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Stöd SEKO:s Jobba rätt-kampanj – men ta den ett steg längre

Vecka 38 kommer SEKO Post att ha en Jobba rätt-kampanj. Bakgrunden, som det står på hemsidan, är att 
många medlemmar tyvärr anpassar sitt arbetssätt efter Postens rationaliseringar och slimmade 
organisationer på ett negativt sätt. Det skulle kunna skjutas in att Postens syfte med nedskärningarna 
givetvis är att vi ska anpassa oss – genom att få oss som är kvar att jobba hårdare kan de ju spara in på 
lönekostnaderna för den bortrationaliserade delen. Men låt oss hålla oss till kampanjen.

Det stämmer naturligtvis att nedskärningar får oss att oroa oss för att inte hinna med, vilket lätt leder till 
att vi stressar. Det kan, som det konstateras, innebära att vissa inte tar sina raster ordentligt (alltså jobbar 
gratis), springer och jobbar hårdare än de egentligen orkar med, bär för tungt eller bortser från 
säkerhetsföreskrifter. Man kan också lägga till: går med på att jobba övertid fast man egentligen är slut eller 
har ett liv vid sidan om Posten. I allra värsta fall: jobbar över utan att skriva upp övertid för att man skäms 
över att inte hinna med.

Vi välkomnar därför kampanjer som denna, och tycker att det borde vara en självklarhet att alla Postens 
anställda följde föreskrifterna – alltid, och inte bara vecka 38. Vi ska jobba i ett hyfsat tempo, utan att behöva 
stressa eller jobba livet ur oss. Om vi inte hinner allt, så hinner vi inte. Vi måste sluta anklaga oss själv för 
det – anledningen till att vi så ofta inte hinner allt nu förtiden är ju att arbetsstyrkan har skurits ner och vår 
arbetsbörda därmed har ökat ordentligt.

Ingen påtvingad övertid!

En annan anledning till att folk känner att de måste skynda sig är ju också att de kanske inte är så sugna på 
att jobba över. Tro det eller ej, men många av oss gör faktiskt saker på fritiden, om vi inte bara är för trötta 
för att jobba längre än schemat säger. SEKO:s kampanj nämner tyvärr inte övertid, trots att ökad 
arbetsbörda i kombination med att inte stressa ofrånkomligen leder till att övertiden ökar. Vår inställning 
borde vara tydlig: Vi ska inte behöva jobba över om vi inte vill. Om vi inte hinner med på grund av Postens 
spariver så är det inte vårt fel – om de vill att allting blir färdigt, så får de ge oss förutsättningar för det!

Givetvis uppstår det ibland problem på grund av dåligt väder, sjukdom, plötsliga volymtoppar e.d. - men 
problemet är nu att det är just Postens nedskärningar som har satt oss i den situationen att det blir mycket 
övertid. Det är trots allt inte tillåtet med beordrad planerad övertid. Situationen nu, speciellt med de 
kommande nedskärningarna, är att övertiden faktiskt är skapad av Postens ledning. Därför borde vi inte bara 
kräva att ingen utsätts för minsta press att jobba över – vi borde gemensamt ta tillbaka kvarvarande hus när 
arbetstiden börjar ta slut. Om folk inte får sin post är det helt och hållet ledningens fel, inte vårt!

Nästa kampanj: öka antalet anställda!

Till detta måste vi dock också påpeka att det inte räcker med kampanjer för att jobba rätt. Det är jättebra om 
alla slutar att stressa och börjar jobba i en rimlig takt. Men så länge Posten fortsätter att skära ner på oss för 
att öka vinsten, och därmed ökar vår arbetsbörda, kommer vi aldrig att få en arbetsmiljö utan stress. Att 
gång på gång tvingas konstatera att vi inte hann färdigt jobbet idag heller är i sig stressande, även om vi 
inser att felet ligger hos Postens ledning, och inte hos oss. Det enda sättet att återskapa en bra arbetsmiljö 
är att minska vår arbetsbörda genom att öka antalet anställda. Detta går givetvis helt tvärtemot Postens 
planer på vinstmaximering, men det är det enda alternativet vi i längden kan acceptera. Det som står mot 
deras vinstökning är våra ryggar, axlar och knän – för att inte nämna den psykiska ohälsa som stress leder 
till. Vi kan inte acceptera att backa mer, utan måste kräva förbättringar. Det borde bli SEKO:s nästa 
kampanj. 

NU HAR VI FÅTT NOG!


