
Rekryt ering t ill och utbildning i Posten
omkring sekelskift et 1900

A v Eric Engström

D enna art ikel bygger på material som in-
gar i m in avhand ling »Posten mäste fram».
Avhand lingen är en pedagogikh isto risk
stud ie av rekrytering till och utbildning i
svenska postverket ärtiondena omkring
sekelskift et 1900.

»Posten mäste fram» har genom är-
hundrande varit ett mott o för svenska
postverket . En st rävan att t illgodose detta
mott o to rde ha varit ett av motiven för det
ökade intresse fö r en systemat isk rekryte-
ring och en intensifierad utb ildning, som
utmärkte svenska postverket under den
tidsperiod jag behandlar.

A rt ikeln består av tre delar. I den första
anges förutsätt ningar och bakgrund . D en
andra delen utgörs av en redovisning och
analys av svenska postverkets rekryte-
ring och utbildning under perioden
1890- 1914. I sista delen gö rs en samman-
fatt ande analys.

Förutsättningar
och bakgrund
Begreppet arbetslivspedagogik
Pedagogikbegreppet har givits en vid in-
nebö rd och avser o lika typer av påverkan
med tyng dp unkt pa systemati ska och mal-
inr iktade pedagogiska p rocesser . Pedago-
giska ätgärd er, i vilka jag ink luderar rek-
ry ter ing, är beroende av andra faktorer så-
väl inom organ isationen t ex de krav
arbetet ställer - som fakto rer i o rgan isa-
tionens omvärld - t ex demografiska för-
hållanden, sko lväsendets utformning.

Frågeställning
M in frägeställning har varit fö ljande:
Vilk en v ar bakg runden till och v ad inne-
bar de p edagog isk a åtgärder som v idtogs i
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tentsk urs och arbetade däref ter v id Postens lo-
kal- och centralf örvaltning. H an har ägnat sig
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i Posten och Sv enska H andelsbanken. Under
en f ölj d av år har han också undervisat inom
det arbetslivspedagogiska om rådet. Engström
av lade 1988 dok torsexamen och är f n tjän stle-
dig f rån en av del ingsdire k törstji nst i Posten
och upprätthåller ett lek torat v id pedagogiska
institutionen v id Stockholms universitet.
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k elsk if@et 190o ?

Med bakgrund avses dels förhållanden i
t id igare t idskeden, dels relevanta fö rhal-
landen inom Posten och i dess omvärld .
D e pedagogiska åtgärder som står i fokus
är rek rytering och utbild ning. En kon-
centrat ion har skett till perioden 1890-
1914. U ndersökn ingen avser i första hand
person al vid postkontoren och järnvägs-
posten .

Litt eratur och källor
D et m aterial som kommit till användning
för bakgrundsteckningen utgörs huvud-
sakligen av historiska sammanställningar
med tyngdpunkt pa pedagogikh isto r iska
och posth istoriska arbeten . Innebörden av
de pedagogiska åtgärderna belyses genom
två typer av material. D en ena typen, kal-
lad sam tida material, utgörs förutom av
officiellt tryck av tidningar som behand lar
postala förhållanden 1890- 1914. D essa
tidn ingar gavs ut av person alens o rganisa-
t ioner eller på p rivat väg. D en andra mate-
rialty pen , kallad sen tida, består av lev-
nadsbeskrivn ingar , insända av postanställ-
da t ill en av Postmuseum i m itten av 1950-
talet o rdnad tävling'.

1 J ag vill här gärna framhålla att det från skilda utgångspunkter skulle vara av stor betydelse om en liknande
insam ling genomfördes bland dagens pensionärer. De senaste decenniernas utveckling i Posten är säkerl igen
lika intressant, turbulent och betydelsefull som den vilken ägde rum omkring sekelskiftet 1900.
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Levnadsbeskrivningar har jag haft tillgång
till också i Postens Årsbok - en på privat
väg och sedan av den ideella personalför-
eningen Postfolket utgiven publikation.
D et förhållandevis omfatt ande empiriska
materialet . T idningar ca 9 000 sidor, lev-
nadsbeskrivningarna ca 200 bidrag eller
t illsammans 4 000 sidor och 100-talet ar-
tiklar i Postens Årsbok - har granskats,
valts ut och bearbetats med hänsyn till de-
ras relevans för frågeställningen . U töver
det ovan redovisade materialet ingår också
visst material från Riksarkivet och från
Postens centralarkiv. Från källkritiska ut -

gångspunkter kan bl a noteras att tenden-
ser förekommit i materialet . I detta fall har
det emellert id bidragit till att belysa olika
ställningstaganden och uppfattningar.

Den historiska bakgrunden
Svenska postverkets tillkomst kan som be-
kant föras tillbaka på statens kommunika-
tionsbehov, särskilt i ofredstider. Postvä-
sendets ledning kom därfö r at t knytas till
Kungl Maj :ts kansli. Posten betraktades
länge mer som en  f unk tion  än som en  in-

stitution .  Ant alet personer som arbetade
med posthanteringen var begränsat och
postarbetet var ofta en deltidssyssla.

Från mitten av 1800-talet ökar posttra-
fiken påtagligt. D et torde finnas flera skäl
till denna tillväxt - en förenklad avgift s-
beräkning, utbyggda kommunikationer
t ill lands (järnvägar) och till sjöss (ångfar-
tyg), ökat int ernationellt samarbete. D etta
ledde i sin tur till att antalet anställda växte
och delt idsarbetet ersatt es av arbete på
heltid .

Vikt iga förhållanden inom Posten
omkring sekelskift et 1900
Postens ledning strävade efter att åstad-
komma bästa möjliga effektivitet till lägsta
möjliga kostnader - ett krav som kom till
utt ryck i instru ktionen för verkets styrelse
och i de ställningstaganden och utt alan-
den, som postverkets ägare - Staten -
gjorde i riksdagen . Förhållandena i post-
verket påverkades också av parlamentari-
ska utredningar om postverkets ekono mi
och organisation .

U nder perioden 1890- 1914 p räglades
postarbetet av decent ralisering av beslu-

I november 7 903 utexaminerades denna grupp från postelevkursen  -  en förväntansfull skara
samlad på gården till postkontoret vid Lilla Nygatan (nuvarande Postmuseum). Det gallerför-
sedda fönstret var skydd för värdeexpeditionen.
Som framgår av bilden var det manlig dominans i postkurserna. Flertalet skulle komma att
arbeta vid järnvägsposten. S k »plommonstop» tycks vara den dominerande huvudbonaden
men några bär studentmössa. Inte så få studenter sökte sig till Posten. Där kunde man få
kostnadsfri utbildning, ja t o m lön under utbild ningstiden. FOto C K Thorncliff.
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tanderätten genom att en regionalnivå in-
rättas. I växande utst räckning delegerades
arbetsuppgifter från den högre betalda
personalgruppen till den lägre betalda. En
tredje resultatförbättrande åtgärd bestod i

förenkling av arbetsuppgifterna. I slutet av
perioden ägnades dessutom mer upp-
märksam het åt kontroll och övervakning,
vilket innebar ett ökat antal chefer och ar-
betsledare.
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Från postelevkursernas tillkomst i början av 1890-talet och fram till de första åren av 1900-talet
var postelevkurserna också förlagda till Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Enlig t tidens
sed iordningsställdes en tavla med bl a lärarnas och elevernas fotografier, prydd med en,  som
man får anta, postal lagerkvist. Foto Dahllöf.
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Rekrytering och utbildning
Av tradition fanns inom Posten en upp-
delning pa tjänstemän och postvaktsbe-
tjänte - eller som kategorierna från 1909
kom att kallas - tjänstemän av högre re-
spekt ive lägre grad . Perioden känneteck-
nas av den lägre gruppens emancipation.

För att tillgodose behovet av sorteringsperso-
nal -  i  förs ta hand vid järnvägsposten  -  till-
kom kurser för lägre personal -  de s k under-
visningskurserna. Ä ven om det bara var ett
få tal av den lägre personalen, som hade möj-
lighet at t delta  i  kurserna, hade de stor bety-
delse för denna persona/grupps emancipa-
tion.

Rekryt ering och utbildning av per-
sonal av högre grad {tjänstemän)
För den högre personalen inr ättades om-
kring 1890 en systematisk praktisk och
teoret isk utbildning, som fick namnet
postelev k ursen.  För att kunna bli antagen
till o rdinarie tjänsteman fordrades genom-

gång av denna utbildning. Innehållet var
posttekniskt och dessutom förekom en re-
lativt omfattande trä ning i främmande
sp råk.

Frågan om skolbakgrund ägnades stor
uppmärksamhet och blev föremål för
meningsutbyte i den postala fackpressen.
H uvudbestämmelsen sedan 1860-talet
var att det fordrades avlagd mogenhets-
(stu dent)-examen för att få anställning
som tjänsteman i Posten. D et var emeller-
tid möjligt att få anställning med part iell
mogenhetsexamen dvs kunskaper mot-
svarande denna examen bara i några äm-
nen . U nder 1890-talet sökte postledning-
en upprätthålla kravet på fullständig exa-
men och ge företräde för manliga sökande.
Vid sekelskiftet förefaller det som man
övergivit den ambitionen.

Stora förhoppningar knöts till den exa-
men på mellannivå - realskoleexamen -
som sedan länge diskuterats i skolkretsar
och bland avnämarn a. N är denna realsko-
leexamen förverkligades i samband med
1905 års skolreform bedömdes den vara
i llräcklig skolb akgrund för til lträde till
postelevkurserna. Dock fordrades att vissa
ämnen skulle ingå i examen, bl a franska
språket . Att realskoleexamen räckte som
skolbakgru nd för tillt räde ti ll postelevkur-
sen var ett ställningstagande som på sikt
skulle visa sig betydelsefulllt och komma
att öppna befordningsvägar för många
postanställda av lägre grad . Frågan var
emellert id kont roversiell. Många befarade
en sänkning av postyrkets anseende och
att kundbetjäningen skulle bli lidande.

Bland de yngre posttjänstemännen
särskilt de kvinnliga - var möjligheterna
till fast anställning på heltid begränsade.
D et ledde till dåliga möjligheter till för-
sörjning och oti llfredställande arbetsför-
hållanden . Det innebar i sin tur att det
uppsto d spanningar bland tjänstemännen.
En viss ant agonism uppstod också mellan
personal av lägre och högre grad till följd
av att arbetsuppgifter fördes över från den
högre till den lägre gruppen.

JOO



19 10 hade all teoretisk utbildning i postelevkurserna förlagts till Stockholm . Undervisningen
ägde rum vid Postverkets undervisningsanstalt som hade sina lokaler i posthuset vid Lilla Nyga-
tan (Postm useums nuvarande lokaler). Pauserna kunde utnyt tjas för läx läsning, vilken här för-
lag ts till Riddarholmskajen.

Den lägre personalens postvakt-
betjänternas rekryt ering och ut -
bildning, fram t ill omkring 1908.
D et intressanta beträffande denna perso-
nalkategori var att det var först åren när-
mast sekelskiftet , som mer allsidiga rekry-
teringskrav ställdes och mer systematiska
utbildningsinsatser genomfördes - de s k
underv isningsk urserna. Utbi ldningen var
emellert id bara avsedd för dem som skulle
utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
D en ställde också krav på skolkunskaper i
svenska och matematik, som det var svårt
för mänga postvaktbetjänte med bristfällig
skolbakgrund att uppfylla.

U tbildningsinsatserna hade samband
med strävan at t flytta över arbetsuppgifter
från högre till lägre personal. Behovet av
utbildning aktualiserades av att det behöv-
des personal för mer kvalificerade arbets-
uppgifter - i första hand sorteringsarbete
- vid järnvägsposten. Man kan förmoda
att det låg i linje med Postens intresse att

då anlita personal med lägre lönesättning.
D et ansågs förmodligen också lätt are att
göra inbrytningar i ett så förhållandevis
nytt arbetsområde som järnvägsposten.

Från tongivande kretsar bland postvakt-
betjänte var intresset för rekryterings- och
utbildningsfrågor stort .

År 1903 fastställdes krav på viss skol-
bakgrund också för den lägre personalen.
D et krävdes godkänt avgångsbetyg från
sexårig folkskola. D ittills hade antagnings-
kraven varit kopplade till personli g v andel
och fysisk förmåga. D en systematiska ut-
bildningen var emellertid fortfarande för-
behällen postvaktbetjänte med kvalificera-
de arbetsuppgifter. D etta hade till följd att
det uppstod konflikter mellan dem som
deltagit respektive inte deltagit i den int er-
na postutbildningen.

Flert alet av den lägre personalen erhöll
alltsa ingen systematisk utbildning. D e
lärde sig arbetet undan för undan genom
att följa äld re kolleger i arbetet . Inte heller
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Paste/ever från Malmö samlade till fotografering i samband med examen. Bilden är förmodligen
tagen omkring 19 10, då det kvinnliga inslaget i kurserna ökat. De manliga posteleverna  -  men
inte de båda lärarna i mitten  -  är skrudade i frack. Foto C V Roikj er.

rekryteringen präglades av någon större
p lanmässighet . Vänt etiden på att få ett fast
heltidsarbete var lång.

Rekrytering och ut bildning
1908- 1914
År 1908- 1909 togs ett sam lat grepp på

II
J

De teoretiska kurserna slutade med en såväl skriftlig  som  muntlig examen. Bilden förefaller
hämtad från något av de muntliga förhören. Examinator är Erik Lannge,  som  spelade en stor roll
vid uppbyggnaden av den posta/a utbildningen. Enlig t föredöme från det allmänna sko/väsendet
fanns också en censor  -  i detta fall postmästaren Lundgren. Foto  C  K Thornc/iff.
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- - = " -1903 invigdes centralposthuset på Vasagatan, varifrån en stor del av huvudstadens brevbäring
gick ut. Oen här bilden från året efter invigningen visar en väluniformerad skara färdiga att starta
postutdelningen. Bl a brevbärarnas fackliga sammanslutningar gjorde propaganda för att brevbä-
rarna skulle bära uniform. Det ingav respekt och förtroende, något  som  i sin tur ansågs bidra till
att ge kåren ett förbättrat anseende.

rekryterings- och utbildningsfrågorna ge-
nom en av postledningen tillsatt kom-
mi tte.

D et fanns en ökad insikt om sambandet
mellan rekrytering och utbildning samt
om behovet av utbildning för all personal.

Järnvägsposten upplevde under årtiondena runt sekelskiftet 1900 sin blomstring. Bilden är från
postkupeeexpedition (pkx p) 63  som  gick sträckan Katrineholm - Stockholm. Personalen vid
postkupeexpeditionerna bestod dels av postexpeditörer, dels av postbetjänter  som  biträden.
Det var vanligt att de nyutexaminerade postexpeditörerna började sin posta/a bana vid järnvägs-
posten.
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Många postkupeer utgjorde en torftig arbetsmiljö. Väggarna var av trä och belysningen bestod
antingen av s tearinlj us eller gaslampor. Sorteringsarbete utfördes i början av perioden enbart av
postexpeditörer, medan personal av lägre grad utförde uppassningsarbete. I slutet av perioden
fick förste postbetjänter som genomgått föreskriven utbildningskurs förtroendet att sortera.

Komm ittens arbete ägde rum samtidigt
med att genomgripande förändringar av
o rganisationsst rukturen och arbetstördel-
ningen i svenska postverket genomfördes.

Ekonomiska frågor förefaller ständigt
ha statt i fokus i Posten. Framför allt gäll-
de det att minimera kostnaderna. O m-
kring 1907 aktualiserades dessa frågor bl a
beroende på ökade personalkostnader.
D et ledde till betydande organisatoriska
förändringar. Genomförandet kom att
sammanfalla med att den dynamiske gene-
ralpostdirektö ren J ulius Juhlin ti llträdde
sitt ämbete.

En följd av kommitten s arbete blev att
all utbildning i Posten sågs över och att
den teo retiska utbildningen cent ralisera-
des till Stockholm - en åtgärd som avvek
från de eljest i postverket ti llämpade de-
centraliseringssträvandena. En enhet inom
generalpoststyrelsen med namnet Postver-
kets undervisningsanstalt inrät tades med
uppgift att samordna utbildningen och
svara för utv ecklingsatgärd er .

För båda personalkategorierna började
en noggrannare rekrytering tillämpas med
standardiserade bedömningsblankette r och
striktare uppföljning av eleverna under
grund utbildningen .

Problemen med otillräcklig skolbak-
grund kvarstod liksom kon flikterna mel-
lan tjänstemän av lägre grad som deltagit i
utbildningskurser och de som inte gjort
det. Visserligen diskuterades en mer syste-
matisk utbildning för all personal av lägre
grad och inte bara för dem med kvalifice-
rade arbetsuppgifter. D iskussionerna led-
de emellertid inte till något resultat under
perioden . Postelevkur serna anpassades till
realskoleexamen som intr ädesvillkor. Det
innebar en förlängning av utbildningen på
grund av att omfattningen av icke-postala
ämnen t ex främmande språk - ökat.
D iskussionerna om en högre postkurs,
som förekommit redan i början av seklet
tog förnyad fart . Frågan fick emellert id sin
lösning först in på 1920-talet .

Perioden 1908- 1914 kännetecknades
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Under den dynamiske Julius Juh/ins ledarskap genomgick postverket en betydande organisato-
risk omvandling. De administrativa uppdragen vid generalpoststyrelsen öppnades för posttj äns-
temän från att dittills ha rekryterats huvudsak/igen bland akademiker. Den t f byråchefen Oberg
hade sålunda en rent postal bakgrund. Han var en av »arkitekterna» bakom den förändring som
svenska postverket genomgick omkring 19 10.

också av en strävan att försöka komma till
rätt a med det överskott av yngre, inte
o rdinarie perso nal, som uppkommit till
följd av tidigare överrekrytering.

Sammanfatt ning
Den lägre personalgruppens emancipation
och de förändrade rekryterings- och ut-
bildningskrav som den medför framstår
som en av de väsentligaste händelserna
i svenska postverket under perioden
1890- 1914. Ett yttre tecken på detta är att
benämningen post(vakt)betjänt kom att

ersätt as med posttjänsteman. Men man
skilde fortfarande pa posttj änstemän av
högre och lägre grad.

Emancipat ionssträvandena frän den läg-
re personalens sida gick hand i hand med
en st rävan frän postverket att reducera si-
na kostnader genom att föra över arbets-
uppgifter t ill personal av lägre grad. En

ökad insikt om sambandet mellan rekry te-
ring och utbildning kan iakttas.

Av betydande int resse är också den
ändrade ment alitet , som förefaller vinna
insteg i Posten under senare delen av pe-
rioden 1890- 1914. D e ökande personal-
kostnaderna tenderade att äventyra post-
verkets resultat. Postledningen vidtog en
rad åtgärder i syfte att öka effektiviteten
och förbätt ra resultatet . Antalet arbetsle-
dare och chef er ökar. Ledarrollen får en
växande betydelse och därmed den påver-
kan, som sker i relationen ledare-ledda.
Innebörden av de ant aganden och de vär-
deringar, som ligger till grund för hur le-
darskapet skulle utö vas, far därför  allt
större betydelse.

Det inledningsvis nämnda mottot »Pos-
ten måste fram » gällde också under perio-
den 1890- 1914. Med varierande framgång
sökte man inom Posten skapa förutsätt -
ningar för att förverkliga det genom bl a
rekrytering och utbildning.
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Källor

Otryckta källor
Arkivalier från Postens Cent ralarkiv och Post-
museum.

Officiellt tryck
Postala cirkulär och instruktioner
Ytt randen och förslag frän postala kommitteer,
kommissioner etc.

Samtida skrift er
Lundgren, Rafael (red) (1903) Minneskrift vid
invigningen av nya posthuset i Stockholm den
27 oktober 1903. Del I- III. Utgiven pa föran-
staltande av K Gen.post.styr . Ivar H a ggstroms
Boktryckeri AB, Stockholm.

Levnadsbeskrivningar
och M emoarlitt eratur

Juhlin, Julius (1928) Minnen I. Ahlen & Aker-
lunds förlag, Stockholm.
Postmusei vänner. (1956) Postman minns - En
samling levandsbeskrivningar.
Meddelanden från Postmuseum 31. N orrkö-
ping

Samtida periodiska skrift er

D iverse postala tidskrifter.

Årsböcker
Postens Arsbo k - 1930- 1986
Postmusei Årsbok - Postryttaren, Årg 25.

Av efterföljande tabell framgår att den totala personalstyrkan i Posten mer än fördubblades under
perioden 1890- 1914. Det finns emellertid anledning att notera den minskning som ägde rum från
1910 till 1914 - huvudsakligen till följd av rationaliseringsåtgärder. J ämförelser kan också göras
med tabellen över utvecklingen av postmängden. Man kan då konstatera, att under periodens senare
del (från 1905) har postmängden relativt sett ökat snabbare än personalstyrkan.
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Tabell över personalantalet i Posten 1890- 1914

Ar 1890 1895 1900 1905 1910 1914

Generalpostst 100 100 100 125 125 150
Tjänstemän 1 025 1 175 1 550 2 050 2 175 2 075

Postvaktb tj 975 1 125 1 550 2 725 3 125 3 075

Summa 2 100 2 400 3 200 4 900 5 425 5 300

Poststförest 1 875 2 100 2 475 2 775 3 025 3 225
Lantbrevb m fl 475 600 950 1 450 2 025 2 325

Tillhopa 4 450 5 100 6 625 9 125 10 475 10 850

Källa : postverket 1864 1963, H istoriska tabeller 1964. Tab 1.2 och 5

Anm I:I tjänstemän ingår också biträdespersonal
Anm 2 : Till slutsumman kan ev läggas ett mindre antal postförare och frimärksförsäljare.

Av generalpoststyrelsens instruktioner framgår att Postens huvudsakliga uppgifter vilka
kan sammanfatt as på följande sätt :

• att befordra brev och andra typer av försändelser
• att befordra paket
• att förmedla pengar genom postanvisningar
• att distribuera tidningar.

D essa fyra huvudarbetsområden gick under benämningarna brevrörelsen, paketrörelsen,
postanvisningsrörelsen och tidningsrörelsen. Till dessa kom bl a uppgifter, som avsåg
Postsparbanken, som startade sin verksamhet 1884. Banken hade emellert id ett från
poststyrelsen skiljt huvudkontor. Poströrelsens volymutveckling under perioden
1890- 1914 sammanfatt as i följande tabell:

Antalet postförsändelser m m (miljoner stycken)

Ar 1890 1895 1900 1905 1910 1914

Postfö rs och
bet .uppdr. 70,9 85,1 113,2 188,1 223,1 258,7

Rekommen-
derade förs 2,7 3,6 4,8 4,9 5, 1 6,3

Paket 0,57 0,67 1,10 2,05 4,58 6,06

Postanvisningar
antal 0,72 1,81 2,78 4,76 8,03 11,25

belopp (milj kr) 25,76 41,6 85,0 147,9 287,8 448,5

T idningar 58,2 80,8 150,6 187,2 229,5 312,6

Källa : Postverket 1864- 1963, H istoriska tabeller, 1964, Tab 29, 40, 42, 48, 51 och 54.
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