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Den här publikationen har vi i Post-
arbetaraktionen, som organiserade 
Brevbäraraktionen i Stockholm 
den 14 maj, gett ut. Syftet med pu-
blikationen är att presentera vår 
plattform, våra idéer om hur vi kan 
gå vidare, och att dela med oss av 
erfarenheter vi gjort. Vi hoppas att 
brevbärare och andra postarbetare 

ska läsa innehållet, och att publika-
tionen ska väcka intresse. Vi behö-
ver vara fler som skriver om situa-
tionen på våra arbetsplatser, fler 
som organiserar och fler som träffas 
över arbetsplatsgränserna för att 
tillsammans bygga upp en rörelse 
till försvar av våra arbetsförhållan-
den.

   Vill du hjälpa till på något sätt, 
sprida publikationen till arbets-
kamrater, skriva något, eller kan-
ske komma på ett möte? Tveka inte 
att kontakta oss på brevbararblog-
gen@gmail.com. Och glöm inte att 
gå in på hemsideadressen nedan och 
ta en prenumeration på vår blogg!

Efter Brevbäraraktionen: Hur går vi vidare?



Du håller nu en publikation av ak-
tivistnätverket Postarbetarak-
tionen i din hand. Fröet till PAA 

föddes i våras. Efter en hård vinter med 
massor av övertid och förtvivlan sam-
lade sig brevbärarna på utdelningskon-
toret i Skärholmen i tidiga mars månad 
och satte ned sin gemensamma arbe-
tarfot. Tillsammans beslutade de sig 
för att sluta ta ansvar för den omöjliga 
arbetssituation som den alltför stora 
arbetsbördan innebar – de vägrade att 
frivilligt jobba övertid. Men de stannade 
inte där: De bjöd dessutom in brevbä-
rare från hela Stockholms-området för 
ett gemensamt möte om hur vi tillsam-
mans kan bjuda motstånd mot angrep-
pen på arbetsvillkoren. 
    Detta möte gick under titeln ”Upp 
till kamp!”, och på det samlades ett fem-
tiotal arga brevbärare från ett tiotal 
kontor och pratade igenom situationen 
och vad som borde göras. Det resulte-
rade i ett beslut om en gemensam de-
monstration – Brevbäraraktionen den 
14 maj. På ytterligare ett möte valdes 
en demonstrationskommitté bestående 
av nio betrodda som gavs huvudan-
svaret för förberedelserna. Det skrevs 
pressmeddelanden, insändare, artiklar 
och mobiliserades på arbetsplatserna. 
Det tillverkades banderoller och pla-
kat. När det väl blev dags att demon-
strera var framgången stor. Upp emot 
300 postarbetare med sympatisörer dök 
upp och gjorde Brevbäraraktionen till 

en stärkande och minnesvärd upplevel-
se. ”Vi är människor – inte maskiner” 
ekade mellan husväggarna på Söder i 
Stockholm, och många lördagsflanörer 
vinkade uppmuntrande.
    Under mobiliseringen startades också 
en blogg: ”Brevbärarbloggen Vår Röst”. 
Målet var att skapa ett forum som skul-
le ge uttryck för just vår röst. Vi som 
är anställda i PostNord matas ständigt 
med propaganda (i Nyhetsposten och i 
”personliga” brev från olika regionsche-
fer) där det återkommande budskapet 
är att vi måste acceptera neddragning-
arna och försämringarna. Vi upplevde 
alltså att det fanns ett stort behov av 
ett forum där våra egna synpunkter på 
PostNords metoder kunde komma till 
uttryck. Mycket av innehållet i denna 
publikation baseras på texter från den-
na blogg, och vi avser också att ge ut ett 
nyhetsbrev för spridning på arbetsplat-
serna så att uppdateringarna hamnar i 
fikarummen.
    Arbetet med Brevbäraraktionen väck-
te positivt gensvar från många postar-
betare. Vi erhöll stöduttalanden från 
brevbärare i hela landet, vi fick kontakt 
med terminalarbetare och i Göteborg 
tog brevbärare på Bring Citymail saken 
i egna händer och sammankallade egna 
möten för att få igång Brevbäraraktio-
nen även där. (På följande sidor kan du 
bl.a. läsa en artikel om hur arbetet i Gö-
teborg utvecklas.) Målet kan ju inte be-

stå i att begränsa kampen till att gälla 
bara en grupp av arbetare. På ett möte 
inför sommaren beslöt aktivistnätver-
ket i Stockholm därför att döpa om nät-
verket till Postarbetaraktionen, för att 
fler arbetargrupper inom postbranchen 
skulle känna sig välkomnade.
     Om vi fick god respons från brevbära-
re, terminalare och mycket stöd utifrån 
så svarade PostNord med att förtiga 
protesterna. Inte ett ord, inte en kom-
mentar har fällts från högdjuren i Ar-
ken. Tvärtom fortsätter man att stoppa 
huvudet i sanden och låtsas som att allt 
är frid och fröjd. Arbetet med att skära 
ned ännu mera i brevservicen fortsätter 
som tidigare, och i samband med vår de-
monstration varslades 80 terminalarbe-
tare på Tomteboda, efter att PostNord 
lyckats kringgå LAS. Ett brutalt slag 
mot arbetare, varav flera gett hela sitt 
vuxna yrkesliv åt Posten.
   PostNord kör på som en ångvält, och 
bakom angreppen ligger en privatise-
ringsstrategi som Postarbetaraktio-
nen avslöjat (se artikeln med rubriken 
”PostNords privatiseringsstrategi up-
penbarad”). Kampen måste därmed 
fortsätta och trappas upp. I slutändan 
har vi inget val – alternativet är att pas-
sivt se på när våra arbetsvillkor körs i 
botten med allt vad det innebär i form 
av ökad otrygghet, ohälsa, stress och 
olycka för postarbetare. Vi måste räta 
på våra ryggar. Men hur? 

Vi sitter alla i samma båt, 
UPP TILL KAMP!

Inledande ord:



       Genom organisering! Vad som krävs 
är att vi postarbetare, i såväl PostNord 
som i Bring Citymail gör som brevbärar-
na i Skärholmen gjorde den där dagen i 
våras när de satte sig ned och beslutade 
sig för att agera tillsammans. Vi måste 
få med oss alla – oavsett om man är med 
i facket eller inte, och oavsett om man 
är fast anställd eller går på ett tillfälligt 
kontrakt. Alla måste med. Vår enighet 
är vår styrka. Därför behöver vi en öp-
pen och välkomnande rörelse på arbets-
platserna där vi tillsammans kan börja 
formulera vad vi tycker, och besluta om 
hur vi ska handla som kollektiv. För att 
främja en sådan utveckling publicerar 
vi på följande sidor en artikel skriven 
av en av de anställda i Skärholmen som 
berättar om hur de gick tillväga. Det är 
ingen lätt uppgift, men det är dags att 
bryta med den på många arbetsplatser 
förhärskande traditionen av passivitet. 
Det räcker inte att sitta och klaga, så 
länge vi inget gör förblir vi maktlösa!
    Utgångspunkten för varje ansats till 
motstånd kan inte vara att uppgivet 
”gilla läget” och acceptera ramarna för 
det stålbad som arbetsgivarna nu ge-
nomdriver. Istället måste vi som arbe-
tar ihop vinsterna först och främst se 
till och utgå från våra intressen. Det är 
vi tillsammans som måste bestämma 
under vilka villkor vi ska utföra arbetet 
under, och det är vi tillsammans som 
måste handla och sätta oss på tvären 
om cheferna vägrar att lyssna på oss 
när vi väl kommit överens om målen 
för vår kamp. I små frågor såväl som i 

stora.
      I slutändan står vi inför en omfattan-
de uppgift. Vad som verkligen behövs är 
en gräsrotsrörelse på arbetsplatserna 
som kan mobilisera den styrka som 
krävs för att vi ska kunna använda vår 
kollektiva kraft i större skala. Förmod-
ligen kommer inget annat än en regel-
rätt storstrejk från postarbetarna att 
kunna sätta stopp för PostNords ned-
skärningsoffensiv. PostNords nedskär-
ningar följer nedskärningarna på post-
marknaden internationellt, och i länder 
som Storbritannien och Holland har 
resultaten för postarbetare varit fruk-
tansvärda, med tiotusentals förlorade 
jobb och försämrad arbetstrygghet. Och 
här kommer vi till de fackliga organisa-
tionernas roll för kampen.
     SEKO är idag den organisation som 
organiserar överlägset flest postarbe-
tare (och även i Postarbetaraktionen 
är den stora majoriteten medlemmar i 
majoritetsfacket). Men om SEKO ska 
kunna ta medlemmarnas parti på all-
var så måste organisationen sluta upp 
med att huvudsakligen vara en för-
handlingsorganisation – för att istället 
lägga betoningen på att vara en kamp-
organisation. Det var som kamporgani-
sationer den fackliga rörelsen grunda-
des, och dagens villkor kräver att våra 
fackliga organisationer återknyter till 
just den traditionen. Avståndet mellan 
företrädare på central nivå och oss som 
befinner oss på golvet måste minska ra-
dikalt. SEKO måste bli ett kämpande 
förbund, och komandot för en sådan 

utveckling måste tas av representanter 
från oss på golvet. En gräsrotsrörelse på 
arbetsplatserna har därmed en viktig 
uppgift i att föra fram nya kämpande fö-
reträdare på alla nivåer i våra fackliga 
organisationer. 
      Även om vi i Postarbetaraktionen de-
klarerar vårt motstånd mot den passivi-
tet som till dags datum tyvärr präglar 
den nuvarande förbundsledningen så är 
Postarbetaraktionen alltså inte någon 
fiende till det fackliga engagemanget. 
Inte alls – vi vill dock föra fram käm-
pande krafter i våra organisationer så 
att facket kan förnyas och träda fram 
som en självklar och stridbar kraft som 
tar i tu med vår tids uppgifter. Vi vill 
alltså främja en självständig gräsrotsrö-
relse som kan vara ett komplement till 
och verka som en radikaliserande kraft 
på våra fackliga organisationer.
     Slutligen vill vi i Postarbetaraktio-
nen uppmana våra läsare att tycka till 
om innehållet i den här tidningen. Det 
är oerhört viktigt för oss att få höra era 
synpunkter. Vi vill ha insändare, ar-
tiklar och givetvis flera skribenter och 
aktivister. Vi vill höra och sprida post-
arbetarnas egna berättelser. Vi är tack-
samma för varje rad. Tveka därför inte 
att fatta pennan och skicka in just ditt 
alster till redaktionen (se kontaktupp-
gifterna till Postarbetaraktionen här 
bredvid). 

Sist men inte minst önskar vi trevlig 
läsning, och hoppas att innehållet ska 
beröra, uppröra och inspirera!

Redaktionen för 
Postarbetaraktionen

De senaste åren har inneburit 
återkommande försämringar för 
alla anställda inom Posten – lik-

som hos de konkurrenter som har dykt 
upp i avregleringens spår. Arbetsstyr-
kan har steg för steg skurits ner, vår 
belastning har ökat och vår arbetsmiljö 
därmed försämrats – liksom givetvis 
våra möjligheter att göra ett bra jobb. 
Allt för att skapa vinster på vår bekost-
nad. Detta samtidigt som lönerna har 
hållits nere på en låg nivå.
     Trots den alltmer ohållbara situatio-
nen fortsätter angreppen. Anställda på 
Posten Norden står inför en fullskalig 
offensiv där målet är privatisering och 
ytterligare personalminskningar. Miss-
nöjet mot detta är stort – det är nu dags 
att vi gör något åt saken!
    Postarbetaraktionen är en gräsrots-
organisation av brevbärare, terminal-
arbetare och andra arbetare inom post-

branschen, oavsett facklig tillhörighet 
och oavsett vilken arbetsköpare man 
har. Alla beslut fattas demokratiskt på 
stormöten som är öppna för alla, eller 
delegeras till kommittéer som är under-
ställda dessa möten. 

Våra viktigaste krav är:
- Inga fler försämringar! Inte en enda 
nedskärning eller omorganisation till 
som drabbar brevbärarnas arbetsvill-
kor!
- Vi kräver förbättringar: Anställ fler 
brevbärare! Alla som arbetar ska ha 
rätt till trygga jobb – inga bemannings-
företag! Inte en krona i aktieutdelning 
förrän vi har en dräglig arbetssituation 
och en väl fungerande brevservice.
- Stoppa alla planer på att göra ännu 
större distrikt – vi behöver mindre di-
strikt! Ge oss rätt till fasta distrikt.
- Ingen ska tvingas till övertid, eller på 

Postarbetaraktionen: 
Vår plattform

minsta sätt pressas av chefen till att 
jobba över ”frivilligt”.
- Ge oss löner som motsvarar vår arbets-
insats.
- Nej till alkolås! Att tvinga oss till dag-
liga alkotester är en bara en meningslös 
övervakningsåtgärd som varken kom-
mer att gynna oss eller kunderna.
- Seko måste ta strid för våra intressen! 
Alla vi är inte med i Seko, men de flesta 
av oss är det – och våra representanter 
måste ta strid för oss. Inga fler dåliga 
avtal, inga fler reträtter!
Postarbetaraktionen, 21 juni-mötet



Som alla som har jobbat på Pos-
ten de senaste åren har märkt, 
så har vi gång på gång utsatts 
för nedskärningar – eller om-

läggningar, för att ge det en finare 
klang. Genom arbetsplatsträffar, Ny-
hetsposten eller brev hem från någon 
regionchef e.d. har vi ständigt matats 
med samma budskap: Posten måste an-
passa sig till sjunkande volymer och en 
allt hårdare marknad – precis som om 
det inte handlade om medvetna beslut. 
    Vad gäller de sjunkande volymerna, 
och den allt större postmängden som 

finsorteras av maskiner, är det dock 
lätt att konstatera: nedskärningarna av 
arbetsstyrkan har hela tiden legat före, 
och vår arbetsbörda har därför hela ti-
den ökat. Dessutom förväntas vi dela ut 
mängder av reklam, vilket tar tid och 
sliter på leder. Slitet, stressen och över-
tiden har ökat, samtidigt har kvalitén 
ofrånkomligen försämrats. På allt fler 
kontor händer det numera ganska ofta 
att all post inte blir utdelad, och det är 
bara i undantagsfall som alla eftersänd-
ningar blir gjorda.
   Är detta då något som ”måste” göras, 
vilket PostNords ledning med stor flit 
försöker få oss att tro? Ett dräpande 
svar på detta gav högsta hönset själv, 
”vår” styrelseordförande Fritz Schur 
i Svenska Dagbladet 11 juli – och som 
därför troligtvis inte var avsedda för 
våra öron.
     Schur är styrelseordförande för både 
PostNord, och SAS, och det är tydligt 
att han har samma uppdrag i båda fö-

retagen: att skära ner kostnaderna för 
att öka vinsten. För att det är absolut 
nödvändigt för företagens överlevnad 
undrar ni, efter allt ni har hört från led-
ningen? Nej, för att förbereda privatise-
ring och börsnotering!

PostNords privatiserings-strategi
Den korta artikeln med styrelseordfö-
rande Schur ger dock tydliga besked: vi 
måste skära ner för att öka vinsterna så 
att PostNord kan privatisera och börs-
notera. Som Brevbärarbloggen också 
har avslöjat är privatiserings- och börs-

Därför haglar nedskärningarna: 

PostNords privatiserings-
strategi uppenbarad!
Postarbetaraktionen avslöjar PostNords privatiserings-strategi

En börsintroduktion skulle knappast gynna oss brevbärare!

noteringsplanerna väl förankrade i Pos-
tens ledning. I Nyhetsposten nr.5/2011 
rapporteras om ett toppmöte med 200 
av koncernens toppchefer i Köpenhamn. 
Lars Idermark stod värd, och Nyhets-
posten sammanfattade mötets resultat 
med följande ord:

” Med hjälp av den input som gavs av 
deltagarna på chefskonferensen ska 
koncernledningen nu arbeta fram den 
strategi som, både på kort och lång sikt, 
ska göra koncernen förberedd för en 
börsnotering och samtidigt säkra att fö-
retaget har de bästa och mest lönsamma 
lösningarna.”

Däremot har Posten i mötet med facket 
försökt att ge intrycket att privatise-
ring/börsintroduktion är en icke-fråga. 
I en intervju med Idermark i Sekos ny-
hetsbrev (nr.1/2011) svarade han så här 
på frågan om hur han ställer sig till en 
privatisering:

”Frågan om en börsintroduktion är en 
ägarfråga och med stater som ägare ock-
så en politisk fråga. Min uppgift som VD 
är att leverera på styrelsens och ägarnas 
krav och ge dem största möjliga hand-
lingsfrihet. Jag har inga ambitioner att 
ge mig in i diskussionen om börsnote-
ring eller inte.”

Att detta är en uppenbar lögn, ämnad 
att föra medarbetarna bakom ljuset, 
står nu utom alla tvivel. Inte bara er-
känner PostNord i sitt eget propagan-
dablad en företagsstrategi som syftar 
till börsnotering. I SvD-intervjun med 
Fritz Schur avslöjar tidningen dessut-
om att ledningen i samband med sam-
manslagningen med danska posten un-
dertecknat ett avtal som bekräftar att 
en börsintroduktion skall genomdrivas 
– oavsett om en av ägarparterna skulle 
motsätta sig detta! Denna paragraf kan 
bara syfta till att säkra en privatisering 
i händelse av att exempelvis riksdagen 
skulle vilja blockera en börsintroduk-
tion (vilket ju skedde i i våras). Med an-
dra ord så visar ledningen (och därmed 
regeringen) föga respekt för demokra-
tiska beslut! 

Allt beror på medvetna beslut!
Oavsett vad de vill få oss att tro, beror 
givetvis allt som berör våra arbetsvill-
kor, alla neddragningar av arbetsstyr-
kan, på medvetna beslut. Det fanns 
ingen naturlag som bestämde att Pos-
ten skulle bolagiseras, eller måste max-
imera vinsten. Det skulle ha kunnat 
fortsätta betraktas som en grundläg-
gande samhällsservice, oavsett om det 
kostade en mindre summa, eller gav en 
liten vinst. Så fungerar det fortfarande 
i Norge. Likaså vore det nu möjligt att 
bestämma att en miljard om året är en 
fullt tillräcklig vinst, och att det inte 
finns något utrymme för att försöka 
pressa upp vinsten, vilket bara kan ske 
på de anställdas bekostnad. 
    I sammanhanget frågar vi oss när 
SEKO ska ta bladet från munnen? Om 
man inte kände till Posten-ledningens 
avsikter tidigare är det nu HÖG TID 
att se sanningen i vitögat, ta hotet på 
allvar, säga upp ingångna avtal och dra 
igång en offensiv motståndskampanj 
baserad på grösrotsmobilisering för att 
stoppa genomförandet av den här stra-
tegin och de nedskärningar som hänger 
samman med den!

Jens Rosén-Lund



Mänsklig arbetsbörda...

Som arbetsgivare så borde man se 
till att folk håller. Ju längre desto 
bättre. För att kunna bibehålla en 

kompetens inom ett företag så borde det 
vara en självklarhet. Man skall må bra 
psykiskt som fysiskt. Men rent mänsk-
liga värden verkar åsidosatta nu.
     Brev 2010 är en omorganisation som 
även när den satt sig (“när den varit 
aktiv på kontoret ett par månader”) 
verkar rent demoraliserande. Många 
gånger tvingas man lämna över arbete 
till en frustrerad kollega. Alla vet att 
man är inte alltid är trevlig när man är 
stressad.
     Jag kan rada upp en massa punkter 
jag stör mig på men det verkar som att 
de vill dela upp gruppen i grupper. El-
ler helst bara individer som slåss för sitt 
dagliga bröd.
     På detta sätt kan man göra lite som 
man vill – gruppen är splittrad. En 
fråga jag själv tycker är viktig är med-
bestämmandet. Som det nu är så sak-
nas det helt. Helt utan flexibilitet man 
måste dra på sig en arbetsskada först 
innan man kan ens tala om exempelvis 
mindre områden. Tråkigt.
    Psykiskt så mår man skit om man 

inte kan påverka sin vardag på minsta 
sätt. Kanske inte gäller alla, det är ändå 
många individer på PostNord. Men jag 
tror att det här är sant för det stora fler-
talet. Jag tror att de flesta påverkas på 
något sätt. 
    Man vill ju hinna med sin dyrbara 
fritid. En del har andra intressen att 
vakta. Familj, hobby, återhämtning, det 
är trots allt ett fysiskt arbete.

     Vad händer med de undersökningar 
de trots allt gör? Rodret verkar stå stil-
la. Varför ska de ens låtsas om att vi har 
medbestämmanderätt?
    Nu skall vi dela ut klump istället för 
att avisera. När skall vi säga stopp? 
När orkar vi inte mer, eller snarare, vad 
väntar vi på?
     Du som jobbar på Post Nord: Du har 
inte medbestämmanderätt.

Kuggen

Att vägra jobba frivillig 
övertid
Erfarenheten från utdelningskontoret i Skärholmen

Då PostNord fortsätter att dra 
ned på antalet brevbärare i en 
takt som vida överskrider fallet 

i brevvolymer ökar (inte så förvånande) 
övertiden för brevbärarna. Mest av alla 
yrkesgrupper i hela landet under förra 
året (med hela 14.2 procentenheter) en-
ligt en undersökning som tidningen Du 
& Jobbet och SCB publicerade i våras.
   Det var det omfattande övertidsut-
nyttjandet under de betungande vin-
termånaderna som till slut fick brev-
bärarna i Skärholmen att slå sina 
huvuden samman och sätta ned foten. 
Övertidsutnyttjandet skedde då när-
mast plan-mässigt, och de flesta jobbade 
över åtminstone tre dagar i veckan. Att 
måndagar och torsdagar (reklamdagar-
na) betydde övertid hade blivit en själv-
klarhet. Och detta trots att inplanerad 
övertid från chefernas sida är förbjudet. 
Men när vi hört med facket fick vi sva-
ret att det var svårbevisat, och att det 
enda vi kunde göra var att individuellt 
vägra den frivillig övertiden.

      Men det krävs mycket av den enskil-
da för att gå emot cheferna, att bli den 
där ”jobbiga typen som inte ställer upp”. 
Vår lösning blev kollektiv: Vi samlade 
oss till ett möte en timme före arbetstid 
och beslutade oss enhälligt för att sluta 
jobba frivillig övertid – allihopa. Argu-
menten var flera, men särskilt stressen, 
den kroniska tröttheten och den bris-
tande återhämtningen som många erfor 
var avgörande. 
    Istället för att fortsätta jobba över höll 
vi därefter på arbetstiden. Vi delade 
bara ut den post vi hann med, och såg 
på så sätt till att vi kunde gå hem i en-
lighet med avtalad arbetstid. Så gjorde 
vi under en månad, och reslutatet var 
att posten uteblev för olika hushåll över 
4 200 gånger. Det vet vi eftersom vi an-
tecknade ned den tillbakatagna posten 
på kvarligg-listor som vi sedan kunde 
räkna på.
   Hur reagerade cheferna? Först blev 
de lite paffa. Just för att undvika en si-
tuation där alla brevbärare individuellt 

skulle behöva meddela att en inte hann 
dela ut all sin post så gjorde vi så att 
en utsedd representant sammanställde 
rapporter och sedan gick in till chefen. 
”Idag är det åtta distrikt där det kom-
mer bli kvarligg”. När cheferna första 
gången, aningens förbluffade, ställdes 
inför detta försökte de med att ”Ni mås-
te ju ställa upp!”. Svaret blev helt kort 
att ”Nej, vi orkar inte!”.
    I det här läget har cheferna formellt 
rätt att beordra övertid. I avtalet finns 
den rätten inskriven, även om det ock-
så står att cheferna ”bör” försöka hitta 
frivilliga ersättare innan han eller hon 
beordrar övertid. Vi krävde i så fall 
skriftliga beordringar, och våra chefer 
backade, det blev ingen beordrad över-
tid. Det är jobbigt att tvinga folk som 
inte vill, i synnerhet om du måste be-
ordra ett stort antal brevbärare flera 
gånger i veckan. Stämningen var dess-
utom inte precis på topp efter den hårda 
vintern.
    Det var givetvis inte helt enkelt att 



få aktionen att fungera prickfritt till en 
början. Att all post ska delas ut är nå-
got som sitter djupt i brevbärarna. Vi 
har vår yrkesstolthet, och vill kunna ge 
kunderna den samhällsservice de förtjä-
nar. Vi hade bara efter en vecka ett upp-
följningsmöte där vi utvärderade och 
pratade om att vi inte kan ta ansvaret 
för den orimliga arbetsbördan. Vi pra-
tade också om vikten av att inte stressa, 
att gå tillbaka från sin runda i tid så att 
man hinner göra efterarbetet osv. Efter 
dessa diskussioner gick det bättre. Vi 
blev mer kollektiva, såg frågan om att 
arbeta rätt och inte jobba över som en 
fråga om kollektiv solidaritet. Det var 
ju trots allt en kollektiv aktion där alla 
ingående engagerades i en strävan efter 
att förändra vår situation till det bättre.
      Resultatet blev blandat. Givetvis var 
det för många brevbärare frustrerande 
att behöva ta tillbaka post (som man se-
dan var tvungen sortera upp igen). Men 
något viktigt och positivt hände också: 
Många av oss kände oss mycket mindre 
stressade och tryggare. Det är skönt att 
veta när ens arbetsdag slutar. Dessut-
om blev stämningen bättre. Vi hade ju 
brytt oss om varandra och beslutat att 
stå upp tillsammans. Det ledde också 
till att vi började ställa andra krav: 
Vi krävde att de som var otryggt an-
ställda skulle få trygg anställning, och 
vi krävde fler anställda och minskad 
arbetsbörda. Vi har inte vunnit dessa 
krav ännu, men vi lyckades exempelvis 
försvara vår rätt till gemensam fikarast 

på morgonen i samband med att Brev 
2010 infördes, stärkta av den nya kraft 
vi kände när vi var tillsammans.
    Efter en månad, i samband med att 
vi i Skärholmen skulle prova på den nya 
organisationen Brev 2010, beslutade vi 
oss för att tillfälligt ta ett steg tillbaka 
och upphäva vår blockad mot den frivil-
liga övertiden för att ge den nya organi-
sationen en chans. 
    Hur utvärderade vi aktionen i efter-
hand? Det positiva var den minskade 
stressen, och att vi kunde gå hem i rätt 
tid. Vi hade också lärt oss vikten av att 
agera tillsammans. Men aktionen hade 
liten effekt på arbetsorganisationen i 
övrigt. Under samma period tog chefer-
na in en deltidsorganisation för att stöt-
ta i sorteringen, vilket tillfälligtvis bi-
drog till att något minska arbetsbördan. 
I övrigt såg de mellan fingrarna med 
den post som inte delades ut. De var till 
och med glada över att övertids-uttaget 
minskat så radikalt, och tycktes nästan 
tro att det var deras egen förtjänst (”att 
det gick bra i Skärholmen” var den bild 
som spreds i företagshierarkin fick vi 
veta!). Våra redovisade kvalitétsbrister 
tycks inte ha fått samma genomslag!

Vad kan vi lära oss av den erfaren-
het vi gjorde i Skärholmen?
För det första att det är genom att gå 
samman som vi faktiskt kan påverka 
vår arbetssituation. På våra möten bör-
jade vi ju dessutom tycka till om både 
det ena och det andra, och det ledde till 

initiativet med det öppna mötet som 
samlade brevbärare från olika kontor. 
Detta blev fröet till Brevbäraraktionen 
den 14 maj och till nätverket Postarbe-
taraktionen, som nu fått efterföljare i 
Göteborg. När vi som arbetar ihop vin-
sterna börjar prata med varandra om 
våra behov och agera därefter så kan vi 
bli en kraft att räkna med, och sådant 
smittar av sig.
    För det andra visade vår aktion att 
kamp som begränsas till ett kontor bara 
kan få begränsat genomslag. Med den 
demonstration som organiserades i maj 
gjordes ett förvisso storartat försök från 
brevbärare från ett större antal kontor 
att föra upp frågorna om angreppen på 
arbetsförhållandena i offentligheten. 
Responsen från medierna var dock li-
ten, och utan något stöd från SEKO 
(som ville avvakta) så väckte demon-
strationen mycket mindre väsen än den 
förtjänade att göra. PostNord behövde 
aldrig kommentera protesten.
     Men även i en begränsad framgång 
finns den andra sidan av saken. Om alla 
brevbärare på åtminstone de större kon-
toren skulle agera samfällt i en blockad 
mot den frivilliga övertiden, och om vi i 
samband med detta dessutom skulle gå 
ut i en mer kraftfull kampanj som syf-
tade till att öppet påtala hur PostNords 
neddragningar innebär försämrad kva-
lité i brevservicen, och få med oss kun-
derna i protesterna, då skulle det inte 
vara möjligt för PostNord att låtsas som 
ingenting.
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Högdjuren i Arken
nordströmska och idermarkska fanta-
silönerna, som man från vill få oss att 
tro är en ekonomisk nödvändighet, är 
alltså ett mycket nytt fenomen. Med 
skrämmande hastighet går vi mot en 
lönespridning av amerikansk modell.
     Lite Idermark-kuriosa: år 2005 ägna-
de sig Coop Sverige åt skatteplanering 
i hundramiljonerkronorsklassen i sam-
band med fastighetsförsäljningar. Som 
KF:s vd och koncernchef var Idermark 
införstådd med detta (4). 

Fritz Schur föddes 1951 och står så 
långt från golvet på brevbärarkontoret 
man kan komma. Han bor i ett privat 
slott, har ärvt ett företagsimperium och 
är kammarherre vid det danska kung-
liga hovet, generalkonsul i Finland, 
personlig vän inte bara med kunglighe-
terna utan även den danska politiker-
gräddan samt medlem av Danmarks 
exklusivaste herrklubb. Denne lebe-
man, tillika en av Nordens mäktigaste 
affärsmän, är en undflyende figur, nå-
got av en doldis, men driver en uppsjö 

Postarbetaraktionen synar toppcheferna i PostNord: Vilka är dom egentligen?

Lars Idermark, född 1957, är som be-
kant vd och koncernchef för PostMord, 
förlåt PostNord, och har minst sagt gjort 
karriär inom den numera extremt löst 

folkrörelseförankrade sfären. Från att 
ha tjänat ynka 2,6 miljoner om året som 
vd för Andra AP-fonden, klev han år 
2005 upp på 4 miljoner som vd och kon-
cernchef för KF(1). Enligt Skatteverkets 
uppgifter för år 2009 (2010 års uppgifter 
är inte offentliga ännu) hade Idermark 
en inkomst av tjänst på 6.064.530 kr – 
de ursprungliga, kooperativa idéerna 
om en medlemsstyrd verksamhet, där 
solidaritet sätts före vinstintresse, är 
som bekant mycket fjärran idag. Detta 
bleknar dock jämte den ingångslön på 
10,8 miljoner han beviljades av Posten 
Norden, som det då hette (2).
  10,8 miljoner årligen motsvarar 
900.000 kr per månad, vilket betyder 
att Idermark tjänar 45 gånger så myck-
et som de brevbärare och terminalarbe-
tare hans företag pressar allt hårdare 
eller ger sparken. Att man från ledning-
ens håll vill få dessa obscena excesser 
att framstå som ”rimliga” och präglade 
av ”god etik” och ”måttfullhet” är häp-
nadsväckande fräckt. Noteras bör också 
att vd:s lön för sjutton år sedan låg på 
sex gånger terminalarbetarens (3); de 



företag i eget namn och verkar vid sidan 
om det ha nischat in sig på att trampa 
in i blödande företag och få ned kostna-
derna genom att sparka folk, rationali-
sera och pressa ned löneanspråk. Som 
ordförande för SAS ska han t.ex. spara 
en miljard om året (5), i hopp om att 
företaget ska kunna säljas inom några 
år (6). I linje med detta är han förstås 

också styrelseordförande för PostNord 
– ett företag som knappast krisar men 
tydligen inte gör tillräckligt stor vinst 
för en börsintroduktion. Men det skri-
ver vi mer om på annat håll i detta blad.
    Styrelsearbete blir man inte mil-
jardär på; Schur får som ordförande i 
PostNord 670.000 kr per år (7), och som 
ordförande i SAS 585.000 kr (8). Fem 
brevbärarlöner förvisso, men kattskit 
i jämförelse med Idermark. Men enligt 
en sällsynt intervju i DN  är Schur ändå 
ekonomiskt oberoende, så han ligger 
troligen inte sömnlös (9).

Fritz Schur Peter Brännström Andreas Falkenmark

”Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara väl 
avvägd, konkurrenskraftig, takbestämd, rimlig och ändamålsenlig samt 
bidra till god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara lönele-
dande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfull-
het.”
 – ur PostNords riktlinjer avseende ersättningar till ledande be-
fattningshavare, beslutade på årsstämman 2011

”Man kan se det som att vi bara har en väg att gå – nedåt.”
 – Peter Brännström i intervju med ETC Stockholm 2011-05-06

     Peter Brännström är ett namn som 
borde klinga bekant för de flesta – han 
är chef för Produktion inom Meddelan-
de och har, hör och häpna, själv en gång 
varit brevbärare. Men nu är han högste 
ansvarig för sådant som magplasket 
Brev 2010, det fula kringgåendet av 
LAS då 80 terminalarbetare sades upp 
från Tomteboda och diverse andra be-

sparingsåtgärder som vi är ”tvungna” 
att genomlida, eftersom det som sagt 
inte är tillräckligt att Posten kunde ge 
1,4 miljarder i utdelning till aktieägar-
na förra året. Han deklarerade för år 
2009 en inkomst av tjänst på 2 119 420 
kronor, vilket motsvarar c:a 177 000 kr/
mån, eller 8,85 brevbärarlöner.
      

Andreas Falkenmark, född 1955, är 
högsta hönset för Posten Meddelande, 
eller ”chef för affärsområde Meddelande 
Sverige” som det heter numer. Liksom 
Idermark har han ett förflutet inom KF-
sfären, närmare bestämt som chef för 
Coop Sverige. Han vände det krisande 
företagets resultat till vinst genom att 
effektivisera och hårdbanta organisatio-
nen samt sälja av fastigheter (mönstret 
börjar kännas igen – är det en slump 
att Postens nomenklatura verkar bestå 
av durkdrivna nedskärare och stålbad-
mästare?). En tröst för oss kanske kan 
vara att hans nypor inte befanns hårda 
nog ändå – 2003 fick han sparken p.g.a. 
otillräckliga nedskärningar (10), såklart 
med en fallskärm på 16 miljoner (inkl. 
arbetsgivaravgifter) för lång och trogen 
tjänst (närmare bestämt elva månader) 
(11). Året därpå sjönk också verksamhe-
ten ihop som en sufflé och redovisade en 
rörelseförlust på 111 miljoner.
 År 2005 fångades Falkenmark upp i 
Postens trygga famn. 2010 deklarerade 
han en inkomst av tjänst på 3 191 413 
kr, vilket motsvarar c:a 266 000 kr/mån 
eller 13,3 brevbärarlöner.

Roger Karlberg
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Inspirerade av Stokholmsbrevbärar-
nas demonstration samlades under 
försommaren ett 40-tal brevbärare 

och postanställda till möten även i Gö-
teborg.  Initiativet kom här från brevbä-
rare på Bring/CityMail och behovet av 
att diskutera gemensamma problem och 
utbyta erfarenheter var påtagligt.  På 
de två mötena deltog folk från ett tiotal 
arbetsplatser, många med fackliga upp-
drag .  Glädjande nog deltog även folk 
från Brevterminalen och Västsvensk 
Tidningsdistribution. 
    Viljan att försöka göra något för att 
uppmärksamma våra gemensamma 
problem var stor.  Vi vill uppmärksam-
ma de allt tuffare arbetsförhållanden vi 
postanställda lever med. Systematiskt 
övertidsuttag, ökad stress och större 
brevbärarturer gör att många har svårt 
att orka med jobbet.  Men vi vill också 
uppmärksamma den försämrade sam-
hällsservicen som uppstår när ständiga 
personalneddragningar och rationalise-
ringar inte längre tillåter oss att göra 
ett bra jobb. Hur länge ska det dröja 
innan allmänheten får veta att den sys-
tematiska underbemanningen gör att vi 
inte längre hinner dela ut all post i tid? 
Når  vi ut till allmänheten och berättar 
om vår arbetssituation tror vi att opi-
nionen är med oss. Vi tror att Sveriges 
befolkning prioriterar en fungerande 
postservice, där brevbärarna kan känna 
yrkesstolthet, framför ständiga vinst-
krav och rationaliseringar. 
   På mötena vittnade många om hur 
Posten i takt med rationaliseringar och 

lönsamhetskrav verkar har satt under-
bemanningen i system. Såväl oförutsäg-
bara som planerade produktionstoppar 
hanteras genom övertidsuttag eller med 
bemanningsföretag, i vissa fall används 
även bemanningsföretagen i den ordi-
narie organisationen. Frivillig övertid 
förväntas ske på eget initiativ tills ar-
betsuppgifterna är utförda.  På många 
håll förväntas man själv på morgonen 
meddela om man av någon anledning 
inte kan jobba övertid. Detta upplevs 
av många som en stressfaktor som dri-
ver upp arbetstakten. Att systematiskt 
underbemanna är ett sätt för arbets-
givaren att inte behöva betala för fler 
timmar varje dag än vad som är absolut 
nödvändigt. För oss anställda innebär 
det att vi får arbeta i en sårbar organi-
sation där vi i allt högre grad förväntas 
ställa upp på övertid och extra arbets-
uppgifter. Det är kanske lönsamt för ar-
betsgivaren, men inte bra för oss.
    Postens omorganisation ”Brev 2010” 
innebär att tidigare självklara arbets-
uppgifterna på ett antal arbetsplatser i 
olika grad inte längre hinns med.  De 
nödvändiga arbetspauserna tas inte, 
post blir inte utdelad i tid och den dag-
liga rutinen med eftersändningar sköts 
på sina håll dåligt.  Denna situation har 
uppstått trots att Posten ännu inte dra-
git ner på bemanningen i den grad man 
planerat och budgeterat för.  Efter som-
maren har vi fått reda på att ytterligare 
nedskärningar på bemanningssidan 
väntar. Många mår psykiskt dåligt av 
att inte längre kunna göra ett bra jobb 

samtidigt som man inte heller orkar 
ställa upp och jobba övertid dag efter 
dag.
     Vi tror att det är dags att säga ifrån 
och göra en kraftfull markering mot 
den väg Postens ledning slagit in på. 
På våra möten har alla varit överens 
om att högsta prioritet för vårt arbete 
med dessa frågor måste vara att få med 
oss våra fackliga organisationer för att 
kunna skapa opinion och visa på enig-
het och styrka.  På det andra mötet vi 
kallade till valdes en arbetsgrupp på 
tio personer med uppgift att planera 
en fortsatt aktivitet för hösten. Vi har 
försökt väcka tanken på en gemensam 
demonstration i samband med SEKO:s 
planerade ”Jobba Rätt”-kampanj men 
inte hörsammats från fackligt håll. Som 
ett första steg kommer vi istället att 
under kampanjen v.38 organisera en 
namninsamling på arbetsplatserna där 
vi understödjer ”Jobba Rätt”-kampan-
jen men samtidigt poängterar att det nu 
är dags att även Postens ledning börjar 
”Jobba Rätt”. Vi ska höja våra röster 
för en organisation som inte bygger på 
övertidsarbete och osäkra anställning-
ar. Vi vill inte heller att vinstkraven 
hela tiden ska gå före samhällsservicen 
och arbetsmiljön. Vi kommer kalla till 
ett möte för att presentera namninsam-
lingen. Vi måste ta ett första viktigt 
steg mot att bryta den tystnad som så 
lätt breder ut sig när vårt dagliga arbe-
te styrs av och organiseras för maskiner 
i stället för människor.

Erik de Vahl, 
Göteborgsbrevbärarnas 

arbetsgupp och brevbärare 
på Posten i Majorna.

Efter Brevbäraraktionen: 

Göteborgsbrevbärare  i rörelse!

Demonstrera med September-
alliansen onsdag 14 september

Septemberalliansen är ett fack-
ligt nätverk som organiserar 
en demonstration med anled-

ningen av riksdagens öppnande. 
Postarbetaraktionen stödjer upp-
ropet, som lyder så här:

Vi vägrar acceptera ett samhälle med 
dramatiskt ökade klassklyftor där vissa 
tillåts bli omätligt rika på vårt gemen-
samma arbete och skatterna sänks för 
de välbeställda, medan:

• piskan viner över sjuka och arbetslösa 
och pensionerna sänks,
• barnfattigdomen ökar,
• arbetslösheten består och jobben görs 
alltmer otrygga,
• välfärdsreformerna rullas baklänges,
• gemensam service och egendom priva-
tiseras,
• bostadsbristen består, hyresrätten 
hotas och investeringarna i en hållbar 
klimatomställning uteblir,
• förorterna stigmatiseras,

• rasismen tilltar och de allra svagas-
te döms till ett liv i misär helt utanför 
samhället som papperslösa!
     Vi uppmanar lokala och centrala 
fack, andra föreningar, rörelser och 
nätverk att mobilisera över alla grän-
ser till massiva protester för rättvisa 
och gemensam välfärd inför Riksdagens 
öppnande och höstens budget. Septem-
beralliansen stöder också Solrosuppro-
pets planer på fortsatta protester i hela 
landet mot utförsäkringarna.

Postarbetaraktionen deltar bakom egna banderoller - kom med du också!

Tid och plats: Kl.17 - 18.30 på Sergels Torg. Sedan avmarsch till Mynttorget.


