
Ur innehållet

Bakom kulisserna
Mats Lööf berättar vad som 
händer under en avtalsför-
handling och hur den senaste 
genomfördes. Sid 3

Under varslet
Efter att Seko varslade i bör-
jan av september hade fackli-
ga företrädare bråda dagar. Vi 
har talat med tio av dem som 
fick mer att göra. Sid 4–8

Utbildning på gång
– Bryr vi oss inte om politik 
skulle det kunna tolkas som 
ett tecken på bristande själv-
bevarelsedrift, säger Mårten 
Pavlov, Seko Post Klubb Syd.
Där har de en facklig-politisk 
utbildning på gång vilken Pav-
lo hoppas ska väcka engage-
mang – både fackligt och poli-
tiskt. Sid 8–9

På väg in på skalan?
Arbetsmiljöverket har i år ta-
git fram ett nytt verktyg för 
att mäta den belastning olika 
yrkesgrupper utsätt för. Då 
passar det bra med nya ar-
betsredskap för att underlätta 
tungt jobb på pakettermina-
lerna. Sid 10

Hallsberg igång
Produktionen på den helt nybyggda postterminalen i Hallsberg är nu igång.

I slutet av september gick verksamheten för första gång-
en in i skarpt läge, med allt vad det innebär av utma-
ningar.

Även för Seko innebär den nya terminalen en utma-
ning. Av de knappt 230 som ska jobba i produktionen 
kommer 170 att vara helt nyanställda i Posten, och i ut-
gångsläget alltså inte medlemmar i Seko.

Vi har intervjuat Mats Envall, ordförande i Sekos 
interimsstyrelse i Hallsberg, om de första veckorna 
på terminalen, den fackliga uppbyggnad som nu på-
går och om hur det egentligen står till med organisa-
tionsgraden.

Läs mer på sidan 9 >>>

Nu kan du även 
hitta oss på
Facebook
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OrdförAnde HAr Ordet

Eftersom det mesta gått trögt i årets avtalsrö-
relse har det också kärvat en del innan vi kun-
nat enas med Posten om hur förhandlingsproto-
kollet ska utformas. Nu är det dock klart, vilket 
innebär att lokala löneförhandlingarna omgå-
ende kan och ska genomföras. Vi har tidigare 
uttryckt målsättningen om att ny och retroak-
tiv lön ska kunna utbetalas i samband med no-
vemberlönen, något som arbetsgivaren munt-
ligt har instämt i. Alla inser att det kräver att 
såväl chefer som fackliga företrädare på allvar 
prioriterar de lokala förhandlingarna före an-
dra aktivteter. För att ny lön ska kunna utbeta-
las i november måste de lokala förhandlingarna 
vara klara runt 10 november.

Min bild är att Almega i årets avtalsrörelse har 
passerat gränsen för vad som kan betraktas som 
anständigt och respektfyllt uppträdande i av-
talsförhandlingar. Jag kan inte avgöra om det 
är en medveten strategi eller ren kompetens-
brist hos dem som företrätt Almega i förhand-
lingarna. Man har i alla fall konsekvent undvi-
kit att förhandla under hela tiden från maj till 
september. Det känns oseriöst och jag menar 
att Almegas agerande har skadat Posten och det 
känns inte orealistiskt att konfliktvarslet kunnat 
undvikas om Almega hade ansträngt sig för att 
förhandla. Postens kostnad för medlemskapet 
i Almega är ganska högt, frågan är om man får 
valuta för den kostnaden. Det är inte min sak 
att avgöra vilken arbetsgivarorganisation före-
taget ska tillhöra, men jag skulle önska att Pos-
ten i sin utvärdering av avtalsrörelsen tar med 
frågan om Almega i framtiden är den optimala 
arbetsgivarorganisationen.

Almega var också inblandade i frågan om att 
förbjuda Seko att använda ordinarie informa-
tionskanaler under varselperioden. Om det var 
Postens eller Almegas påhitt kommer vi inte att 
få reda på, den officiella förklaringen var att man 
följde Almegas riktlinjer. Jag kan varken förstå 
eller acceptera arbetsgivarens inställning efter-
som varselperioden rimligtvis ska syfta till att 
lösa problemen mellan parterna och därmed 
förhindra att konflikten blir verklighet. I det 
läget känns det korkat att förhindra facket från 
att informera om läget. Skulle däremot konflik-
ten ha utlösts, är det förståeligt att arbetsgivaren 
vill neka oss att använda arbetsplatsernas an-
slagstavlor. Hur som helst medförde att arbets-
givarens försök att förhindra oss att informera 
att vi fick både stor uppmärksamhet och starka 
sympatier långt utanför de egna medlemsleden.

Det är ingen överdrift att påstå att kommunika-
tion är nyckeln till framgång i kritiska situatio-
ner. Jag är nöjd med hur vi klarade kommunika-
tionen under den här avtalsrörelsen både centralt 
och lokalt. Under varselperioden drev vi ett in-

tensivt informationsarbete där vi på ett tydligt 
sätt lyckades förklara vad tvisten handlade om. 
Detta lyckades vi med tack vare ett stort enga-
gemang från många lokala fackliga företrädare. 
När parterna sagt ja till medlarnas hemställan 
och avtalet var undertecknat, kunde vi direkt ge 
ut ett extra nummer av vår webbtidning med in-
fomation om det viktigaste i avtalsuppgörelsen.

Vi ska känna stolthet över att vi från Seko tog 
fighten för de lågavlönade och att vi uppnått 
ett bra resultat. Vi måste dock vara medvetna 
om att många frågor inte löstes i denna avtals-
rörelse. Vi har t.ex. samma svaga arbetsrättsli-
ga skydd i kampen mot skitanställningar som 
innan avtalsrörelsen och vi nådde heller ingen 
framgång i våra yrkanden om villkorsföränd-
ringar. Resultatet är lika magert för motparten, 
men det är en klen tröst. Tror det är viktigt att vi 
fortsätter att föra samtal med Posten under av-
talsperioden inom områden som anställnings-
former, arbetstider och personalomställning 
och vi har en skrivning i förhandlingsprotokol-
let som säger att vi ska bedriva ett partssam-
mansatt arbete i dessa frågor under avtalsperi-
oden. Om det uppstår samsyn om att förändra i 
något av de kollektivavtal som finns mellan Seko 
Posten och arbetsgivaren, är det möjligt att göra 
det. Om det blir så får dock framtiden utvisa.

Jag förutsätter också att samarbetsklimatet mel-
lan parterna ska förbättras. Avgörande för det 
är hur vår motpart kommer att hantera det så 
kallade Handslag vi har på papperet men inte i 
samma utsträckning i verkligheten. Jag efterly-
ser också ett starkare och modigare ledarskap 
hos arbetsgivaren, vi uppskattar starka mot-
parter som vågar gå utanför 
de arbetsrättsliga gränser-
na och som på allvar visar 
en vilja till ett konstruk-
tivt inflytande för fack-
et. Där är vi inte i dag, 
jag upplever att vi i för 
hög grad möter mot-
parter som försöker 
förminska det fack-
liga inflytandet till 
ett minimum av det 
lag och avtal krä-
ver och som gärna 
gömmer sig bakom 
Almegas tolkningar när 
det passar. Det duger inte 
inför de enormt stora ut-
maningar som koncernen 
PostNord står inför.

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

Johan Lundh 
Sekreterare
010-436 59 77
johan.lundh@posten.se

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

Sandra Svensk
Förhandlingsansvarig Logistik
070-980 32 65
sandra.svensk@posten.se

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@posten.se

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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tvåhundra ombud samlades 

den 1–3 oktober på folkets Hus 

i Stockholm för Sekos kon-

gress.

Förutom att välja en ny förbunds-
styrelse diskuterade kongressen 
bland annat ett förslag till närings-
politiskt program, organisering och 
rekrytering, förbundets ekonomi, 
hur kollektivavtalens ska stärkas 

samt ett åttiotal motioner. Dessut-
om beslutades om förändringar av 
förbundets stadgar.

Till den nya förbundsstyrelsen 
valdes från Seko Posten Affe Mell-
ström och Ulrika Nilsson, dessutom 
Sandra Svensk som ersättare. ■

Hej Mats, du är en av dem som företrätt 

medlemmarna i avtalsförhandlingarna med 

arbetsgivaren.

– Hej, det stämmer bra.

Vilken roll har du haft? 

– Jag har varit ansvarig för Sekos förhandling-
ar mot Posten och även suttit i Sekos delegation 
mot Almega

Seko förhandlar ju både med Posten och 

med arbetsgivarorganisationen Almega, 

hur hänger det ihop?  

– Sveriges arbetsmarknad är uppdelad i ett an-
tal branscher, allt från Industri till vår bransch 
som heter Kommunikation. I Kommunikation 
finns förutom Posten även Bring Citymail och 
Svedavia som tidigare var luftfartsverkets pro-
duktion på flygplatserna. I dessa förhandling-
ar slås utrymmet fast i kronor och/eller procent, 
här fastställs även fredsplikten efter förhand-
lingarna. 

Varför var krontal så viktig att få igenom i 

branschförhandlingarna? 

– För att få så neutrala avtal som möjligt är det 
viktigt att alla företag i branschen får samma lös-
ning. I vårt fall är det ju till exempel inte rimligt 
att Bring Citymails löner är så väsentligt mycket 
lägre än Postens, vi utför ju samma jobb. Kon-
kurrensen blir helt sned då Postens lönekostna-
der är mycket högre än konkurrenternas. När 
det gäller Svedavia så är det en främmande fågel 
i denna bransch, det borde finnas en flygbransch 
de kunde ingå i.

Hur går förhandlingarna till, rent konkret? 

– Det är ett fåtal människor som träffas fysiskt, 
och fler människor som sitter ”bakom” och han-
terar yrkanden och texter och så vidare.

När träffade ni arbetsgivaren första 

gången? 

– Vi träffade Posten första gången 9 april och se-

dan hade vi 15 träffar 
fram till den 1 juli då 
allt bröt samman to-
talt. På Almega var det 
nästan inga förhand-
lingar överhuvudtaget, 
vi hade oerhört svårt 
att få Almega till för-
handlingsbordet. Och 
när vi väl träffades 
hade de inget intres-
se av att förhandla. Vi 
fick ett antal yrkanden 
av dem som de inte ens 

kunde förklara vad de innebar!
 
Varför tog det så lång tid denna gång innan 

avtalet blev klart? 

– Helt klart var vårt krav på krontal oerhört svårt 
att smälta rent ideologiskt för Almega.

Hur har stämningen varit under förhand

lingarna? 

– På Almega kan man knappast kalla det för-
handlingar, stämningen  var också därefter. 
Almegas plan att tiga ihjäl oss gjorde givetvis 
stämningen pressad. På Posten däremot var 
stämningen runt bordet till en början riktigt 
bra och vi ansträngde oss för att få framgångar 
i våra respektive yrkanden. Vi hade ett fåtal för-
handlingar tillsammans med ST, men det var lite 
svårt eftersom de inte hade ett enda yrkande och 
vi ganska många.

Några speciella händelser du minns särskilt 

från just de här förhandlingarna? 

– Mest Almegas ovilja att förhandla. Allt fokus 
hamnade ju denna gång på krontalskravet. PVA, 
vårt viktigaste kollektivavtal med Posten föränd-
rades inte alls.

Men vilka var Seko Postens viktigaste 

yrkanden när det gäller PVA? 

– Viktigt för oss var att förbättra de timanställdas 

villkor, exempelvis vad gäller reglerna för över-
tid. Vi hade också ett antal ”ordning och reda”-
frågor som t ex regler för arbetstid på så kall-
lade röda dagar, rastproblematik och så vidare. 
Vi yrkade även på att övergå till timsemester för 
de med oregelbunden arbetstid då detta är en 
fråga som hanteras oerhört olika i olika delar av 
företaget. Tyvärr är frågan väldigt komplicerad 
och rent tekniskt svår då Logicas system inte kan 
hantera timsemester.

Och arbetsgivarens? 

– Arbetsgivarens absolut viktigaste yrkande på 
Posten var ett kraftigt försämrat personalom-
ställningsavtal.

Hur ser du på utfallet av den här avtals

rörelsen, är det vi eller arbetsgivaren som 

ska vara mest nöjda? 

– Vi är definitivt nöjda med att ha uppnått en 
krontalslösning i branschförhandlingarna utan 
att vi finansierat en sådan med försämrade an-
ställningsvillkor. Det är också väldigt positivt att 
ingångslönerna i Posten höjs med hela krontal-
sökningen. Mindre positivt är att parterna i Pos-
ten blockerade varandra i förhandlingarna om 
villkor och personalomställning, det medförde 
att ingen av parterna fick igenom något yrkande 
om förändringar.

– Arbetsgivaren får väl recensera sig själva, 
ser inte det som min uppgift att göra det. De har 
själva lyft fram att avtalet inte innehåller individ-
garantier som en stor framgång, det är dock ing-
en nyhet som uppstod i den här avtalsrörelsen.

Tre år tills det är dags för nästa avtals

rörelse, hur ser vi till att bli så starka som 

möjligt tills dess?

– Vi måste fortsätta vara ute bland medlemmar 
och förtroendevalda och lyssna på de synpunk-
ter som kommer upp där. Detta måste förstär-
kas och vi måste dessutom utbilda våra fackliga 
kamrater så att de kan hävda avtalet i större ut-
sträckning. ■

Seko-kongress

Avtalsförhandlingar från insidan

Mats Lööf.

Mer information om kongressen  
hittar du på www.seko.se.
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Taggade medlemmar och infoförbud:

fackligt arbete 
i varseltider

den 6 september varslade Seko arbetsgivaren om konflikt. fram till 
att avtalet skrevs under den 17 september rådde en febril facklig 
aktivitet  på många av våra arbetsplatser.

Vi har pratat med tio fackliga landet runt om deras erfarenheter av 
dessa elva dagar. Vad gjordes, hur var stämningarna och vad kan vi 
lära inför framtiden?

”98 procent av medlemmarna  
dök upp på mötet.”

Ulrika nilsson, Utdelning Växjö
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Så fort varslet lagts på fredagen åkte jag ut till 
de två arbetsplatserna som var uttagna att strejka 
och informerade. På vägen ringde jag upp samt-
liga ombud så att de i sin tur snarast kunde hålla 
info på sina arbetsplatser. Till torsdagen veckan 
därpå planerade vi in medlemsmöten på respek-
tive arbetsplats. Eftersom vi då inte kunde vara 
ute på arbetsplatserna fixade vi snabbt en annan 
lokal och höll ett gemensamt möte för Växjö. 98 
procent av medlemmarna dök upp! Vi berätta-
de varför Seko varslat och vad som rent praktiskt 
skulle hända om det blev strejk.

– På mötet bad vi också om allas mobilnum-
mer för att skapa en sms-grupp. Dagen efter 
ringde de som inte varit där och ville lämna sina 
nummer. Under de kommande dagarna märkte 
vi att det var ett snabbt 
och smidigt sätt att nå 
ut med dagsfärsk info, 
och medlemmarna 
upplevde det som posi-
tivt. På mötet gjorde vi 
även en strejkvaktslista.

– Varje dag fram till 
att avtalet skrevs under 
var vi sedan ute och informerade och svarade på 
frågor på kontoren i regionen. TV4 visade intres-
se och jag var med i tre inslag på lokalnyheterna.

Hur var känslan under de där dagarna?

– Stämningen var på topp, även om en del var 
oroliga för hur det skulle bli vid en eventuell 
strejk. Medlemmar som tidigare varit lite till-

bakadragna kom fram och pratade och var po-
sitiva. Detta gjorde att många av våra Seko-om-
bud kände sig stärkta i sin roll.

Några tankar om hur vi kan gå vidare, 

stärka vårt fackliga arbete och vår organi

sation?

– Jag vet att det upplevdes positivt från våra med-
lemmar att vi tog fighten, nu måste vi fortsätta 
visa oss på arbetsplatserna. Gör vi det kommer 
vi att fortsätta vara starka.

– Vi skapade en sms-grupp på smsgrupp.se 
och har pratat om att skapa en för varje arbets-
plats i regionen för att lätt och snabbt kunna nå 
våra medlemmar. Den är tänkt att användas som 
ett komplement till vanlig traditionell info, vi får 
se om det fungerar.

”Över 2 800 visningar  
på ett Facebookinlägg.”
Håkan Hallengren,  
Härryda Paketterminal
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Vi fackliga på arbetsplatser som var uttagna 
med full arbetsnedläggelse hade tät telefonkon-
takt och diskuterade allt vi fick till oss. Vi såg 
till att ha aktuell info på våra anslagstavlor och 
i lunchrummen, och att lämna muntlig infor-
mation till medlemmarna inför respektive skift 
där lokala chefer inledningsvis gav oss utrymme.

– Vår klubb har en sida på Facebook där vi pa-
rallellt lade ut länkar och information som fick en 
fantastisk spridning med över 2800 visningar på 
något inlägg. Vi fick också många nya ”följare” av 
sidan vilket hjälpte oss att få informationen känd 
i olika grupper. Sociala medier ska inte under-
skattas! När arbetsgivaren sedan utfärdade ett 

”informationsförbud” 
hade vi väldigt stor nyt-
ta av att ändå kunna nå 
ut med information.

Medlemmarna vi-
sade ett mycket starkt 
stöd för vårt varsel och 
var väldigt upprörda 
över att arbetsgivaren plockade undan info från 
lunchrummet. Däremot fick vår anslagstavla 
vara ifred vilket var till stor nytta. Jag tror att 
lokala chefer agerade lite olika, vissa följde på-
budet från Almega mer än andra. Vi förberedde 
alternativa kanaler med e-post och telefonlistor 
om vi skulle utestängas från arbetsplatsen. Sam-
mantaget så tycker jag att vårt interna arbete i 
klubben fungerade mycket bra.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Vi kunde se att medlemmarna förstod vad vi 
tog strid för, och de visade en lust att gå ut i kon-
flikt. Många nya killar och tjejer valde under pe-
rioden att bli medlemmar för att kunna vara med 
och ta konflikten tillsammans med oss i klubben. 
Känslan av att Seko verkligen drev frågan om 
krontal hela vägen, och inte lade sig platt, ska-
pade en samhörighet. Givetvis finns medlemmar 
som var lite besvikna över att det inte blev någon 
strejk, men de förstod också att vi hade fått det 
vi ville och att arbetsgivaren var den stora ”för-
loraren” i uppgörelsen. Och det oavsett vad ar-
betsgivaren själva sa. Vi har i alla fall inte hört 
att någon är missnöjd.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Även om varselinformationen var ganska om-
fattande och detaljerad så fanns frågetecken vi 

Ulrika Nilsson.

Håkan Hallengren.
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vill ska bli tydligare i framtiden. För vår del gäll-
de det hur vi skulle hantera övriga fackliga or-
ganisationer och oorganiserade på arbetsplatsen. 
På Härryda har vi också en stor andel beman-
ningsanställda, det var inledningsvis lite oklart 
vad som skulle hända och hur vi skulle kunna 
bevaka att de inte utförde mer arbete än vanligt. 
Nu visade det sig i efterhand att arbetsgivaren, 
för att undvika mer konflikt än nödvändigt med 
oss, faktiskt avbokade bemanningsföretagen ut-
ifall att det skulle bli strejk. Att det finns färdiga 
reservplaner för kommunikation och informa-
tion är också viktigt.

”Vi ser varandra.”

Björn-Ove Andersson,  
Utdelning Västerås
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Information om varslet gick ut till alla vi kun-
de nå på utdelningskontoren den 6 september, 
de som inte var där nådde vi brevledes på mån-
dagen. På de arbetsplatser som inte var uttagna 
i strejk ansvarade de lokala ombuden för infor-
mation, diskussion och så vidare, men möjlighet 
till uppbackning fanns.

– Vi hade helt naturligt stort fokus på de tre 
utdelningskontor i Västerås som var varslade om 
strejk. De lokala ombuden gjorde ett stort jobb 
och höll hela tiden arbetsplatserna informerade, 
samlade upp frågor och gav svar, ordnade alter-
nativa mötesplatser, samlade in telefonnummer 
och maillistor och var framför allt tillgängliga. 

– Visst uppstod problem när Posten förbjöd 
oss att utöva vårt fackliga arbete på arbetsplat-
serna, men det kändes som om vi bara vann på 
det. Empatin och kampandan höjdes ett snäpp 
hos alla på arbetsplatserna, även om information 
togs ner så var snacket redan igång. 

– Den 9 september gjorde vi ett utskick hem 
till medlemmarna om läget i avtalsförhand-
lingarna och för våra brevbärarkontor. Alla 
kunde se vilka arbetsplatser som skulle hantera 
en övertids- och mertidsblockad samt anställ-
ningsstopp, och vilka som skulle kunna hamna 
i strejk. Även information om inbokade med-
lemsmöten på arbetsplatserna  under veckan 
samt kontaktinformation till alla lokala arbets-
platsombud fanns med.

– Tisdag, onsdag och torsdag vecka 37 höll vi 
medlemsmöten på de tre arbetsplatserna i Väs-
terås, de medlemmar som inte var med fick min-
nesanteckningar hemskickade. Eftersom vi inte 
kunde skicka info genom våra vanliga kanaler 
gick vi över till frankering av medlemsbrev. Då 

det blev snabba puck-
ar att få ihop möteslo-
kaler så hade vi utom-
husmöten på Bäckby 
och Hälla. Kopparlun-
den löste vi med en al-
ternativ möteslokal på 
ABF i Västerås.

– Torsdagen den 12 september skickade vi 
brev till alla medlemmar i Västerås och kallade 
till strejkmöte tisdagen den 17 september på LO 
i Västerås, informerade om läget i förhandling-
arna och så vidare. När avtalet blev klart blås-
te vi av mötet.

– Onsdagen 18 september skickade leverans-
sektionen, genom sina vanliga kanaler, ut med-
lemsbrev  innehållande resultatet och tackade 
samtidigt alla Seko-medlemmar för ett bra fack-
ligt arbete, stöd och bra sammanhållning under 
varslet. Vi skickade även med det helt färska av-
talsnumret av Seko Postens webbtidning.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– De flesta hade koll på vad det handlade om, 
ingen ifrågasatte målet med Sekos varsel. De som 
var uttagna till en eventuell strejk var redo att ge-
nomföra aktiviteten. De som var uttagna att ge-
nomföra en övertids- och mertidsblockad och 
stopp av nyanställningar var också på. Vi fack-
liga gick nog mer i taket än våra medlemmar.Björn-Ove Andersson.

Gefle dAGBlAd, tisdagen den 10 september 2013.
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Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Vi har redan gått vidare, stärkt vårt fackliga ar-
bete och vår organisation! Vi nådde ju dit vi vil-
le. Då vi under de senaste veckorna varit riktigt 
nära våra medlemmar har vi också stärkt våra 
relationer till varandra. Inte bara som fackliga 
utan även som medmänniskor. Vi ser varandra.

”Mobilisering?  
Det var ingen, det var  
ingen mobilisering.”

Agnieszka lipka,  
Veddesta paketterminal
Hur jobbade ni med information och mobi-

lisering under varselperioden?

– När vi varslades om strejk var jag och Ulrika 
från klubbstyrelsen stationerade på terminalen i 
en vecka. Inga anslagstavlor fanns och vi hade 
ingen tillgång till dator. Vi anslog affischer på 
fyra platser och lade ut dem i matsalen.

– Strejkinfon fick hänga i två dagar. Frågor 
besvarades av mig och Ulrika personligen. Jag 
förbjöds att hålla info på eftermiddags- och natt-

skiften. All information 
om de pågående för-
handlingarna hämtade 
jag från Sekos hemsida, 
dit jag också hänvisade 
alla som frågade.

– Mobilisering? Det 
var ingen mobilisering! 
Ingen info om hur det 

ska gå till, inga strejkvästar delades ut och inte 
heller fick jag någon medlemsförteckning.

Hur var känslan under de där dagarna?

– Många tyckte att det var rätt att varsla om strejk 
och synd när den avblåstes! De jag pratat med 
är ändå nöjda med resultatet av förhandlingar-
na med Almega.

Några tankar om 

hur vi kan gå vidare, 

stärka vårt fackliga 

arbete och vår orga

nisation?

– Vi borde för länge 
sedan ha tilldelat 
nyckelpersonerna  e-
postadresser på Seko-
servern, vi blir väldigt 
sårbara om vi bara an-
vänder Postens datorer. 
Själv tycker jag att mer 
info borde skickas till 
medlemmarnas privata 

e-post adresser, så att vi når dem smidigt. Klub-
ben borde även ha en egen sida på Facebook och 
jobba med info hela tiden.

”Medlemmarna stödde  
tydligt vårt krav.”
Håkan Alenius, Utdelning Gävle
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– När det blev känt på fredag eftermiddag den 6 
september att varslet lagts informerades styrel-

sen via sms. Från mån-
dag morgon fram till 
fredag morgon besökte 
klubbordförande samt-
liga klubbens sju arbets-
platser och informerade 
om varslet. Prioriterade 
var de två arbetsplatser, 
Gävle Nord och Gävle 

Syd, som var varslade om strejk.
– Vi blev under måndagen kontaktade av me-

dia, fick ett stort reportage i Gefle Dagblad och 
en notis på Radio Gävleborgs webb-sida. Dess-
utom intervjuade Seko-tidningen två brevbära-
re, en på vardera arbetsplatsen. Klubbstyrelsen 
gjorde en aktivitetslista tillsammans med avdel-
ningen, och bemanning från styrelsen säkrades 

under måndag–onsdag samma vecka som vars-
let skulle träda i kraft.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Känslan var positiv bland medlemmarna, men 
de flesta trodde inte att en konflikt skulle bryta 
ut. Medlemmarna stödde tydligt vårt krav på en 
krontalsuppgörelse.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Bra att finnas nära ett avdelningskontor för 
stöd med beställningar, utskick, lokaler, teknik 
och hjälp från ombudsmän och assistenter. Vi får 
inte göra oss för beroende av arbetsgivarens tek-
nik, lokaler och fritt porto. Vi behöver ta fram en 
kommunikationsstrategi för om det exempelvis 
är vi som ska kontakta media för att påvisa om-
fattningen av varslet, eller om det är för oss att 
avvakta och låta media kontakta oss! Det är bra 
med tydliga frågor och svar som används i kom-
munikationen utåt.

”Det behövs en omfattande 
kampanj  på våra arbetsplatser.”
Gunnar Westin,  
Utdelning Södra Stockholm
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Vi upprättade en lista över konfliktombud på 
samtliga klubbens 25 arbetsplatser. Vi snackade 
med alla och gav dem tydliga instruktioner om 
vad som behövde göras. Genom detta såg vi till 
att all information nådde medlemmarna dag för 
dag. Varje gång vi behövde få ut något både mej-
lades och sms-ades konfliktombuden.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Inledningsvis stressig. ”Hur ska vi mäkta med 
det här, vi har ju inte ens förtroendevalda på alla 
våra arbetsplatser?” var vi nog några som tänkte. 
Men sedan gick vi sys-
tematiskt till väga och 
kontaktade alla som be-
hövde kontaktas. Och 
många av konfliktom-
buden klev fram och 
visade på stor pålitlig-
het och hängivenhet i 
att bistå oss i klubbsty-
relsen. Det gjorde oss starkare och gav oss stör-
re självförtroende.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Vi har redan förändrat hur vi skickar ut infor-
mation till arbetsplatserna. Förut gick de ut i ku-
vert märkt ”Till medlemmarna” (följt av adress 
till utdelningskontor). Nu adresserar vi dem till 
konfliktombuden, som får ett personligt an-
svar för att informationen sedan kommer ut till Tidig onsdagsmorgon utanför Postens lokaler i Linköping, Micke Svensson intervjuas av Corren.

Håkan Alenius.

Gunnar Westin.

Agnieszka Lipka.

Torsdagen den 12 
september, anonym 
medlem ringer upp 
arbetskamrat som har 
semester och läser 
högt ur Seko Postens 
Konfliktinfo.
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medlemmarna. Det gör att informationen når 
ut bättre och tjänar också till att underhålla or-
ganiserandet av våra förtroendevalda i informa-
tionsspridningen (särskilt viktigt där vi saknar 
lokala sektioner). Dessutom ska vi se till att föl-
ja upp nya medlemmar och skicka dem på kur-
ser, en annan uppgift där vi behöver hjälp av våra 
lokala ombud. 

– Den stora frågan är, avtalsrörelsens kron-
talskamp till trots, försämringen av de postan-
ställdas arbetsmiljö och, i växande utsträckning, 
anställningstrygghet. Det behövs en omfattande 
kampanj på våra arbetsplatser för att få hela kol-
lektivet att jobba rätt, för att visa att arbetsorga-
nisationer utan tillräckliga resurser inte funge-
rar. Det krävs också att vi snackar ihop oss och 
agerar tillsammans på arbetsplatserna. Här kan 
Seko, nu med fler ombud och fler medlemmar, 
med förnyad kraft ta initiativ, understödja och 
vidareutveckla kampanjen för att jobba rätt. 

– Med fler medlemmar kan vi också ta nya tag 
för trygga anställningar. Med fler av de visstids-
anställda kamraterna som medlemmar i facket 
blir det lättare att, genom exempelvis regelrät-
ta förhandlingar, trycka på för att arbetsgivarna 
ska tillsvidareanställa. Vi måste i mycket kon-
kret bemärkelse förmå arbetsgivaren att stå för 
innebörden av ”handslaget”, för att kunna säkra 
att det efterlevs i praktiken.

”Det finns ett stort  
ackumulerat missnöje.”
Janne Gebring, Årsta Brevtermnal
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Dels gjorde vi en del utskick hem till våra med-
lemmar med den information som vi ansåg vara 
nödvändig inför en konflikt, dels var vi ute på 
golvet och stack infoblad i handen på medlem-
mar samtidigt som vi förde en dialog med dem. 
Vi lade också ut flygblad i pausrum plus att vi af-
fischerade en hel del.

– Vi hade också pla-
nerat för möten i stör-
re forum, vilket arbets-
givaren medgivit men 
sedan tagit tillbaka. Så 
där tappade vi höjd. Vi 
hade i stället planerat 
för medlemsmöten ut-
anför Postens lokaler, 

men när avtalet blev klart avbröt vi den planen. 
Vi kommer naturligtvis att ha medlemsmöten 
om avtalet nu i närtid.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Bland medlemmarna var stämningen tag-
gad. Det finns ett stort ackumulerat missnöje, 
inte bara med lönenivån utan även med mycket 
annat inom verksamheten. Vi kände verkligen 
medlemmarnas stöd för en konflikt.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Vi måste vara mer synliga på arbetsplatser-
na. Ta dialogen med våra medlemmar, men även 
med dem som ännu inte är medlemmar. Vi mås-
te också göra mer reklam för vår verksamhet och 
framhålla när vi gör något bra.

”Men när det hettade till denna 
gång slöt vi oss verkligen samman.”
Micke Svensson, Utdelning linköping
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varselperioden?

– Vi besökte de arbetsplatser som skulle tas ut i 
strejk. Här hos oss handlade det om brevbärar-
kontoret i Linköping med 120 anställda och de 
70–80 chaufförer inom logistik som finns i sam-
ma byggnad. Dessutom var jag och den förhand-

lingsansvarige i regio-
nen, Lotta Kling, ute på 
brevbärarkontoren Ek-
haga och Mjärdevi.

– När Posten beslu-
tat att vi inte fick infor-
mera inne på arbets-
platserna mötte jag och 
Sandra Svensk tillsam-

mans upp personalen utanför Postens lokaler ti-
digt på onsdagsmorgonen med info, dessutom 
bjöd vi på bananer och godis. Eftersom det är 
samma byggnad nådde vi både brevbärare och 
chaufförer samtidigt.

– Med övriga arbetsplatser hade vi telefon-
kontakt via Seko-ombuden, dessutom skickade 
vi ut Konfliktinfon.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Medlemmarna var jättetaggade, samtidigt var 
det mycket frågor och osäkerhet kring hur en 
strejk verkligen går till. Vad kommer att hän-
da? Hur fungerar det med den ekonomiska er-
sättningen? När ska vi gå tillbaka till jobbet om 
strejken avslutas?

– Jag märkte också att en del medlemmar på 
arbetsplatser som inte varslats om strejk inte rik-
tigt förstått att de också var en del av konflik-

ten, att hos dem gällde bland annat övertids- och 
mertidsblockad. Inte minst gällde det där vi inte 
har något fackligt ombud.

– Medlemmarna blev än mer taggade när de 
fick höra om infoförbudet. Personligt var de väl-
digt stressande att vilja vara precis överallt sam-
tidigt.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Det är inte ofta vi kommer så här nära att en 
konflikt verkligen bryter ut. Därför är det inte 
helt självklart att ens de som jobbat fackligt väl-
digt länge vet exakt vad som ska göras. Detsam-
ma gäller förstås även alla de lokala ombuden, 
därför är det otroligt viktigt med mycket infor-
mation.

– Men när det hettade till denna gång så slöt vi 
oss verkligen samman. Vi hade kanske inte svar 
på alla frågor och vi kunde säkert ha varit bätt-
re förberedda, men vi bestämde oss verkligen för 
att klara av detta tillsammans. Och det gjorde vi.

Vecka 37 under infoförbudets dagar, medlemsmöte utanför Hälla-kontoret i Västerås.

Jan Gebring.

Micke Svensson.
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Hej Mårten, det ryktas att du 

har en fulltecknad fackligpoli

tisk utbildning på gång?

– Hej, ryktet är uppenbarligen ett ef-
fektivt sätt att förmedla adekvat in-
formation på. Du har nämligen helt 
rätt i detta.

Vilka är det som anmält sig?

– Det är en blandning av brevbä-
rare och terminalarbetare, med en 
imponerande åldersspridning. Allt 
från medlemmar i tjugoårsåldern, 
till mer rutinerade dito. Vilket är 
glädjande då det borgar, pun inten-

ded, för intressanta diskussioner ut-
ifrån breda erfarenheter.

Är det första gången ni kör?

– Alls icke. Vi startade under det 
första kvartalet 2012, då vi genom-
förde en studiecirkel för förtro-
endevalda. Denna omfattade sex 
heldagar och hade ett tämligen fri-
kostigt innehåll av texter som del-
tagarna skulle läsa mellan varje till-
fälle. Sedermera arbetades det hela 
om till en medlemsutbildning över 
tre dagar, och i detta format är det 
nu dags för den tredje omgången.

Vilket upplägg har du, vad kom

mer utbildningen att handla om?

– Då vi inte har oändligt med tid till 
vårt förfogande, blir innehållet med 
nödvändighet inte så djuplodande 
som skulle varit önskvärt. Men vi 
skrapar på ytan och brukar hinna 
med att diskutera arbetarrörelsens 
historia, ekonomiska teorier, ideo-
logier, klassbegrepp, rasism, famil-
jen Wallenberg, media, partisplitt-
ringar, feminism, postindustriella 
myter, solidaritet, alienation samt 
varför jag tvingar kursdeltagarna 
att äta vegetarisk mat under utbild-

ningen. Det mesta av ovanstående 
försöker vi anknyta till våra vardag-
liga verkligheter, för att konkretise-
ra så långt det är möjligt.

Du pratar alltså inte nonstop i 

tre dagar?

– Min ambition är att deltagarnas 
egna erfarenheter ska ta stor plats, 
vilket hittills har fungerat utmärkt.  
Om det av någon anledning inte 
skulle fungera så finns det empi-
riska studier som visar att jag inte 
verkar vara rädd för att höra min 
egen röst, så då får jag väl orera i 
dagarna tre. Låt oss för deltagarnas 
skull hoppas att detta inte behöver 
inträffa.

”Folk tyckte att det var på  
tiden att vi tog fighten.”
Johan lindholm, Utdelning Malmö
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varseltiden?

– När beskedet om varsel kom sms:ade vi alla lo-
kalt fackliga om vad som hänt med uppmaningen 
att kolla mailen för mer 
information, informe-
ra både muntligt och 
skriftligt till medlem-
marna. På de arbets-
platser där Seko varslat 
om total arbetsnedlägg-
welse och vi saknade 
lokalt facklig gjorde vi 
från klubbstyrelsen riktade insatser genom att 
åka ut och informera både muntligt och skrift-
ligt. Vi nådde snabbt och effektivt ut till de fles-
ta och kunde informera om vad som hänt, och 
varför vi tvingats till ett varsel.

– Veckan därpå besökte klubbstyrelsen så 
många arbetsplatser vi kunde, samtidigt jobba-
de de lokala ombuden hårt med löpande infor-
mation till medlemmarna. Under varselperioden 
blev det väldigt tydligt att stödet för vårt krav om 
löneökningar i krontal var mycket starkt.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Folk tyckte det var på tiden att vi tog fighten. 
Vi har haft löneökningar i krontal i Posten se-
dan 2007 och jag vill påstå att stödet för detta är 
mycket stort. När sedan Posten gick ut och för-
sökte begränsa förtroendevaldas möjligheter att 
informera under varselperioden slängde de ben-
sin på brasan. Effekten av Postens riktlinjer resul-
terade i att stridsviljan hos medlemmarna ökade 
kraftigt. Censuren väckte också media på ett, för 
vår del, positivt sätt.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Att vi tog fighten och dessutom fick det vi kräv-
de tror jag visar på en sak, är vi ett stort kollek-
tiv som håller ihop och är målmedvetna så når 
vi resultat. Det ska vi ta med oss.

– Men vi ska också vara medvetna om att det 
inte räcker, vi behöver bli ännu starkare. Grun-
den i den svenska modellen är en hög anslut-
ningsgrad till facket, min förhoppning är att 
medvetenheten om detta nu ökat ytterligare 
och att vi kan få en än högre anslutningsgrad 
till Seko. Vi ska upp mot 100 procent och det 
hoppas jag alla förtroendevalda och medlemmar 
kan hjälpas åt att jobba för. Det kommer att göra 
oss ännu starkare.

”Även om de kanske inte trodde att 
strejken skulle bryta ut tyckte de att 
varslet var en viktig markering.”

Calle dahlström,  
logistik distribution Sundsvall
Hur jobbade ni med information och mobili

sering under varseltiden?

– Eftersom vi chaufförer är samlade på arbets-
platsen så liten del av dagen, ägnade jag mycket 

tid åt att prata i telefon 
med medlemmar. Ofta 
svarade jag på frågor 
långt efter att arbetsti-
den var slut. Det var är-
ligt talat inte helt lätt att 
hinna med sitt eget ar-
bete som chaufför.

– Eftersom vi inte 
fick informera om konflikten ägnade jag myck-
et tid åt att prata om konflikter och förklara vad 
som händer vid ett strejkutbrott i allmänhet...

– Jag var också med i ett inslag i Mittnytt.

Hurdan var känslan under de där dagarna?

– Det var lite delad stämning på arbetsplatsen. 
Många var oroliga för sina jobb, framförallt de 
som inte är tillsvidareanställda. De undrade 

om de skulle få någon typ av reprimand efter en 
eventuell strejk, om de ens skulle vara välkomna 
tillbaka till arbetet. Jag svarade naturligtvis att 
arbetsgivaren inte har någon möjlighet att straffa 
den som gått ut i en fullt laglig strejk.

– Kampviljan bland dem som jobbat länge var 
hög, folk var jäkligt positiva. Även om de kanske 
inte trodde att strejken skulle bryta ut tyckte de 
att varslet var en viktig markering.

Några tankar om hur vi utifrån detta kan 

gå vidare, stärka vårt fackliga arbete och 

vår organisation?

– Jag tror att Seko är inne på rätt spår med att 
kräva krontal, det är något vi ska ta med oss till 
nästa avtalsförhandling. En del på min arbets-
plats är medlemmar i annat fack, flera av dem har 
varit rejält förbannade på det fackets motvilja att 
ta strid för oss i produktionen. Jag kommer att 
fortsätta berätta för folk på golvet om fördelar-
na med att vara medlem i ett LO-fack som verk-
ligen tar den striden.

– Genom att fortsätta göra låglönesatsningar 
och vara aktiva bland medlemmarna har vi en 
ljus framtid. ■

Carl Dahlström.

Dagarna innan varslet skulle ha utlösts, en förtro-
endevald i Mellannorrland läser på.

”Vi skrapar på ytan”

Johan Lindholm.
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Nej, verkligen inte. Du, det finns 

de som hävdar att facket inte 

borde bry sig om politik.

– Det finns även de som hävdar att 
bandyn inte är vida 
överlägsen fotbol-
len, som idrotts-
upplevelse betrak-
tat. Båda dessa 
grupper har natur-
ligtvis helt fel. Poli-
tiken påverkar oss 
på ett mycket kon-
kret sätt, såväl i vår 
personliga tillvaro 
som i vår roll som 
samhällsmedbor-
gare. Forskningen 

tyder ju på att ett ojämlikt samhäl-
le är avgjort sämre att leva i, med 
exempelvis högre kriminalitet och 
sämre hälsa, än ett mer jämlikt dito. 

Klassamhället dö-
dar, helt enkelt.

Så är det, men 

det här du säger 

om bandy…

– Vi märker ju ock-
så att arbetsgivar-
na flyttat fram sina 
positioner i den se-
naste tidens avtals-
rörelser, där inte 
minst våra egna 
motparter varit 

aningen motsträviga. I det läget 
vore det ju skönt att ha en regering 
som inte främst ägnar sig åt att läg-
ga ner Arbetslivsinstitutet, försäm-
ra a-kassan, sälja ut allmännyttan 
och att genom jobbskatteavdragen 
hålla tillbaka löneutvecklingen. Att 
vi dessutom numera kollektivt beta-
lar överklassens städhjälp förbättrar 
väl inte direkt situationen.

Någon sammanfattning? Det 

känns ju som om arbetarrörel

sen politiskt är en slumrande 

jätte.

– Bryr vi oss inte om politik skul-
le det kunna tolkas som ett tecken 
på bristande självbevarelsedrift. Det 

blir väldigt lätt för de som tjänar på 
den förda politiken att fortsätta på 
den inslagna vägen. om det enda vi 
gör är att knyta näven i byxfickan. 
Vi besitter en enorm potential inom 
arbetarrörelsen. Vi har en sak som, 
när den kanaliseras aldrig kommer 
att kunna ignoreras, nämligen vårt 
antal. En överväldigande majoritet 
av alla invånare i landet skulle tjä-
na på en annan politik. Det är dags 
att vi börjar ta vårt ansvar för att det 
ska bli verklighet.

Det är det verkligen, tack för 

pratstunden Mårten.

– Tack själv.
rikard Brennius

Produktionen är sedan slutet av septem-
ber igång på den nya postterminalen i 
Hallsberg. Vi har frågat Mats Envall, ord-
förande i Sekos interimsstyrelse på termi-
nalen, om den första tiden.

Hur har starten varit Mats?

– Det har helt klart funnits mer att önska! Det 
hade inte skadat med mer stabilitet i maskinpar-
ken, framförallt i mjukvarudelarna. Sedan har 
även kombinationen av ny teknik och ny perso-
nal givit utmaningar som visat sig i kvarligg på 
terminalen. Det har bekräftats vilken betydelse 
tidigare erfarenhet och kompetens från terminal 
har. Återigen går arbetsgivaren in i en förändring 
och förlitar sig på teknik och höga lästal i maski-
ner som sedan visar sig vara glädjekalkyler. På 
liknande sätt uppfattade jag Brevservice 2009.

– Men allt går hela tiden framåt, vilket är ett 
måste eftersom cirka 50 procent av volymer-

na ännu inte är över-
flyttade till Hallsberg.

– Personalen i 
Hallsberg gör ett otro-
ligt bra jobb. Här har 
vi en del erfarna ter-
minalare som lyfter 
sig och tar ett stör-
re ansvar, och vi har 
många nya som för 
två månader sen inte 
visste skillnaden mel-

lan A- och B-post. Bara man kommer in genom 
dörrarna till terminalen möts man av den posi-
tiva andan de tillsammans skapat.

En utmaning för er måste ju vara alla de 

nyanställda på terminalen. Terminalerna i 

Västerås och Karl

stad kommer att 

läggas ned, och 

jag vet att en del 

medlemmar följer 

med från dem. Men 

samtidigt är det 

ju uppemot 170 

helt nyanställda i 

Posten. 

– Visst har det varit en 
utmaning. Cirka 120 
av de 170 är i dagslä-
get anställda på ter-
minalen. Men vi har haft bra personal som ta-
git hand om dem. Här i Hallsberg har 3 kvinnor 
från Karlstad och Västerås tagit fram ett materi-
al, ”Ny i Posten” och givit de 120 nya en grund-
läggande postal utbildning. Materialet utveckla-
de de tillsammans och resultatet har varit väldigt 
uppskattat. Utmaningar kommer vi ha en bra 
tid framöver, men de nya tar elefantkliv var dag.

Vilka har varit de viktigaste fackliga frå

gorna hittills för er i interimsstyrelsen?  

– Att som förtroendevald i Seko får de nyanställ-
da att förstå medlemskapets betydelse. Vi, fram-
förallt jag själv och Ulf Norman från Karlstad, 
har jobbat mycket med att höja anslutningsgra-
den på terminalen. Glädjande är också att många 
Seko-medlemmar tar sitt ansvar och hjälper till 
med att värva sina nya arbetskamrater. Just nu 
har vi kommit upp i en anslutningsgrad på 75 
procent. Vi har även byggt upp struktur runt 
skyddsorganisation och samverkan, vårt hu-
vudskyddsombud på terminalen är Marianne 
Lindstedt.

– De viktigaste frågorna för oss handlar om 

de anställdas arbetsmiljö, till exempel psykoso-
cial miljö, jobba rätt, ersättningar, schemaför-
läggningar, raster och nödvändiga pauser. Seko 
jobbar för en terminal med nöjda medarbetare 
som tillsammans med arbetsgivaren producerar 
kvalitet till nöjda kunder.

Ni har också hjälp av en organisatör? 

– Vi har från slutet av september fått en resurs 
tilldelad från förbundet och Seko Posten. Han 
har i bakgrunden hjälpt till med framställande 
av material, utskick mm. Han har även varit till-
gänglig för att prata både med medlemmar och 
icke medlemmar, genom att vara på plats i Halls-
berg en gång i veckan. 

– Vi har överhuvudtaget fått stor hjälp av för-
bundet när det gäller resurser och material.

Om du blickar framåt?

– Får vi bara ordning på det maskinella och sen 
de personella frågorna så finns mycket som ta-
lar för att det blir en produktiv postterminal med 
god arbetsmiljö och arbetsglädje. ■

Hallsberg är igång

Åtta nyblivna medlemmar i Hallsberg!

Mats Envall, ordförande 
i Sekos interimsstyrelse 
på Hallsbergsterminalen.

Mårten Pavlov, Seko Post 
Klubb Syd, biträdande huvud-
skyddsombud i region Malmö.
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Niklas Bengtsson, samordnande 
huvudskyddsombud (HSO) inom 
Posten Logistik, berättar om utfal-
let när belastningsanalyser nyligen 
gjordes inom logistik.

– Skalan slutar egentligen på 50, 
men utfallet för de som jobbar på 
våra paketterminaler landade på 
mellan 120 och 200 poäng. Små-
bilschaufförerna hamnade på 48–64 
poäng, så de var åtminstone delvis 
inom skalan.

Behovet av att underlätta dessa 
tunga arbeten är alltså stort, och 
Niklas är en av de som nu jobbar 
med för att se till att bland annat 
nya arbetsredskap kommer i bruk.

– Arbetsredskap har alltid fun-
nits, tyvärr har de ofta varit så pass 
svåranvända och otympliga att de 
blivit stående. För att de ska fung-
era och användas krävs först och 
främst att de är användarvänliga. 
Under det senaste året har det dock 
hänt en del positivt.

lätt pirra

Det senaste som hänt är att samtliga 
chaufförer inom logistik fått en ny 
lätthanterlig pirra i aluminium is-
tället för de gamla otympliga stål-
konstruktionerna.

– Det här skulle egentligen ha 
skett för två år sedan, berättar Nik-
las. Men eftersom direktiven som 
gick ut då inte var bidande valde 

ett stort antal lokala chefer helt en-
kelt att prioritera budgeten framför 
sitt miljöansvar.

– Nu har vi dock gjort en central 
överenskommelse med arbetsgiva-
ren om att de nya pirrorna ska vara 
obligatoriska.

Avlastningsbälte  

– ytterligare ett hjälpmedel?

Ett stort problem på pakettermina-
lerna är alla de tyngre och otympli-
gare paket som inte kan gå genom 
sorteringsmaskiner. Det kan hand-
la om däck, tyngre bildelar och så 
vidare.

– De arbetsredskap som fanns ti-
digare fungerade inte. Nu har det 
plockats fram ett avlastningsbäl-
te som liknar den som ambulans-
personal tidigare använt vid bår-
bärning.

Ännu finns denna bara på pa-
ketterminalen i Örebro, men kom-
mer under året även till övriga ter-
minaler.

– Positivt under de senaste åren 
är även att arbetsmiljöarbetet inom 
Logistik blivit mer systematiskt, 
handlingsplaner plockas fram och 
det finns en årsklocka, PRIM, för 
vad som ska göras.

Vaculex longjohn

Niklas, som själv fick upp ögonen 
för skyddsfrågor när han knäckte en 

disk i ryggen som anställd på Öre-
bro Paketterminal, berättar också 
om en av de första stora saker han 
tog itu med som nyutnämnt HSO.

– Vi hanterar ju paket på upp till 
35 kg och det största problemet är 
att de är löslastade. På den tiden, i 
början av 2000-talet, fanns ett gam-
malt schabrak till lyfthjälpmedel 
som i princip var omöjligt att an-
vända. Jag upptäckte att företaget 
Vaculex hade en vakuumlyft, Lon-
gjohn, som skulle kunna anpassas 
till användning på våra pakettermi-
naler, så vi låg på för att den skul-
le utvecklas.

Detta tog ett par år, att sedan få 
arbetsgivaren att investera var en 
segdragen process.

– Det gick vägen med hjälp av 
uthålligt arbete, Arbetsmiljöver-
ket och en del paragrafer. Till slut 
fick jag hota med att lägga en ”sex-
sjua” (Arbetsmiljölagens 6 kap 7 §) 
och stänga samtliga pakettermina-

ler. Arbetsmiljöverket la även ett fö-
reläggande och 2006 hade till slut 
alla terminaler detta nya lyfthjälp-
medel som nu används för att för-
flytta gods från paketbehållare till 
påmatninsgbandet.

framtid

Samtidigt som positiva saker hänt 
säger Niklas att mycket återstår.

– Det stora problemet är stressen 
och de slimmade organisationerna. 
Risken är att slutsumman, trots nya 
redskap och hjälpmedel, blir plus/
minus noll. Å ena sidan får du en 
lättare pirra, å andra sidan fler pa-
ket att köra.

– Det nya i Arbetsmiljöverkets 
sätt att mäta belastning är att de nu-
mera tar hänsyn även till frekven-
sen. Det handlar inte bara om hur 
tungt du lyfter, utan även om hur 
många gånger du gör det. Och just 
antalet lyft vi gör på framförallt pa-
ketterminalerna var säkerligen en 
viktig anledning till att vi överhu-
vudtaget inte ens var när att kom-
ma in på verkets belastningsskala.

rikard Brennius

Nya arbetsredskap i tungt jobb:

Paketterminalerna på väg 
att ta sig in på skalan?
Arbetsmiljöverket har i år tagit fram ett nytt verktyg för att mäta 

den belastning olika yrkesgrupper utsätt för. Poäng delas ut och 

för att undvika risk för skador bör en yrkesgrupp inte ligga över 

25 poäng.
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Inte bara politik

Utöver den facklig-politiska har 
vi ett antal utbildningar på gång.

Vi kör en 3-dagars medlemsut-
bildning där vi går igenom och 
diskuterar vårt kollektivavtal. Vi 
blandar information med grupp-
arbete så att deltagarna lättare 
ska kunna ta till sig innehållet i 
PVA. Någon från klubbstyrelsen 
brukar informera om dagsläget 
och berätta om hur vi är orga-
niserade. Dessutom kommer ett 
skyddsombud in och berättar om 
deras verksamhet och så har vi 
en bit om försäkringar.

En annan utbildning ägnar två 
dagar åt pensioner och försäk-
ringar och en dag åt avtalet. Även 
här blandas teori och praktik, 
bland annat får deltagarna med 
hjälp av datorer gå genom sina 
egna pensioner.

Ganska nyligen har vi startat en 
utbildning vi kallar konsument-
kunskap och vardagsjuridik. Den 
är på två dagar med inbjudna 
gäster från Konsumentverket, 
Fonus, en bank samt Folksam. 
Dessa får en halv dag var till att 
informera om sin verksamhet 
och svara på våra frågor. Det kan 
handla om garantier, konsument-
köplagen, arv, testamente, sam-
bolagen, försäkringar, sparande, 
fonder och så vidare.

Alla dessa utbildningar är oerhört 
populära och vi har mängder av 
sökande till dem. Vi försöker att 
hela tiden ändra och anpassa 
samt komma med idéer till nya 
utbildningar. Vi märker också att 
ju fler utbildningar våra medlem-
mar väl gått, desto fler nya vill 
de gå.

Anne-Marie Gentile-Persson

Du föreläser på Posten om 

drogproblem, vad är det du 

berättar?

– Kortfattat beskrivet är det min 
egen livshistoria. Jag har varit an-
ställd på Posten sedan 1999 och på 
senare år har jag även jobbat fack-
ligt. Men bakom har det alltid fun-
nits en annan Daniel, en Daniel som 
under 15 års tid varit tung narko-
man. Men den 14 december 2012 
hamnade jag på rehabilitering och 
det är det jag berättar om.

Hur kommer det sig att du är 

ute och berättar om detta?

– Jag gör det av tre skäl, kan man 
väl säga. Först och främst är det nå-
got jag mår bra av vilket är väldigt 
viktigt för mig nu. Sen vill jag öpp-
na upp debatten och belysa proble-
met, det finns för mycket okunskap 
och tystnad kring ämnet. Jag vill 
helt enkelt ge friska människor en 
chans att få en inblick i hur det är att 
leva i beroendesjukdomen och där-
med skapa mer förståelse för den. 
Oavsett om det är missbruk av al-
kohol, medicin, eller ren narkotika 
som i mitt fall, så är beroendesjuk-
domen en dödlig sjukdom, och bör 
behandlas som en sådan. Och sist 
men inte minst så hoppas jag såklart 
att jag ska kunna nå fram till folk 
med samma problem som jag, för 
ingen ska behöva uppleva det hel-
vete som jag upplevt.

Hur var det att leva i miss

bruket då?

– Det är såklart ingen lätt sak att 
sammanfatta, men för mig framstår 
det klart och tydligt att i den takt 
mitt missbruk eskalerade och det liv 
jag levde, så hade jag inte levt sär-
skilt många år till. Utöver det så var 
det en fruktansvärd tillvaro de sista 
åren, jag var tvungen att ha droger 
för att ens kunna funka något så-
när i vardagen. Jag isolerade mig, 
levde ett schizofrent dubbelliv, var 

tvungen att ljuga, raserade alla goda 
relationer till vänner och flickvän-
ner, drog mig undan från min fa-
milj, och kunde till slut inte ens vara 
ute bland den anonyma massan ute 
på stan. Det enda min tillvaro kret-
sade runt var drogen.

Hur kom du in i rehab?

– Jag hade turen att ha kollegor som 
misstänkte att allt inte stod rätt till 
och som vågade agera. Jag blev kall-
lad till ett samtal med arbetsgiva-
ren där både facket och HR var med. 
Vid det laget var jag så trasig och 
sliten inombords att jag helt en-
kelt lade alla korten på bordet och 
erkände att jag hade problem. Jag 
hade nått min botten. Först blev jag 
såklart arg när jag blev konfronte-
rad, men idag inser jag att jag har 
dessa människor att tacka för mitt 
liv.

Hur ser rehabiliteringen ut?

– Genom arbetsgivaren hamnade 
jag på Promise i Helsingborg där jag 
under 10 veckor gick ett 12-stegs-
program. Det handlar mycket om 
att inse konsekvenserna av sitt miss-
bruk och finna vägen tillbaks till en 
nykter och sund livsstil. Den hjälp 
jag fick där av terapeuter och med-
patienter kommer jag för evigt vara 
tacksam för.

Hur tycker du att omgivningen 

bör hantera en situation där 

man misstänker missbruk?

– Det viktiga är att agera. Man för-
länger endast en persons lidande 
om man ser mellan fingrarna och 
inte vågar ta tag i situationen. Jag 
vet att det kan vara jobbigt att ”sätta 
dit” en kollega men det handlar om 

liv och död, och man kan faktiskt 
göra någon något så fantastiskt gott 
som att i slutändan rädda deras liv. 
Ta dock aldrig dessa diskussioner 
på egen hand utan vänd dig till che-
fen, någon facklig, eller ett skydds-
ombud, som alla har tystnadsplikt, 
och låt dem sedan ta tag i ärendet. 
Samma sak gäller såklart om man 
själv inser att man har problem och 
behöver hjälp, för ber man om hjälp 
så får man hjälp. Posten har en skyl-
dighet att erbjuda rehab för den som 
lider av ett missbruk. Vill man ta 
direktkontakt själv med Promise, 
så har de kontrakt med Posten och 
det är bara att ringa dem. Även jag 
står såklart till förfogande, och det 
är bara att höra av sig till mig om 
man har frågor, vill ha hjälp, eller 
kanske vill att jag kommer ut och 
föreläser på arbetsplatsen eller fack-
liga möten.

Annika thurgren

Artikeln är ursprungligen  

publicerad i NUMMER ETT

Kontakter
Vänd dig i första hand till din chef. Det går även bra att kontakta 

fackligt  ombud eller skyddsombud om det känns mer bekvämt.

”Hej, mitt namn är Daniel och jag är narkoman”

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

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

Anne-Marie Gentile-Persson, 
studieansvarig Seko Posten  
Klubb Syd
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riksklubb:

Seko Klubb Admin & Specialister
Terminalvägen 36, 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@posten.se

Seko Klubb logistik Stockholm
Terminalvägen 14, 173 01 Tomteboda
Tel: 010-436 59 78
zeljko.markov@posten.se

Seko Klubb logistik östra
Box 1921, 581 18 Linköping
Tel: 070-980 32 65
sandra.svensk@posten.se

Seko Klubb logistik Sydost
Landbron, 371 00 Karlskrona
Tel: 0455-227 86
anders.bringeback@posten.se

Seko Klubb logistik Göteborg
Exportgatan 16
422 10 Hisings Backa
Tel: 070-478 48 79
niklas.molin@posten.se

Seko Klubb logistik Härryda
Kurirvägen 2, 438 91 Landvetter
Tel: 010-436 20 63
hakan.hallengren@posten.se

Seko transportklubb H7H 
– Halland 7 härad
Box 941, 501 10 Borås
Tel: 010-436 23 51
Tel: 070-980 49 63
klubben@sekotransport.se

Seko Klubb logistik Syd
Box 50301, 202 13 Malmö
Tel: 070-980 92 07
bo-goran.akesson@posten.se

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 54 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: Tunagatan 20
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: 054-14 45 80
ulf.l.norman@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: 010-436 34 64
jan.svanberg@posten.se

Seko Klubb Post Mellansverige
Box 680, 601 15 Norrköping
Tel: 070-980 97 61
siv.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: 076-866 02 85 
klubb605@gmail.com

Seko Postklubb lidingö
Vasavägen 86, 181 00 Lidingö
Tel: 070-980 88 18
mats.jongren@posten.se

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
torbjorn.johansson@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: 076-101 44 42
johan.lindholm@posten.se

Seko Klubb Chefer & Specialister
Box 50228, 202 10 Malmö
Tel: 070-980 10 81
sonny.crona@posten.se
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Seko Posten
Tomteboda, K3
105 00 Stockholm

e-post: sekoposten@posten.se
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