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Information till medlemmar i Seko Posten

Medlemsvärvning 
pågår

Sedan den andra veckan i mars är Seko Postens sats-
ning på medlemsvärvning igång. Ett antal brevbärar-
kontor, terminaler, chaufförsfilialer och pall-hubbar har 
fått besök av medlemmar ur Seko Postens värvargrupp.

Hur har det gått? På fyra sidor berättar värvarna själ-
va i ord och bild om intryck, diskussioner, överrask-

ningar och framgångar ute på arbetsplatserna. Vad gick 
bäst och vad var svårast?

Även lokalt pågår likande arbete, vi har pratat med 
Uppsala och Västernorrland.

Läs mer på sidorna 4–7 >>>

Nu kan du även 
hitta oss på
Facebook



ORDFÖRANDE HAR ORDET

De senaste månaderna har varit en turbulent tid 
för anställda inom central och regional admi-
nistration. PostNords koncernchef Håkan Er-
icsson presenterade i slutet av januari beslutet att 
slå samman affärsområdena Meddelande och 
Logistik till PostNord Sverige. Den förändring-
en är en del av en stor omorganisation av hela 
koncernen, men effekterna av förändringen är 
störst i den svenska verksamheten som bedrivits 
i två helt separata dotterbolag sedan 2007. Men 
redan innan affärsområdena blev egna aktiebo-
lag har man sedan länge delat verksamheten för 
Brev och Logistik i olika stuprör.

Organisationsförändringen i PostNord med-
för att antalet anställda inom administrationen 
minskas med ca 650 anställda. Av dessa åter-
finns drygt 400 i den svenska verksamheten och 
övertalighet har uppstått på Huvudkontor och 
Regionkontor samt inom Försäljning och Kund-
tjänst. Att förlora sitt arbete är för de flesta en 
dramatisk händelse och jag vill verkligen un-
derstryka att Seko Posten känner djup sympa-
ti med alla anställda drabbats av förändring-
en och som av naturliga skäl mår dåligt. Men 
likafullt är organisationsförändringen ett rik-
tigt beslut och det är helt nödvändigt att mins-
ka kostnaderna för koncernens administration. 
Ibland är det lätt att glömma bort att Posten un-
der närmare tio års tid minskat antalet med mel-
lan 600–1 000 anställda varje år. Den överlägset 
största personalminskningen har genomförts i 
yrkesgrupperna brevbärare och terminalarbe-
tare. Det är till exempel inte länge sedan termi-
nalerna i Karlstad och Västerås stängdes, vil-
ket medfört att flera hundra Sekomedlemmar 
mist sitt arbete. På grund av långa avstånd till 
Hallsberg som har ersatt dessa terminaler, har 
endast ett fåtal kunnat följa med dit. I brevbä-
ringen har man under många år drastiskt mins-
kat antalet anställda med hjälp av ”osthyveln” 
vilket innebär att flertalet anställda upplevt en 
tyngre arbetssituation med stress och oro som 
konsekvens. Det jag vill säga är att rationalise-
ringar måste fördelas rättvist mellan adminis-
tration och produktion, samt att det är samma 
mänskliga trauma att förlora jobbet oavsett om 
man är chef, brevbärare, terminalarbetare eller 
administratör

Seko stödjer beslutet att slå samman affärsom-
rådena, det borde egentligen ha gjorts mycket ti-
digare. Vi ser möjligheter inom flera områden, 
även om vi inte ska vara naiva och tro att en or-
ganisationsförändring löser alla problem. Men 
vi är övertygade om att gemensam verksamhet 
i en organisation kommer att få positiva effekter 
för hantering av personalomställning. Tidiga-
re har Logistik ofta rekryterat externt samtidigt 
som Meddelande skurit ned och avvecklat. I ett 
gemensamt PostNord Sverige måste man på ett 

helt annat och bättre sätt balansera avveckling 
mot rekryteringsbehov.

Det är också positivt att möjligheten till arbets-
variation och breddat arbetsinnehåll ökar i den 
nya gemensamma organisationen för distribu-
tion av brev- och logistikprodukter. Sedan ska 
vi inte blunda för att en ökad samordning av 
transporter kommer att göra det möjligt för ar-
betsgivaren att effektivisera. En sådan effektivi-
sering är dock mer logisk än rationaliseringar 
där färre anställda ska utföra mer arbete, såda-
na besparingar har vi definitivt fått nog av. Men 
vårt fackliga uppdrag kommer också i framtiden 
handla mycket om att säkra att våra medlemmar 
får rimligt med resurser för att utföra arbetet.

Sist men inte minst ser jag stora möjligheter i 
nya och förändrade chefsroller. Vi har levt med 
olika kulturer och styrmodeller i affärsområde-
na och det har funnits defekter i bägge varian-
terna. Jag förutsätter att vi i framtiden slipper 
Meddelandes flummiga chefsroller som t.ex. Ut-
vecklingschef. Jag förutsätter också att vi slipper 
stabstung ”sidovagnsstyrning” där centrala och 
regionala så kallade verksamhetsstöd och för-
ändringsledare i praktiken detaljstyr linjeche-
ferna. Jag vill inte heller ha kvar några rester 
av den överdrivna centralstyrning som chefer 
inom Logistik har ägnat sig åt. Antalet chefer 
kommer också att bli färre och här uppstår möj-
ligheten att höja kvalitén 
i ledarskapet. Men det 
förutsätter att tillsät-
tande chefer är mo-
diga och utser dem 
som är bäst läm-
pade att vara lo-
kala chefer i 
PostNord Sve-
rige och inte 
tillsätta de 
som är mest 
lojala och 
har starkast 
personli-
ga band till 
överordnad 
chef. Detta 
borde vara 
en självklarhet 
men tyvärr är det 
inte alltid så. 

Sune Blomqvist
Förhandlingsansvarig Meddelande
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
Förhandlingsansvarig Logistik
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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Affe Mellström

Ordförande
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Mats Ståhlgren är sedan den 31 mars 
distributionschef för PostNord Sve-
rige och därmed ansvarig för dist-
ributionen av brev, paket, pall och 
styckegods i landet. Vi har pratat 
med honom om den sammanslag-
ning som precis genomförts mel-
lan Meddelande och Logistik. Hur 
kommer den att påverka våra ar-
betsplatser och vad innebär den för 
Sekos medlemmar?

Paket och brev

– Vi går in i två olika verkligheter; 
före detta Logistik som expanderar 
och brev där vi ser en fortsatt ned-
gång. Vi måste helt enkelt ha en or-
ganisation som kan hantera båda 
dessa saker. Det finns olika kulturer 
i före detta Meddelande och Logis-
tik. Ingen av dem behöver vara fel, 
men nu måste vi bygga en ny kultur 
tillsammans. 

– Vi ska få ihop våra flöden bätt-
re, angöra våra kunder färre gånger. 
Det kommer inte att ske på alla plat-
ser, men i stort kommer vi att in-
tegrera arbetena så att vi skapar en 
effektivare distribution. Allra snab-
bast kommer det att gå där vi idag 
är samlokaliserade. 

– Om brevvolymerna fortsätter 
falla, och allt tyder på att det blir så, 
kommer vi då att kunna ha kvar hel-
tidsanställningar? Vi måste snabbt 
in i denna förändring, integrera flö-
dena för att kunna ha schysta an-
ställningar. 

Servicelogistik

– Här kommer servicelogistik in. 
Alla företag vi besöker får leveran-
ser även från andra företag, de le-
veranserna skulle vi kunna sköta. 
Kunder vill testa oss, och vi ska prö-
va detta i delar av landet. Vi behö-
ver få till komplement till det vi gör 

idag, vi måste tillföra arbete för att 
anpassa oss till de sjunkande brev-
volymerna. 

– Man ska vara ärlig, alla kom-
mer att uppleva att det blir mer att 
göra än idag. Vi ska börja i liten ska-
la och lära oss för att sedan öka, på 
ett brevbärarkontor med 50 anställ-
da kommer kanske 5 personer att 
jobba med detta. Övriga kommer 
precis som tidigare att jobba med 
utdelning. 

Extra tid

– Naturligtvis kommer det att ta ex-
tra tid om till exempel en brevbä-
rare som tidigare delade ut brev i 
ett företagstätt område nu även ska 
leverera paket. Samtidigt kommer 
vi ju att spara tid genom att ha en 
transport mindre, vilket mer än väl 
täcker den extratid brevbäraren läg-
ger ned. Jag har själv erfarenhet av 
detta i mindre skala från min tid 
som regionchef inom Logistik.

– Vi vinner absolut ingenting 
med förändringen om brevbäraren 
kommer till kunden trött och irrite-
rad för att han eller hon är stressad 
och har svårt att hinna med. 

Chefer

– Genomförs detta i rätt takt blir 
det något positivt. Om det däremot 
bara trycks på arbetsplatserna utan 
att få kosta något blir det negativt. 
Det handlar egentligen inte om ra-
ketforskning, utan om sunt förnuft. 
Produktionscheferna ska få äta sig 
in i detta, genomföra förändringar 
och sedan fira sina framgångar. 

– Det är produktionscheferna 
som måste vara de stora cheferna 
på plats. De ska vara de riktiga för-
ändringsledarna som känner an-
svaret att få ihop de olika delarna 
samt också känna ägarskapet för 

”sin” verksamhet. Chefer som kör 
fast ska kunna ringa regionkonto-
ret och få stöd. Stödfunktionerna på 
regionkontoren ska just stödja pro-
duktionscheferna men det ska alltid 
vara chefen som genomför föränd-
ringarna och har ägarskapet. 

Rätt saker

– Det handlar om att göra rätt saker. 
Inte försvara det gamla, utan bygga 
det nya. Vi får inte krångla till saker, 
vi måste göra det enkelt. Det vi be-
slutar om i ledningen ska också bli 
resultatet därute. Det finns en otå-
lighet nu att få komma igång. 

– Vi ska få organisationen på 
plats och vi ska vara tydliga i vårt 
budskap. Ibland är gapet mellan 
det vi tror att vi når ut med och det 
som verkligen når ut stort. Vi ska 
säkerställa att detta verkligen hän-
der, cheferna ska få den hjälp de be-
höver. För mig är det viktigt att lyf-
ta fram alla de goda insatser som 
görs varje dag ute i våra verksam-
heter, när vi lyckats knyta ihop alla 
delar och får ihop ”sista milen” på 
ett bättre sätt då blir vi helt oslag-
bara. ■

PostNords distributionschef om samman-
slagningen mellan Logistik och Meddelande:

– Det handlar om att 
göra rätt saker

– När jag började i Posten -79 var det vardag att man kunde 

dela ut post på förmiddagen och köra lastbil på eftermid-

dagen. Nu ska vi tillbaka till det, och jag kan förstå om en del 

undrar vad vi egentligen menar. Vi har jobbat tjugofem år 

på att dra isär våra organisationer och nu så ska vi få ihop 

våra verksamheter så att vi blir effektivare den sista milen. 

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.

A
ffi

sch
 B

rev
b

ärare

posten

Hej, vi har en 

förening för att göra 

det bättre för oss 

som jobbar här.

–Vill du vara med?

Bli medlem för 50 kr/mån – 

Anmäl dig på www.seko.se 

A
ffi

sch
 Ch

au
ffö

r/ 
Term

in
al  P

ak
et

posten

Bli medlem för 50 kr/mån – 

Anmäl dig på www.seko.se 

Hej, vi har en förening för 

att göra det bättre för oss 

som jobbar här.

–Vill du vara med?

A
ffi

sch
 G

rö
n

POSTEN

Hej,
vi har en förening 

för att göra det 

bättre för oss som 

jobbar här.

–Vill du vara med?

Bli medlem för 50 kr/mån – 

Anmäl dig på www.seko.se

V
ärv

arfo
ld

er

Seko  

Facket på Posten

A
v

talsfo
ld

er

Snabbguide till

POSTENS VILLKORSAVTAL

2013-06-01  t o m  2016-07-31

Seko Posten 

Terminalvägen 14 

105 00 Stockholm

sekoposten@posten.se

www.seko.se/posten

POSTEN

Mats Ståhlgren.

Seko Posten nr 2 – 2014  3



– Jag hade förberett mig på det vär-
sta, berättar Christoffer Söderlund. 
Jag var inte alls säker på att det skul-
le uppskattas att det kom någon ut-
ifrån som ställde frågor och störde 
i arbetet. Men det har faktiskt inte 
varit några som helst problem, att 
folk varit så öppna för diskussioner 
har överraskat mig.

Hugo Malmgård är inne på sam-
ma spår.

– Jag trodde att det skulle bli 
svårt att få till samtal. Men de fles-
ta vill verkligen snacka, berätta hur 
de har det. 

– Upplägget har funkat jättebra, 
tycker Christian Löv. När vi berättat 

ute på brevbärarkontoren att vi själ-
va är brevbärare brukar även che-
ferna vilja snacka.

– Det var viktigt att själv vara 
chaufför när jag gick runt och prata-

de med chaufförer, säger Stefan Son-
dell. Det fanns direkt en ingång att 
prata om systemet för våra hand-
datorer, Linda, som ju inte alltid… 
fungerar.

Presentation

De arbetsplatser som besöks är 
brevbärarkontor, paket- och brev-
terminaler samt chaufförsfilialer. 
Upplägget för besöken är enkelt, det 

Seko Postens satsning på medlemsvärvning igång:

– Det blev rena  
halleluja-ögonblicket

I november beslutade Seko Posten att under 2014 satsa på medlemsvärvning.  
I februari samlades fjorton värvare för att snacka ihop sig i Stockholm och i 
mars gick de igång med sitt arbete.
 Uppdraget var att besöka ett antal av de arbetsplatser där Seko har för få 
medlemmar, ta snacket med dem som jobbar där och se till att vi börjar bli fler.
 Så hur har det gått hittills? Vi frågade dem som vet allra bäst, värvarna själva.

Samtliga värvare samlade den 26 februari i Stockholm.

Christoffer Söderlund med värvartrö-
jan och kakor på Segeltorp.

”Jag hade för
berett mig på  
det värsta.”

”De flesta vill verkligen snacka, 
berätta  hur de har det.”

Hugo Malmgård vid gott mod på 
Göteborgs brevterminal.

Seko Postens ordförande var med 
och värvade på ett av brevbärarkon-
toren i Vasastan, Stockholm.

Christian Löv, någonstans i Stockholm, 
bläddrar bland ifyllda inträdesansök-
ningar och överfulla anmälningslistor 
till utbildningar.
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handlar om att prata med så många 
som möjligt. Hugo igen;

– Jag brukar fråga om de har en 
minut och sedan presentera mig, 
tala om att jag är brevbärare och 
var jag jobbar.

– Ett bra sätt att ta den första 
kontakten är att lämna över det 
värvarblad vi haft med oss, säger 
Annika Thurgren. En av de första 
frågorna jag ställer är om de alls är 
medlemmar, sedan tar jag diskus-
sionen därifrån.

Icke-medlemmar erbjuds förstås 
medlemskap, dessutom en endagars 
introduktionsutbildning på arbets-
tid. Medlemmar har ofta tillfrågats 
om de kan tänka sig att gå en med-
lemsutbildning.

– På arbetsplatser med låg an-
slutningsgrad är det även viktigt 
att försöka stärka förtroendet för 
Seko hos dem som redan är med-
lemmar, säger Christoffer. Eftersom 
vi ändå pratar med samtliga känns 
det bra att kunna erbjuda även med-
lemmarna något. På arbetsplatserna 
i Stockholm vet jag att drygt sjuttio 

medlemmar anmält sig till utbild-
ningar.

– Även där vi inte värvar något 
händer något med arbetsplatserna, 
säger Christian. Jag har fått höra att 
det blir diskussioner efteråt, att våra 
besök ofta sporrat igång något.

Resultat

Men bortsett från de positiva sam-
talen och rekryterandet till med-
lemsutbildningar finns ju faktiskt 
ett tydligt huvudsyfte med satsning-
en, att värva medlemmar. Hur har 
det fungerat?

Samtliga värvare kan berätta om 
tunga dagar då de i antal nya med-
lemmar kammat mer eller mindre 
noll. Men samtliga har också sol-
skenshistorier att berätta, Hugo 
nämner det sista brevbärarkon-
toret han och Christian besökte i 
Göteborg.

– Ja, på fredagen lossnade det 
verkligen för oss. Jag hade hört 
att arbetsplatsen vi skulle till hade 
många unga nyanställda, och det 
stämde. En av de nya skrev på i 

princip redan när vi kom in i loka-
len, andra såg det och gjorde lika-
dant. Någon timme senare hade vi 
fått åtta underskrivna inträdesan-
sökningar på ett enda kontor.

Stefan berättar om hur han haft 
nytta av sina resor unt om i Afrika.

– På en arbetsplats slog jag mig 
ned tillsammans med tre killar från 
Somalia. Vi pratade länge om just 
mina resor och det slutade med att 
de blev medlemmar alla tre. 

Stefan berättar också om hur för-
säkringar kan vara en ingång till 
medlemskap.

– Ja, jag värvade bland annat en 
kvinna som var ensamstående med 
fyra barn. Hon hade barnen försäk-
rade i Trygg Hansa, tillsammans 
räknade vi ut att om hon istället via 
Seko försäkrade dem i Folksam så 
skulle hon tjäna in hela medlemsav-
giften! Det blev rena halleluja-ögon-
blicket för henne.

De unga

Merparten av de som värvats till 
Seko under mars och april är unga, 
ofta med otrygga anställningar. An-
nika berättar något typiskt:

– Vi fick bland annat med en kille 
som varit timavlönad i 1,5 år, ingen 
facklig hade varit på plats och haft 
koll på anställningarna. 

– Det finns ett antal relativt ny-
anställda på våra arbetsplatser som 
själva funderat på att gå med i fack-
et, fortsätter Christian. Men ingen 
har frågat, ingen har funnits där och 
stött på.

Samtliga värvare är överens om 
att just de unga och nya varit lättast 
att värva. Dessutom är merparten 

av alla de icke-medlemmar som an-
mält sig till de endagars introduk-
tionsutbildningarna under trettio.

– Svårast att få med är de som ti-
digare varit med i Seko och av nå-
gon anledning valt att gå över till ett 
annat fack, säger Christoffer. Ofta 
handlar det om missnöje med något 
som hänt för länge sedan. Där finns 
det mycket prestige och stolthet som 
inte riktigt vill sväljas. 

– De unga är lättast att få med, 
och det är där vi ska satsa, säger 
Hugo. Jag tror dessutom att det är 
de som själva är unga som ska göra 
det. Möjligen har äldre fackliga lätt-
are att värva de som gått oorganise-
rade länge.

Dags att byta

Även om en majoritet av de nya 
medlemmarna är unga och ofta ny-
anställda har även ett antal personer 
valt att ta steget över till Seko från 
tjänstemannafacket ST. 

– Jag frågade en tjej om hon var 
medlem, berättar Christoffer. Hon 
svarade ”Ja, men i fel fack”. Det vi-
sade sig att hon var medlem i ST, 
men förstått att det var fel för hen-
ne. Nu skulle hon byta bara hon fick 
ordning på flyttandet av försäkring-
ar från Trygg Hansa till Folksam. 

Även Linda Edholm berättar att 
hon träffat på en ST-medlem som 
insett att han valt fel. 

– Jag frågade varför han gått 
med i ST, och han svarade att det 
var billigare. Nu var hans känsla att 
ST inget gjorde, så jag frågade helt 
enkelt om han kunde tänka sig att 
byta till Seko. Det kunde han, så vi 
satte oss i fiket och fyllde i lappen. 

Stefan Sondell och Mattias Fluur (med ryggen mot kameran) iklädda värvartröjorna på Härryda paketterminal. 
– Vi gick runt och snackade i produktionslokalerna, det var ingen som la sig i det. Sedan fångade vi upp folk i fikarummet.

Annika Thurgren i aktion på Veddesta-terminalen.

Linda Edholm, måndag morgon den 
första värvardagen, med värvar-
bibban papper redo.
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Stefan:
– Pratade jag med ST-medlem-

mar tog jag upp frågan om löneök-
ningar i krontal eller procent. För 
att tjäna på löneökningar i procent, 
som ju ST drev, ska man tjäna mer 
än 27 500. Så jag frågade folk; ”Tjä-
nar du verkligen tjugosju och fem?”. 
Och det gjorde de ju inte.

Argument

– De allra flesta förstår verkligen ar-
gumentet att vår enda chans att på-
verka är att stå enade mot arbetsgi-
varen, menar Christian. Att facket 
inte fungerar om alltför många stäl-
ler sig utanför, och därför måste 
även just de vara med. 

– Och folk förstår ”strejkvarsel-
argumentet”, fortsätter han. Att om 
vi är för få för att ens kunna vars-
la om konflikt så har vi inte mycket 
att sätta emot. 

Just det argumentet användes fli-
tigt när Christian och Henrik Nils-
son besökte paketterminalen Tof-
tanäs och på en enda dag värvade 
sexton (16) nya medlemmar, rekord 
hittills för värvningssatsningen.

– Vi sa som det var, ”Ni var för få 
Seko-medlemmar här i september 
för att vi skulle kunna varsla denna 
arbetsplats”.

Hugo berättar om ett liknande 
argument.

– Jag brukar vara rätt ideologisk. 
Vi är en intresseorganisation och 
enda sättet att få till en förändring 
för oss på golvet är att vi alla fattar 
att vi måste hålla ihop.

Men flera värvare betonar också 
det som Linda säger:

– Vilka argument som fungerar 
bäst är olika. Det gäller att vara ly-
hörd och känna av vem det är du 
pratar med.

Överraskningar

På frågan om vad som överraskat 
dem på deras ilfärder mellan ar-
betsplatser blir svaren i huvudsak 
två olika. Dels handlar det om hur 
positiv responsen varit, dels om hur 
ojämn nivå den fackliga verksam-
heten kan ha. 

En värvare säger; ”Jag kommer 
från en stark klubb och för mig har 
det nästan varit en chock att se hur 
frånvarande Seko är på en del håll”. 
En annan säger; ”Jag är van vid en 
arbetsplats där Seko är starkt och 
det har överraskat mig hur svaga vi 
verkar vara på en del andra arbets-
platser. Varför har inte Seko gjort 
något tidigare, varför har vi väntat 
så länge?”.

Stefan är överraskad över att det 
är så många som inte blivit sedda, 
som aldrig fått frågan om medlem-
skap. När Christian får frågan om 
vad som överraskat svarar han;

– Jag har träffat folk med anställ-
ningar på 65 procent som tvingas 
ha ett annat jobb för att få ihop till 
räkningarna. Jag har sett anställda i 
bemanningsföretag sitta vid ett eget 
fikabord, i andra kläder än de öv-
riga och jobba under villkor vi an-
dra aldrig skulle jobba under. Men 
de har inte mycket till val, de kan 
få ett sms kl. 13 om att de ska vara 
på jobbet kl. 16. Lyckas inte fack-

föreningsrörelsen vända denna ut-
veckling är inte frågan om, utan när, 
många fler av oss tvingas in ni sam-
ma verklighet.

Organisationsgrad

– Grunden för att få upp vår orga-
nisationsgrad är en bättre facklig 
verksamhet på arbetsplatserna, sä-
ger Annika. Vi måste vara närva-
rande, till exempel ha regelbund-
na medlemsmöten. Och så måste 
vi våga ta fajten, det finns ju jävligt 
mycket att fajtas kring – anställ-
ningar, arbetsmiljö, arbetsorgani-
sationer. 

Linda betonar snacket.
– Bara det att prata med folk är 

otroligt viktigt, att förklara för de 
som kommer nya till arbetsplatser-
na vad facket är. Det är ofta deras 
första jobb och de har ingen aning 
om vad facket är, det är knappast 
något de fått lära sig i skolan.

Christian pratar om inflytande;
– För att vi ska få upp organisa-

tionsgraden och bli starkare måste 
vi ta oss ett verkligt inflytande på 
våra arbetsplatser. Så länge vi inte 
gör det har vi ju bara en formalis-
tisk roll. Jag har varit ute på många 
arbetsplatser nu och det har hänt att 
jag stått och pratat med en lokal för-

troendevald som varit jättebra. Se-
dan har chefen kommit och jag har 
förstått på relationen dem emellan 
att här bestämmer chefen, här blir 
det alltid som chefen vill.

– Jag har inte hört mycket po-
sitivt om den raka möbleringen 
av kamfack i brevbärarlokaler. På 
en arbetsplats berättade jag för en 
brevbärare att på mitt kontor har vi 
helt enkelt sagt nej till införandet av 
detta. Jag minns reaktionen från en 
annan brevbärare som stått i när-
heten och tydligen hört vad jag sa. 
Han var häpen; ”Kan man göra de, 
stoppa rak möblering?” Jag berät-
tade att om alla är medlemmar så 
lyssnar chefen på ett helt annat sätt. 

Lokalt

Så hur gå vidare med medlemsvär-
vandet? Dels är inte värvarna kla-
ra med sina insatser, besök återstår 
på ett antal arbetsplatser under hela 
våren. Under våren kommer också 
både Seko Postens styrelse och den 
grupp som leder projektet att disku-
tera hur arbetet ska drivas vidare. 

Men självklart har även värvar-
na synpunkter, och mycket handlar 
om det lokala ansvaret.

– Vi måste komma ihåg att det 
här är en ren punktinsats, säger An-
nika, detta med värvningen måste 
följas upp av klubbarna. Visst kan 
det finnas fördelar med att kom-
ma utifrån, och visst har vi vär-
vat en hel del unga som medlem-
mar. Men samtidigt kan du aldrig 
när du kommer utifrån använda det 

Värvare visar upp några av de 16 nya 
medlemmar som värvades under en 
enda dag på Toftanäs i Malmö.

”Varför har vi 
väntat så länge?”

”Det finns ju 
jävligt  mycket 
att fajtas om.”

Linda Edholm hjälper till med en övergång från ST till Seko.
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absolut viktigaste argumentet; ”Om 
du blir medlem kommer jag att job-
ba för att du ska få en bättre anställ-
ning”. Alla måste jobba för detta.

Stefan nämner något väldigt en-
kelt.

– Det behövs rätt typ av kompe-
tens för att kunna värva medlem-
mar. Som att helt enkelt våga gå 
fram till folk.

Våga snacka

Linda är inne på samma spår;
– Vi är olika som personer och 

inte alla fackliga har så lätt att prata 
med folk, att värva medlemmar. Att 
våga snacka med folk borde vara en 
del av fackliga utbildningar, lite som 
att det ju faktiskt finns utbildningar 
i att snacka inför folk.

Även Christoffer prata om att 
stärka de lokala ombuden på ar-
betsplatserna. 

– Vi måste se till att varenda in-
divid på våra arbetsplatser runt om i 
landet verkligen får frågan om med-
lemskap. Ombuden måste peppas 
att se över organisationsgraden på 
den egna arbetsplatsen och funde-
ra över hur den kan förbättras. Det 
är lätt att bygga upp hinder på sin 
egen arbetsplats, att ha förutfatta-
de meningar om vissa individer, det 
misstaget har jag själv gjort. Fråga 
ändå, och fråga sedan igen. Det ger 
resultat.

– Och så måste vi förstås få fler 
medlemmar att gå medlemsutbild-
ningar och börja engagera sig. Det 
finns arbetsplatser där synen på 
Seko inte är bra, detta måste man 
ta itu med först och främst.

Christian avslutar;
– I grunden handlar fortsätt-

ningen om att hitta riktigt bra fack-
ombud som kan sköta värvandet 
själva. Som vet vilka som finns på 
arbetsplatsen, har koll på anställ-
ningarna och verkligen kan säga; 
”Jag kan företräda dig om du går 
med i vår förening”.

Försäljare

Till sist då frågan hur det egentligen 
varit att resa runt.

– Jag tycker att detta varit en skit-
bra grej, säger Stefan Men jag hade 
gärna kommit tillbaka till arbets-
platserna en gång till för att suga 
upp ännu fler av de jag pratat med. 
Ett problem har varit att jag inte 
kunnat namnen på dem jag pra-
tat med. Det blir svårt att beskriva 
för den lokale facklige vilka de bor-
de prata mer med. ”Han som kör-
de trucken därute verkade intresse-
rad” duger ju inte om arbetsplatsen 
är full av folk som kör truckar.

Christian berättar att han haft 
det ”jävligt kul”, men att man blir 
trött av att flänga runt, hela tiden 
prata med nya människor och ald-
rig riktigt veta var man var. 

– Så det kändes rätt gott att få 
komma tillbaka till tryggheten och 
förutsägbarheten på brevbärarkon-
toret Kirseberg i Malmö. Lite Bilte-
ma hade de sparat också.

Och ingen som skulle värvas?
– Jo faktiskt, bland det första 

som hände var att en ny kille på 
mitt kontor kom fram och ville bli 
medlem. Jag är rädd att jag sa något i 
stil med; ”JAG ORKAR INTE, KAN 
VI TA DET NÄSTA VECKA?”. Jag 
hade snackat medlemsvärvning en 
vecka i sträck, jag orkade inte säga 
ett enda ord till om Seko just där 
och då. Men nu är han med!

Sista orden får Hugo.
– Detta har varit skitbra för mig 

att göra, jag har vuxit. Men det kos-
tar också på en del, man får satsa så 
mycket i varje samtal. Bara att lyss-
na uppmärksamt är viktigt, många 
verkar helt enkelt inte vana vid att 
någon verkligen lyssnar.

– Ibland har jag ändå känt mig 
lite som en försäljare, men det är 
okej för jag tror på detta. 

Rikard Brennius
Piratupplaga av värvaraffischen 
uppsatt på brevbärarkontor.

Rikard Brennius på väg ut efter en värvarrunda på Fridhems brevbärarkontor. 
Skylten är från 30-talet, en sådan man bara måste fotograferas under.

”Det behövs rätt typ av kompetens 
för att kunna värva medlemmar. 
Som att våga gå fram till folk.”

Christian Löv håller brandtal på brevbärarkontor i Göteborg.
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Ida Lindouf, förtroendevald brev-
bärare i Sundsvall, var med på 
värvarträffen i Stockholm den 26 
februari. Sedan dess har hon till-
sammans med andra förtroende-
valda besökt ett antal arbetsplatser 
i den egna klubbens område. 

– Vi har utökat medlemsmötena 
till att vara två fackliga företräda-
re på plats redan när brevbärarna 
droppar in från turen, på så vis hin-
ner vi prata med alla. Vi frågar våra 
medlemmar om de är nöjda och ger 
dem tillfälle att prata av sig. 

– De oorganiserade frågar vi om 
de vill gå med i Seko, vi erbjuder en 

introduktionsutbildning och sva-
rar på enkla frågor om a-kassa och 
medlemskap. Vi lyssnar också på 
ST-medlemmar, låter dem prata av 
sig och frågar vad vi kan göra för att 
de ska komma tillbaka till oss. Det 
är svårt, men vi vinner i alla fall för-
troende genom att lyssna och inte 
bara avfärda deras argument direkt.

– När vi sedan håller medlems-
mötet passar vi på att prata medlem-
skapets värde, att vi alla vinner på 
att vara många i facket. Och vi säger 
till våra medlemmar; ”Köper ni re-
sonemanget så erbjud en nyanställd 
kollega att gå med, det kostar 50 

kronor per månad första halvåret. 
Tycker ni att facket är bra kommer 
det vara lätt för andra att gå med”. 

– Det är bara genom att vara ett 
bra fackförbund som vi kan få fler 
medlemmar. Värva ska vi inte göra 
som kampanj, det är något alla fack-
liga och alla medlemmar ska göra så 
fort de får chansen. Våra villkor på 
jobbet hänger på det.

– Hittills har vi värvat en ny 
medlem på varje arbetsplats, samt-
liga med otrygg anställning. Min 
upplevelse är att det är ganska en-
kelt att rekrytera vikarier och tim-
anställda till Seko.

– Senast idag på en arbetsplats 
tog två timavlönade ST-medlem-
mar gladeligen emot vår inträdes-
ansökan efter orden; ”Hade ni va-
rit Seko-medlemmar och jobbat så 

här mycket skulle jag ha krävt må-
nadslön åt er”. Andra värvningsför-
sök i samband med medlemsmötet 
var ”Det är extra förmånligt att gå 
med i Seko idag, du får en macka 
och ett informationsmöte”. Sen 
kom Seko-ombudet till mötet med 
en ifylld blankett, den sista oorga-
niserade gick över till oss. ■

Värvning i Västernorrland

– Den sista oorganiserade 
gick över till oss
– Eftersom vår dåvarande region Sundsvall varken hade arbets-

platser med på tio-i-topp- eller tio-i-botten-listan över organi-

sationsgrad har vi valt att använda värvarkampanjen som en 

nystart på en mer vardaglig facklig verksamhet.

– Ofta hinns kanske inte alla frågor 
med när vi jobbar, eller många kän-
ner åtminstone att de inte har tid 
att prata. Och även i lunchrummet 
gäller det att läsa av hur folk reage-
rar när man börjar prata med dem, 
samma sak funkar inte med alla.

– Jag har hört att vi fått en hel del 
nya medlemmar på terminalen se-
dan årsskiftet. Det är svårt att mäta 
vad det beror på, men jag hoppas 
och tror att vår närvaro har bidra-
git till detta. Senast vi var och pra-
tade med ett av natt-lagen fick vi i 
alla fall två nya medlemmar.

– Mycket fokus nu ligger på att 
värva inför öppnande av Rosers-
bergs-terminalen, på att vi ska bli 
starka där. Det blir en helt ny arbets-

plats med helt nya förutsättningar. 
Jag tror det finns stora möjligheter 
att skapa en ny gemenskap där, och 
att facket ska vara en grundpelare i 
den gemenskapen.

– Rosersberg blir en nystart för 
alla, kan vi bara engagera folk så 
finns verktyget redo – facket. Min 
ambition är att fortsätta som fack-
lig, fortsätta vara aktiv.

– Jag tror att det är viktigt att 
facket verkligen vågar ta strid när 
det behövs, samt att facket som 
organisation lyckas engagera och 
uppmuntra samtliga medlemmar 
att göra sig hörda i sådana situatio-
ner. Och så måste vi bli bättre på 
att möta folk på arbetsplatserna öga 
mot öga. ■

Möten med medlemmar i Uppsala

Ida Lindouf.

Dan Franzen, förtroendevald på Uppsala brevterminal.

– Vi är några förtroendevalda på terminalen i Uppsala som gjort 

ett schema för när vi ska finnas tillgängliga på terminal och ODR 

och snacka med folk, berättar Dan Franzén. Vi brukar lägga upp 

informationsmaterial, lite Seko-prylar och fika i anslutning till 

lunchrummet och sen snackar vi med folk. Är vi bara på plats så 

kommer frågorna och att vi är närvarande ger förhoppningsvis en 

bra bild av vår organisation.
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Intensivt fackligt arbete gav resultat på Härryda Paketterminal

Nyanställningar istället för 
sänkt anställningsgrad

Sparkrav 

Det hela började med att den dåva-
rande terminalchefen i början av 
året flaggade upp för åtgärder kopp-
lade till sparkravet för terminalen 
på drygt 4–4,5 miljoner. Kravet 
dubblerades sedan till 9 miljoner.

– På samverkan i januari pre-
senterades ett förslag om att se över 
grundbemanningen, berättar Hå-
kan. 2010 sänktes ett antal anställ-
da från heltid till 80 procent, arbets-
givaren hävdade att de i själva verket 
inte behövt dessa anställda på mer 
än 67, 5 procent sedan dess. Anled-
ningen till att sänkningen inte blev 
större 2010 var att de inte kunnat ro 
det i land rent arbetsrättsligt. Sänk-
ningen ville de istället göra nu.

Reservation

En grupp bestående av fack, skydd 
och arbetsgivare tittade över beho-
vet av bemanningen, hur mycket 
folk som behövdes under olika ti-
der av produktionsdygnet.

– Den grunden var vi överens om, 
säger Håkan. Det behövs till exem-
pel mindre folk i början och slutet 
av natten än kring 03.00 med nuva-

rande produktionsupplägg. Däre-
mot var vi inte överens om att an-
ställningsgraden skulle sänkas. Vi 
klev av från gruppen eftersom vi inte 
vill medverka till försämringar för 
våra medlemmar och vi reserverade 
oss också mot förslaget i samverkan.

Seko begärde även central för-
handling med arbetsgivaren, vilket 
Seko Posten vecka 7 gick ut med till 
samtliga postarbetsplatser i sin veck-
oinfo. Johan Lundh, ansvarig för 
den centrala förhandlingen, sa där:

– Utöver att det här är riktig käft-
smäll mot en stor grupp anställda 
är det en viktig principfråga. I den 
lokala förhandlingen har Sekos 
klubbföreträdare pekat på ett antal 
lösningar som skulle kunna mildra 
konsekvenserna av den förändring 
motparten vill genomföra. 

I veckinfon konstaterades också 
att det är fullständigt omöjligt att 
leva på den lön en anställning på 
67,5 procent skulle ge. Veckan där-
på följde en ny veckoinfo där Seko 
Posten bland annat konstaterade 
att de avvaktade det lokala arbetet 
innan det avgjordes om en central 
beslutsförhandling skulle behövas.

Ny chef

Under denna tid gjordes också över 
en helg en chefsrokad som innebar 
att Tomas Malmqvist tog över som 
terminalchef på Härryda. Samtidigt 
ersattes de tre tidigare produktions-
cheferna av två nya.

– Sammantaget innebar detta att 
chefer kom in som såg på termina-
len med lite nya ögon. 

När den nye terminalchefen bör-
jat lära känna produktionen togs 
diskussionerna om det tidigare för-
slaget upp igen. Och på det första 
samverkansmötet stod det klart att 
arbetsgivaren inte skulle gå vidare 
med det tidigare förslaget.

–Samtal hade förts centralt och 
arbetsgivaren antagligen tänkt till 
ett varv till, säger Håkan. Jag tror 
inte riktigt att de ville ha den med-
iacirkus som skulle ha följt om de 
insisterat på sänkningarna till 67,5 
procent. Någon uppsägning av våra 
medlemmars anställningsomfatt-
ning skulle inte genomföras. Och 
blir detta aktuellt får arbetsgivaren 
kalla till en ny förhandling om or-
ganisationen på Härryda.

Annat sätt att tänka

Det arbete som nu görs för att se 
över organisationen sker enligt Hå-
kan på ett helt annat sätt än tidigare.

– Den nye terminalchefen är 
inte låst till vissa anställningsgra-
der utan menar att det är hur vi 
disponerar våra produktionstim-
mar som är det avgörande. Klarar 

vi produktionen med fler anställda 
på en högre anställningsgrad är det 
så vi ska göra. 

Just nu pågår också ett test där 
ett antal personer på uppsamlingen, 
tvärtemot den tidigare inriktning-
en, har höjts från 67,5 till 80 procent.

– Under testet har arbetsgiva-
ren fått välja ut de som ska höjas 
på prov. Men ska detta permanen-
tas kommer de att få följa LAS och 
utgå från anställningstiden. 

Under den pågående översynen 
har arbetsgivaren också kommit 
fram till att det behövs fler post-
anställda i produktionen, de 80 på 
uppsamlingen behöver till exem-
pel bli 90. 

– Vi har haft ett stort användan-
de av bemanningsföretag. På upp-
samlingen har det legat på 15–25 
procent och på natten mellan 15 och 
20 procent. Utöver andra negativa 
effekter har överutnyttjandet av be-
manningsföretag dragit ner termi-
nalens ekonomiska resultat.

Att arbetsgivaren nu minskar 
användandet av bemanningsföretag 
skapar ett behov av nyanställningar.

– Vi har fem nya som börjar nu 
på måndag, och fem på tisdag.

– Mycket av det positiva som 
sker nu på Härryda är en följd av 
att vi protesterade lokalt och att 
Seko Posten  tog diskussionen cen-
tralt med arbetsgivaren. Genom in-
tensivt fack ligt arbete har vi lyckats 
uppnå viktiga saker för våra med-
lemmar. ■

I början av året föreslog arbetsgivaren på Härryda Paketterminal 

en sänkning av anställningsomfattningen för 44 anställda från 

80 till 67, 5 procent. Samma grupp av anställda hade då fyra år 

tidigare drabbats av en sänkning från 100 till just 80 procent. 

 Ett intensivt fackligt arbete gjorde dock att förslaget drogs 

tillbaka. Istället nyanställs nu personal på terminalen och på prov 

får anställda höjd anställningsgrad. Håkan Hallengren från Seko 

Klubb Logistik Väst berättar här hur det var möjligt.
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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
Primusgatan 18, 112 62 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: 010-436 69 05
tomy.gustavsson@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: 031-15 62 31
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
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