få bostad, svårare att 
kvalificera sig för a-kasseersättning, 
lägre sjukpenninggrundande in-
komst, känslan av att inte riktigt 
”tillhöra” arbetsplatsen och natur-
ligtvis oron över att överhuvudtaget 
inte få fortsätta jobba.

Dessutom finns ett starkt sam-

band mellan otrygga anställning-
ar och ohälsa, både fysisk och psy-
kisk. Det har till och med visats att 
otrygga anställningar kan förkorta 
livslängden.

Men det stoppar inte där. Facket 
Handels undersökning ”Utarbetad 
eller utbytbar” visar att de tillsvi-
dareanställda mår sämre på arbets-
platser med hög andel tillfälligt an-
ställda, och att stress, utmattning 
och sämre relationer med chefen 
är vanligare på de arbetsplatserna.

Och egentligen stoppar det inte 
där heller. Tidsbegränsat anställda 

är i lägre grad än de fast anställda 
medlemmar i facket. När de tillfäl-
ligt anställda blir fler i på arbets-
marknaden får facket svårare att 
hålla uppe sin organisationsgrad. 
Och blir facket svagare får vi svåra-
re att försvara våra rättigheter, eller 
att vinna nya. Arbetsgivaren vinner.

Just därför införde regeringen 
Reinfeldt anställningsformen ”All-
män visstidsanställningen”, just 
därför klänger de sig fast vid de 
otrygga anställningarna trots att de 
emellanåt kan vara så förbålt svåra 
att försvara offentligt (som mode-
raternas partisekreterare så… ele-
gant demonstrerar på nästa sida i 
denna tidning).

Och just därför är det så viktigt 
för oss att de otrygga anställning-
arna blir färre. Oavsett vilken an-
ställningsform vi för tillfället råkar 
ha. ■

Otrygga anställningar 
– på liv och död
Hundratusentals människor på svensk arbetsmarknad jobbar 

idag med otrygga anställningar. Det handlar om ett samhällspro-

blem som vuxit i takt med att arbetsgivare blivit allt mer besatta 

av att kortsiktigt skära i kostnader och ”precisionsbemanna”.

 Ett beteende regeringen Reinfeldt hjälpte till att elda på rejält 

med införandet av anställningsformen ”Allmän visstidsanställ-

ning” 1 juli 2007.

Näringspolitiskt 
program

Sekos näringspolitiska program
På Sekos årsmöte i början av juni fastställdes det näringspolitiska 

programmet för kongressperioden 2013–2017. I programmet beskrivs 

våra branschers utmaningar och Sekos krav för respektive bransch.

Sekos krav postsektorn

Postsektorn står inför ständigt minskade brevvolymer och det 
leder till rationaliseringar som skapar en press på de anställdas 
villkor. För att upprätthålla en god postservice och anständiga 
arbetsvillkor ställer Seko följande krav på postsektorn:

■■ De särregleringar som finns gällande pris och konkurrens 
som går utöver Eus postreglering bör tas bort. Det bör råda 
konkurrensneutralitet mellan aktörerna på den svenska 
postmarknaden

■■ Det måste upprättas en bättre balans mellan Postens eko-
nomiska mål och de servicemål som ställs på företaget, ge-
nom tillhandahållare av den samhällsomfattande tjänsten.

■■ Det bör införas krav på att fastighetsägare installerar fast-
ighetsboxar i trapphusen. Detta skulle effektivisera verk-
samheten men även förbättra arbetsmiljön och besvärs-
frekvensen för våra medlemmar.

■■ Tillsätt en utredning som utvärderar framtida servicemål, 
alternativa former för finansiering och möjligheterna för 
en återreglering av postmarknaden

■■ Att den svenska och danska staten inte fullföljer sina 
planer om att börsintroducera PostNord.

■■ Huvudanställningsformen ska vara heltid på tillsvidare-
anställning och de otrygga anställningarna ska minskas

Hela programmet finns att läsa på www.seko.se/Om-SEKO/Kongress-2013/Material
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Svar på tal
I somras fick LO:s Ingela Edlund 
chansen att under fyra minuter 
ställa frågor till moderaternas 
partisekreterare Kent Persson. 
Det var under Almedalsveckan så 
troligen var åtminstone vädret 
fint.

Det kommer att bli ganska mycket 
ja och nej frågor här eftersom 
vi har så kort tid på oss. 2007 
försämrade ni tryggheten på 
arbetsmarknaden genom att 
införa allmän visstid, var det en 
bra åtgärd?
– Vi gjorde en hel del åtgärder.

Nej, var det en bra åtgärd, ja eller 
nej?
– Vi gjorde en hel rad åtgärder.

Ja, men var just den en bra 
åtgärd?
– Vi gjorde en hel del åtgärder.

Nej, nu är du politiker, ja eller nej?
– Jag måste sätta det i ett sam-
manhang.

Nej det måste du inte alls det, vi 
har fyra minuter på oss. Var det 
en bra åtgärd?
– Vi gjorde en hel rad åtgärder.

Då går jag vidare …

Hämtat från alliansfrittsverige.nu

Politisk fråga För Emot
Arbetsmarknad

Begränsa staplandet av visstidsanställningar S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Lägga ned Fas 3 S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Införa nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Ge Arbetsmiljöverket större sanktionsmöjligheter S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Förstärkt arbetsmiljöforskning S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Heltidsarbete en rättighet S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Sociala skyddsfrågor

Åtgärder för att minska barnfattigdomen S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Tydligare regler om rehabilitering för sjukskrivna S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Inför en jämställd arbetsskadeförsäkring S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Vård och omsorg

Att äldres behov av psykiatrisk vård tillgodoses S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Rätt för våldsutsatta kvinnor att söka sig till kvinnojour S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Införa en vårdgaranti i missbruksvården S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Tillsätta en kommission för jämlik hälsa S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Skatter

Införa skatteavdrag för medlemskap i fackförening S, V C, FP, KD, M, MP, SD

Slopat skatteavdrag för läxhjälp S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Stoppa sänkningen av koldioxidskatten S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Pension ska inte beskattas hårdare än lön S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Hyresrätter ska inte beskattas hårdare än andra boendeformer S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Skolan

Att skolor inte får ta ut olika avgifter S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Energi och miljö

Införa en strategi för förnybar energi S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Förbud mot uranbrytning S, V, MP C, FP, KD, M, SD

Så röstade partierna 
i riksdagen
Den 14 september är det val till Sveriges riksdag, kommuner och landsting. En del påstår 
att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på – det är ju ändå ingen skillnad.

Men här kan du se hur partierna har röstat i olika frågor i riksdagen

Under riksdagsåret 2012/13 och under hösten 2013 har SD röstat med regeringspartierna  
i mer än 90 procent av de omröstningar där SD:s röst har varit utslagsgivande.

Källor: Tiden rapport 1 2014 och riksdagen.se
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Riksklubb:

Seko Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 14, K3 
105 00 Stockholm
Tel: 010-436 60 23
klubb.as@live.se

Logistik klubbar:

Seko Klubb Logistik Norrbotten
Cementvägen 8, 973 45 Luleå
Tel: 010-436 67 77
norrbotten@sekologistik.org

Seko Klubb Poståkeri Västerbotten
Box 1237, 901 22 Umeå
vasterbotten@sekologistik.org

Seko Klubb Logistik MellanNorrland
Box 15144, 850 15 Sundsvall
Besöksadress: Skråvägen 2
Tel: 070-686 80 27
stefan.sondell@sekologistik.org

Seko Klubb Posten Logistik Mitt
Truckgatan 1, 702 27 Örebro
Tel: 070-682 94 25
anders.freijd@postnord.com

Seko Klubb Logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda
Tel: 010-436 59 78
zeljko.markov@postnord.com

Seko Klubb Logistik Östra
Box 1921, 581 18 Linköping
Tel: 010-436 12 86
sandra.svensk@postnord.com

Seko Klubb Logistik Sydost
Landbron, 371 00 Karlskrona
Tel: 0455-227 86
anders.bringeback@postnord.com

Seko Klubb Logistik Väst
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter
Tel: 010-436 20 63
styrelsen@logistikklubben.se

Seko Klubb Logistik Syd
Box 50301, 202 13 Malmö
Tel: 070-980 92 07
bo-goran.akesson@postnord.com

Meddelande klubbar:

Seko Posten Klubb Norr
Västra Norrlandsgatan 11 B
903 27 Umeå
Tel: 010-436 66 89
lars-olof.engdahl@posten.se

Seko Klubb Post Terminal Umeå
Flygplatsväg 8, 901 00 Umeå
Tel: 010-436 65 32
maria.mannberg@posten.se

Seko Klubb Post MellanNorrland
Esplanaden 28, 852 36 Sundsvall
Tel: 010-436 63 62, 070-209 59 35
lennart.cedervall@posten.se

Seko Klubb Post (Dalarna)
Box 939, 781 29 Borlänge
Besöksadress: Röda gatan 25
Tel: 010-436 60 35
peter.wahlman@posten.se

Seko Klubb MEAB Gävle
Joe Hillplatsen 3, 801 30 Gävle
Tel: 073-063 73 30
hakan.alenius@seko.se

Seko Klubb Post Uppland
Vretgränd 18, 753 22 Uppsala
Tel: 073-061 36 21
mats.o.pettersson@posten.se

Seko Klubb Post Värmland
Södra Kyrkogatan 6, 652 24 Karlstad
Tel: 010-436 31 65
fred.karlsson@posten.se

Seko Klubb Post Bergslagen
Postkontoret, 711 01 Lindesberg
Tel: 010-436 33 80
Tel: 070-980 33 10
seko.postklubbbergslagen@posten.se

Seko Klubb Post Örebro
694 01 Hallsberg
Tel: 010-436 32 36
Tel: 073-981 49 60
kristina.warn@posten.se

Seko Klubb Post Västmanland
BBX Västerås Hälla, 723 01 Västerås
Besöksadress: Sturegatan 18
Tel: 073-992 21 71
bjorn-ove.andersson@posten.se

Seko Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
siv.k.andersson@posten.se

Seko Stockholm Postklubb 604
Box 1032, 171 21 Solna
Tel: 070-980 96 61
klubb.604@gmail.com

Seko Stockholm Postklubb 605
Box 1369, 171 27 Solna 
Tel: 070-243 64 27 
klubb605@gmail.com

Seko Postklubb Öst
Kemistvägen 15, 187 00 Täby
Tel: 073-152 92 11
sekoost.606@gmail.com

Seko Postklubb Stockholm City
bbk Norrmalm, 111 01 Stockholm
Tel: 070-980 23 84
seko.postklubbstockholmcity@posten.se

Klubb Brev Tomteboda
Plan 2 1/2, 173 00 Tomteboda
Tel: 010-436 58 92
Tel: 070-980 71 08
klubb631@gmail.com

Seko Klubb Utrikes
Box 141, 190 46 Stockholm-Arlanda
Tel: 072-309 97 10
ekrem.akay@posten.se

Seko Postklubb Södra Stockholm
Byängsgränd 5, Årsta Pte
120 00 Stockholm
Tel: 070-980 18 65
peter.ekroth@seko.se

Seko Klubb Årsta Postterminal
Box 90121, 120 21 Stockholm
Tel: 010-436 53 22
Tel: 070-980 58 13
seko.postklubb.arstapt@posten.se

Seko Klubb Post Gotland
Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby
Tel: 0498-21 79 89
Tel: 073-809 44 12 (Dan)
Tel: 070-884 18 74 (Ove)
dan.blomgren@seko.se
ove.liljegren@seko.se

Seko Klubb Meddelande Linköping
Box 1921. 581 18 Linköping
Tel: 010-436 28 04
mikael.j.svensson@posten.se

Seko Post Meddelandeklubb 
Nord-Östra Småland
Gjutaregatan 7, 571 19 Nässjö
Tel: 010-436 26 64
helen.g.nilsson@posten.se

Seko Post Klubb Terminal
Postterminalen, 571 00 Nässjö
Tel exp: 0380-55 58 22
Tel ordf: 010-436 27 07
Öppettider: Tors 09.00-15.00
seko.terminal-nassjo@posten.se

Seko Post Klubb Jönköping
Posten Kålgården, 551 00 Jönköping
Tel: 010-436 26 27
Tel: 070-980 85 52
seko.postklubb.jonkoping@posten.se

Seko Postklubb Skaraborg
Bangatan 12, 521 43 Falköping
Tel: 070-980 47 22
seko.postklubb.skaraborg@posten.se

Seko Posten Klubb Göteborg
Kruthusgatan 17, Plan 4
405 24 Göteborg
Tel: 010-436 18 31
Tel: 070-980 04 94
patrick.theodorsson@posten.se

Seko Klubb Postterminal Göteborg
405 10 Göteborg
Tel: 010-436 17 35
lena.liifv@posten.se

Seko Post Växjö Region
Box 941, 392 29 Kalmar
Tel: 010-436 14 48
mats.widerstrom@posten.se

Seko Klubb Post NV
V Sandgatan 7, 252 00 Helsingborg
Tel: 010-436 11 30
anders.wiberg@posten.se

Seko Posten Syd
Box 50228, 202 12 Malmö
Tel: 010-437 97 61 
johan.lindholm@posten.se

Seko Klubb Chefer & Specialister
Box 50228, 202 10 Malmö
Tel: 070-980 10 81
sonny.crona@posten.se

HÄR FINNS VI

Bli medlem för 50 kr.
Surfa in på www.seko.se

Seko Posten
Tomteboda, K3
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se

www.seko.se/posten

10 Seko Posten nr 4 – 2014


