
Postverket har en f örnämlig samling verkschefsporträtt i sin sessionssal i Centralposthuset .
Samlingen omspänner 150 år. Till konstnärerna under det här seklet hör Axel Jungstedt,
David Tägtström och Reinhold Lj unggren och nu senast Olle K@ks med porträttet av Ove

Rainer.
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POSTVERKETS U TV ECKLIN G U N DER

OV E RAIN ERS L EDN IN G

a v Egon Jonsson

»Rege ringen har den 4 november 1982 pa ansökan av gene raldirektö ren ,
numera sta tsrådet O ve Ra ine r , e ntled igat hono m från tj änsten so m gene-
rald irektö r och chef fö r postve rket».

Denna no tis stod att läsa i sedvanligt odramatisk form - i »Post- och
Inrikes T idningar» den 12 november 1982.

Som framgå r av na mnet ha r detta kungö re lseorgan , numera i Svenska
Akademiens hägn , po stalt ur sp rung . T idningen börj ade utges redan 1645
med Po stve rkets tre dj e chef i o rdningen , öve rpostd irektö ren Johan Beij e r
so m redaktö r . Den che f. va rs avgång nu tillkännagavs . ä r den 35:e genom
tide rna .

Härav kan man utlä sa att r ege ringstide rna fö r chefe rna i det snart
350-ä riga Post verk et i medelta l hå llit sig kring 10 å r .

För Ove Ra iners de l rö r det sig o m en chefst id på 9 å r så nä r som på en
må nad . En kuriositet ä r att hans företrädare N ils Hörj el innehade ämbetet
exakt lika la ng  tid .  E lle r lika kort  tid  sett i det pe rspekt ivet att de tre
föregående postgene ralerna J ulius J uhlin . And ers Ö rne och Erik Swart ling
haft chefspe rioder på 18. 2 1 och å te r igen 18 ar.

Det ä r föga troligt att så långa verksamhetsperiode r som denna trios
ko mmer tillbaka för Po stens chefer . Det ä r en vanlig bedömning inför
fra mt iden att chefer för de riktigt sto ra fö re tagen - d it Po sten förvisso hör
- inte kommer att inneha s ina poste r som ve rkstä llande ledare mer än ca
10 å r be roende på att chefsuppgifte rna blir alltmer krävande och slitaget a llt
ha rdare .

Fö r O ve Ra iner va r det dock inte sådana omständighete r so m föranledde
avgå ngen från chefskapet i Po sten . T rots sto r arbetsbö rda ha r O ve Raine r
med fr iska krafter i behå ll gå tt till nya maktpå liggande uppgifte r i rikets
tj ä nst .

Geno m utnä mningen till statsråd och chef för j ustit iedepa rtementet. dä r
han tid igare ve rkat so m statssekrete rare . har Ove Raine r gått omvända
vägen mot J ulius Juhlin och Ande rs Ö rne och nu även efte rt rädaren Be rtil
Zachrisson . Dessa ha r varit m inist rar innan de ble v gene raldirektö re r i
Posten .

De t ha r dock föreko mmit några gånge r tid iga re i Postens histo ria att
ve rkschefer b livit stat sråd . Senast hä nde det vid 1900-tale ts bö rj an . då
J ulius Edvard von Krusenstierna . förutvarande c ivilmin iste r . under några
å r fick avbryta sitt chefskap i Posten och åte rgå till c ivilm iniste rämbetet.
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Utgangsli get f ör den ny e chef en
H ur va r läget i Posten nä r Ove Raine r ö ve rtog ledningen? Vilka problem
ärvde han efte r N ils Hörj el och vilka nya väntade i po rtgången nä r den nye
chefen gjo rde sin entre den I december 19732

E n sto r fråga som väntade på sin lö sning va r en öve rsyn av ve rkets
administration . Vissa förslag om en genomgripande omorganisatio n låg i
ma lpåse . Arbetet , so m inletts i bö rj an på 1970-ta let , hade avblå sts med
hä nsyn dels till rege ringens plane r på ut lokalisering he lt e lle r delvis av
statliga ve rk och myndighete r , dels till den komplicerade , lä nge i stöpsle -
ven liggande frågan o m ett samgående mellan de stat liga banke rna Post-
banken och Sve riges Kred itbank .

Ett annat sto rt prob lem var att Postens ekonomi p ressats hå rt av löne rö-
relserna under slutet av 1960-talet och börj an av I970-ta le t. Sä rskilt dyrt för
Po sten hade lö neavtal et fö r 197 1 7 3 blivit. Det hade höj t lö nenivän med ca
en ha lv milj ard kr . Vidden hä rav framgår av att omsätt ningen i Posten
budgetå ret 1972/73 uppgick till 3 milj arder kr .

Tä ta portohöj ninga r hade dä rför måst t illgripas . Och för budgetå ret
197 1/72 hade ve rket för första gå ngen på 50 å r nödgats redovisa unde rskott
i rö re lsen . Det uppgick till 60 milj one r kr. I gengä ld hade re sultatet blivit så
mycket bätt re under det följ ande verksamhetså ret. Då redovisades ett
ö ve rskott på 120 miljoner kr . det d itt ills stö rsta i ve rkets histo ria .

Svängninga rna visa r att det ve rkligen fanns fog för de framstä llninga r
Postve rkets styre lse gjo rt i fle ra omgå nga r om att i mån av tillgång få
avsä tta öve rsko tt smedel - utö ve r normal avkastning på statskapita let
till en re sultatutj ämningsfond . Me n rikets finansministe r G unna r Sträng
hade inte lyssnat på det ö rat.

Ä nnu ett bekymme r va r att postvo lymen minskat två ve rksamhetså r i
fö lj d - med knappt I procent under 197 1/72 och med 1.6 procent under
1972/73. Denna nedgå ng i efte rfrågan på Postens tj änste r hade främst två
o rsake r . dels portohöj ningar som kommit slag i slag - utan tillräcklig tid
för tillvänj ning eme llan - dels den a llmänna konj unkturavmatt ningen i
landet i bö rj an på 1970-talet.

Den fråga den nye chefen kunde stä lla sig va r om de goda å ren va r s lut.
om post rö re lsen va r på väg in i en o nd c irkel med tä ta portohöj ninga r som
leder t ill minskad e fte rfrågan . vilket får till följd att nya p rishöj ningar måste
vid ta s . som i sin tur ytt e rliga re krymper vo lymen .

Såvä l unde r 1940- so m 1950-ta let hade brevrö relsen Posten s i sä rklass
viktigaste inko mstkä lla - ö kat med 30 p rocent och unde r 1960-talet med 22
proce nt. H ur skulle utvecklingen bli unde r 70-tale t? Inled ningen hade i
va rj e fall varit illa va rslande .
Bankf usionen f örs ta stora fr@gan f ör O ve Rainer
Den 29 november 1973. två daga r innan Raine r tog öve r ledningen av
Posten . fatt ade riksdagen e tt för Postve rke t histo riskt be slut. Med 156
röster mot 144 - soc ia ldemokrater och ko mmuniste r contra de borge rliga
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Ove Rainer och Ber l Danielsson har ga tt i spetsen f ör nära samv e rk an me llan P ostve rke t
och PKbanken.

- beslöts att Postbanken och Sveriges Kreditbank skulle upphöra och att
en stat lig storbank Post- och Kreditbanken - PKbanken - skulle bildas
den 1 j uli 1974.

Förslag om ett samgående mellan Postbanken och Kreditbanken togs för
första gången mera offentligt upp på den socialdemokratiska extra parti-
kongressen 1967. då part iet antog ett nytt näringspolitiskt progra m. Försla-
get framfördes som ett motbud t ill de radikalare krav som då restes på en
omfattande banksocialisering.

Förslaget om samgåendet väckte ingen entusiasm - minst sag! - i
Post verket och till en börj an inte heller i Kreditbanken .

Efter många turer - bl a en av riksdagen föreskriven samverkan mellan
Postbanken och Kreditbanken som mindre lyckad kompromiss - utarbe-
tades ett fusionsförslag inom finansdepartementet i februari 1973. Många
kritiska röster höjdes i remissomgängen . inte minst dä rför att utrednings-
materialet var skäligen tunt och förbigick många problem . Till de mest
krit iska hörde Postverket och postpersonalens organisationer . Men det
politiska beslutet var uppenbarligen redan fattat.

Fö r Postens del innebar riksdagsbeslutet att Postbankens sparrörelse och
personkontorö relsen fördes över t ill den nya banken . Posten skulle utföra
arbetet i dessa verksamheter i stort sett som förut fast på entreprenad . Den
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a rbetsmässigt tyngsta delen av Postbankens ve rksamhe t. postgirot. stan-
nade kva r . dock inte den räntebä rande postgirorö relsen .

För Ove Ra ine r som fick den o medelba ra svå ra uppgiften att föra beslu-
tet o m bankfusio nen i hamn och att för Postens de l lägga grunden t ill e tt
långtgående samarbete med den nya banken . va r det säkert en fördel att
komma in i frågan förs t nä r riksdagens beslut var fatt at. Han framträdde
också med lugn och kraft som en samlande pe rson . Det gä llde nu att i
förhand linga r nå fram till en effektiv samverkan me llan de båda o rganisa-
t ione rna . att å stad ko mma bästa möj liga ekono miska villkor för Posten . att
finna gemensamma former för den tekniska utvecklingen osv .

Men ännu viktiga re va r att å stadkomma en sådan anda inom Posten att
pe rsonalen satsade lika helhj ä rta t på PKbanken och dess produkte r som
man förut gjo rt bet räffande Po stsparb ankens Po stba nkens .

Att skapa denna instä llning va r inte så a lldele s enkelt. efte rsom det
naturligt nog fanns ett sta rkt vemod i många postsj ä lar öve r att Postens
egen bank upp löste s efter att unde r 90 å r ha utvecklats t ill en samhä llsnyt-
tig . slagkraftig och ve rkligt populä r sto rbank . Dett a hade uppnått s tack
vare energiska och skickliga insatse r av Postens personal i a lla led och öve r
hela fältet. Men Postens folk visade so m många gånge r förr en beundrans-
vä rd loj alitet. Nä r fusionen vä l va r ett faktum sad lade man o m.

Genom Ove Ra ine rs skickliga och smid iga age rande lö ste s inte ba ra
sj ä lva överga ngssva righe tern a utan man tog också med förenade k rafte r
snabbt itu med de långsiktiga re samarbetsfrågorna . De gemensamma må len
va r att förbä tt ra se rvicen för kunderna . att stä rka stä llningen på marknaden
och att anpassa ve rksamheten t ill båda pa rte rs intressen och förutsätt ning-
ar.

För inlåningen i P Kbanken bildade de tid igare postspa rkunde rna stom-
men . Det gä llde nu att så lå ngt möj ligt få dessa postspa rare som helkunder .
På grund av ett lite t eget kontorsnä t. j ämfört med de andra sto rbankernas .
mä ste PKban ken sta rkt replie ra pa Post en s »la nga d isk» - postkontore n
och lantbrevbä ringsnä tet.

För Postens del kom ett ökat bankutbud lägligt , efte rso m ny te le- och
datateknik bö rj ade växa fram som ett ho t mot de t rad itione lla betalnings-
formerna .

På det hela taget ha r samarbetet mellan Posten och P Kbanken utvecklats
vä l - mycket tack vare att Ove Ra ine r och PKbankens ve rkstä llande
direktö r Bert il Danie lsson kom vä l öve rens och båda ha r haft lätt a tt se
frågorna i sto rt. Också på andra nivae r - cen tral t . regiona lt och lokalt -
har man ö msesidigt visat god vilj a och etablerat allt fört roendefullare
kontakte r och funnit allt effekt iva re samarbetsformer .

Också i ett två ngsäktenskap kan tyd ligen två partne r finna va randra och
utvecklas fint tillsammans . Men myeket hi nge r pa att det he la börj ar bra
och det beror i sin tur mycket på ledningspe rsone rna , att som i det hä r fallet
konstella tionen är lycklig .
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Omorg anisationen som stod f ör dörre n
Ove Rainer va r inte odelat glad a tt efter bankfusionen få ta itu med och leda
en genomgripande o morganisa tio n i Po sten . Han hade erfa renhete r från
o morganisat ioner han stå tt i spetsen för inom o lika de lar av rä ttsväsendet
- domsto larn a . po lisen . kriminalvå rden osv . H an visste dä rför vilka
problem och vilken o ro so m omorganisatio ne r ofta vå llar. särskilt om
utredningarna blir långdragna .

Att d ra i långbänk ä r dock inte Ove Raine rs melod i. N ä r han snabbt
ko mmit t ill kla rhet om att Po stens administration och a rbets- och ansvars-
fördelningen centralt - regiona lt - loka lt behö vde modernise ra s satte han
full fart.

Den nya o rganisa tio n som nu växte fram med a rbetsnamnet PYO och
so m börj ade genomföras den I j u li 1976 byggde på må lstyrning . på de lege-
r ing av befogenheter och ansva r . på mera sj älvständ ighe t och fr ihet frä mst i
de lokala enheterna . Vidare syftade omorganisatio nen till a tt ö ka pe rsona-
lens möj lighete r till med intlytande i linj e med de nya strö mningarna i
a rbetslivet vid 1970-tal ets mitt .

I ett företag med sta rk central styrning . som Postve rket vid den tiden utan
tvekan va r . ä r möj lighete rna j u inte sto ra t ill ree llt pe rsona linflytande i
fälto rganisatio nen . dä r det sto ra flertalet av Postens pe rsona l arbeta r . Så
lä nge besluten fattas i toppen ä r utrymmena för init iativ och för handlande
efte r eget sunt förnuft mycket begränsade för de loka la cheferna och de ras
må nga medarbe tare .

O morganisationen ledde till att fä ltorg anisationen ind elad i 59 postom-
råden mot tid igare 156 förvaltningsområden - fick en starka re och sj ä lv-
ständigare stä llning . Möj lighete rna för postområdena att ta egna init iativ
och fatt a beslut beträffande den av dem utförda , egentliga postverksamhe-
ten ökades betydligt.

Sama rb ete me d f acket p rim@rt f ör Ove R ainer
Helt i öve rensstämmelse med Ove Rainers ledningsfilosofi bedrevs utred-
ningsarbetet i nä ra samarbete med pe rsonalo rganisatione rna . Ve rkets och
pe rsonalens företrädare enades inte bara om huvudprinciperna för den nya
organisationen utan också om tagen och d ragen i sj ä lva genomförandet.
Det var , menade Raine r. så ett reformarbete måste d rivas för att ge re sul-
tat.

O m samarbetet med personale n och de fackliga organisationerna gjo rde
Ove Rainer i e tt sena re sammanhang - det va r vid 1979 å rs börj an i den
sedvanliga nyå rshä lsningen till postpersona len - följ an de utt alande :

» Allt vad som i dag sker i Postverket görs på grundval av beslut so m
fatt ats i fullt samförstå nd mellan ve rksledningen och de va lda företräda rna
för de postanstä llda . Jag tror inte att det finns nägot postverk dä r persona-
lens fackliga o rganisat io ner har så sto rt inflytande på besluten som hos
O s $ . »
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Det är säkert ett alldeles riktigt konstaterande och - vill j ag t illägga - i
få företag har chefen varit så angelägen om att söka dett a samförstånd och
så medveten om betydelsen härav som Ove Rainer .

Dett a kan kanske fatt as som det skulle ha varit ett evigt förhandlande och
kompromissande under Ove Rainers postt id . Inte alls . Vad som utmärker
denna period är att de traditionellt goda relationerna mellan verksledningen
och de fackliga organisationerna befästs och utvecklats vidare och att det
vuxit fram ett verkligt fint klimat för överläggningar och förhandlingar , där
man sö kt och funnit gemensamma värderingar.

Ove Rainer har så ledes ansett det vara alldeles nödvändigt i ett så starkt
personalberoende företag som Posten med ett förtroendefullt och effektivt
samarbete mellan företagsledningen och de fackliga organisationerna . Det
har också i hög grad berott på honom sj älv och på hans lätt samma , okon-
ventionella st il och a llmänt odogmatiska läggning att dett a goda och efter-
strävansvä rda har kunnat uppnås i så hög grad under hans tid .

God väx tkraft och god ekonomi
Som j ag skrev inledningsvis visade postvolymen tydliga tecken t ill avmatt -
ning i börj an på 1970-talet. Men under verksamhetsåret 1973/74 börj ade
volymen öka på nytt och det rej ä lt. Den växte med 7 procent. den kraft i-
gaste ökningen på många år .

Förtj änsten härav kan man knappast till någon nämnvärd del tillskriva
den nye chefen. Däre mot kan det räknas honom till godo att t illväxten -
bl a beroende på en klok prispolitik - blev så stark under återstoden av
I 970-talet.

T rots en allmänt svag konj unktur och den klena upptakten blev slutre-
sultatet för detta decennium en ökning av postvolymen med i genomsnitt
2. 7 procent per år. dvs gott och väl samma utveckling som under 1960-ta let.

En slutsats man frestas dra när man som j ag följ t Postens utveckling
under några decennier och även något forskat i det förflutna . är att poströ-
relsen visserligen kan svikta ett e ller annat år men att den ändå totalt sett
har en rent märkvärdig stabilitet och växtkraft.

Den ekonomiska utvecklingen har också varit tillfredsställande - och
tidvis mer än så - under de år som Ove Rainer lett Postverkets öden .
Förutom att statskapita let förräntats har medel kunnat avsä tt as ganska
regelbundet till den konsolideringsfond . som sedan regeringen ä ntligen
gett efter för Operat ion Övertalning frän Postverkets sida - inrättades
genom ett riksdagsbeslut 1976.

Det är många faktorer som har medverkat till den gynnsamma ekono-
miska utvecklingen under Ove Rainers period . Den ekonomiska styrningen
har efter hand gjorts allt effektivare och dett a har lett till ett ökat kostnads-
medvetande runt om i den stora postorganisat ionen .

Rationaliseringar har också lett till förbättringar i ekonomin . Som exem-
pel kan nämnas den begränsning av lördagsbrevbäringen som genomfördes
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1979. Den innebar helt visst - tillsammans med en del andra mindre
ingrepp i lördagsservic en - en påfrestning på Postens goodwillkapital. Och
det dröj er väl innan den blir helt förlåten av privatkunderna . För affärskun-
derna hade den knappa st någon negativ verkan . Tvärtom. Dessa har utbyte
av att kostnadsnivån sänktes betydligt med ca 55 milj oner kr årligen i
1980 års prisnivå .

En intensifie rad marknadsföring av Postens olika tj änster har likaså
förbätt rat finanserna . Ännu en positiv faktor har varit att postgirorörelsen
de senaste Rainer-åren gynnades av ett högt diskonto .

Positivt mot slutet har vidare varit att löneuppgörelserna gett mera
mått liga effekter än de gjorde på 1970-talet. Under denna period ökade
personalkostnaderna med inte mindre än 200 procent.

Att behäl la Postverkets sj älvständiga stä llning i statsapparaten har varit
Ove Rainers - liksom tidigare postchefers - klara må l. Ekonomin må ste
sålunda balanseras så a tt kostnaderna kan bestridas med egna intäkter. Att
bli beroende av hur mycket - e ller hur litet pengar finansministern har i
rikets kassakista skulle försätt a Postverket i ett utsatt läge , där politiska
beslut skulle styra verksamheten .

Ett utt alande man enades om på en konferens hösten 1980 med centrala
och regionala företrädare för verket och facket - den första i sitt slag är
symptomatiskt för Ove Rainers strävan och ledarskap i dett a avseende . I
det uttalandet betonades att det är en gemensam angelägenhet för verket ,
facket och personalen att postverksamheten drivs med rationella metoder
och efter affärsmässiga principer. Det är den enda säkra vägen att behålla
verkets sj ä lvständighet och den måste man i gemensamt intresse slå vakt
om.

Internationellt engagem ang  i  Postens fra mtidsfr@gor
Även i ett kort perspektiv står det a lldeles klart att Ove Raine rs starka
engagemang i Postens framtidsfrågor hör till hans frä msta förtj änster som
postchef.

Dessa frågor ägnade han stort intresse inte bara för svenska postverkets
del utan han förde också upp dem till internationell belysning, vilket med
all rätt gav honom en image i hela postvärlden av att vara en framsynt och
dynamisk postchef.

Bl a inledde Ove Rainer en stor debatt om postverkens framtidsproblem
vid världspostkongressen i Rio 1979. Han drog här upp en strategi för att
möta framtiden på ett offensivt sätt i klar kontrast till den defaitistiska
framtidssyn som börj at tränga fram på många håll i postvä rlden .

Men visst finns det stora problem. Enligt Rainers analys är följ ande tre
de besvärligaste .

Brevrörelsen som alla postverk är mycket beroende av - svenska post-
verket får ca 40 procent av sina intäkter därifrä n - kommer ofrånkomligt
a tt påverkas negativt av den snabba utvecklingen inom telekommunikatio-
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nernas och den elektroniska databehandlingens områden . Även betal-
ningsförmedlingen ett annat stort posta lt arbetsfält i många länder -
kommer att Iida avbräck genom den nya tekniken .

De nya kommunikations- och betalningsformerna blir inte bara snabbare
ä n de traditionella posttjänsterna . De blir också billigare genom att de
bygger mycket mer på teknik än på personalinsatser.

Det andra problemet är j ust kostnadsutvecklingen för den mänskliga
arbetskraften . Den trenden är inte lika dramatisk som den tekniska utveck-
lingen men i långa loppet blir den kanske vä l så besvärande . Möj ligheterna
för postverken att möta personalkostnadsökningarna med verkligt kost-
nadsbesparande och effektivitetshöj ande rationaliseringar är vidare ganska
begränsade .

Ett tredj e generellt problem är den ökande konkurrensen från privata
företag. Dessa blir a llt skickligare i att upptäcka och utnyttj a nischer i
postverkens traditionella marknad . På delområden kan man således erbj u-
da sina tj änster till lägre kostnader och t ill lägre priser än postverken kan
gora .

Till skillnad mot postverken är j u de privata företagen inte bundna av
någon prestationsplikt. De kan därför koncentrera sig på de mera lönsam-
ma delarna av marknaden , medan postverken får ta på sig uppdrag -
lönsamma eller inte - över hela landet.

Till bilden hör att postverkens monopol verkar bli alltmer urholkade . I en
artikel i Världspostföreningens t idskrift Union Posta le (nr 3/ 1982) har Rai-
ner närmare utvecklat sin syn på postmonopolens fram- och baksida . Hans
bedömning är att i varj e fall det svenska brevmonopolet kommer att förlora
det allra mesta av sin betydelse under de närmaste å rtiondena .

Den väg som Ove Rainer menar att postverken bör slå in på är den
offensiva vägen att kompensera bo rtfall genom expansion både på
traditionella och på nya marknader och därvid inte tveka att sj ä lva ta den
nya tekniken i sin tj änst.

Det gäller så ledes att utveckla affärsområdena och kompetensen med
postverkens oslagbara rikstäckande distributions- och kontorsnät som bas .

Exempel på den produktutveckling som det svenska postverket inlett
och förberett under Ove Rainers tid är e lektronisk postbefordran . ett data-
visionsnät »Poste l» - i samarbete med Televerket , allt mer avancerade
banktj ä nster i samarbete med PKbanken . bokning och förmedling av bil-
j ett er till tea trar . idrottsarenor . informationsservice å t kommunerna osv .

Ett exempel på Ove Rainers egen kreativitet är hans ide att ge ut rabatt-
frimärken för att öka det personliga brevskrivandet. Dessa märken har
blivit en klar succe och utgör en innovation som manar t ill efterf ö ljd i andra
länder.

God basservi ce ett g rund vi llkor f ör en gy nnsam fr a mt id
En förutsättning för att postverken skal l lyckas med sin introduktion och
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Möte i Stockholm i ap ril 1979 me llan tva generaldirektörer. Förre chef en f ör egyp tiska
postverket Mohamed I Sobhi är sedan 1975 Världspostf öreningens högste tj änstema n. Som
kandidat att eft erträda honom i mi tten pa 1980-a let har j ust Ove Rainer lanserats fr@n olika

hall i postvä rlden .

marknadsföring av nya komplett eringstj änster är att den posta la basservi-
cen fungerar . Så länge postverken kan erbj uda sina kunder en snabb och
pålitlig grundservice vid förmedlingen av »ord , varor och pengar», så länge
kommer de att utgöra en väsentlig, j a omistlig del av ländernas infrastruk-
tur .

Ove Rainer har levat som han lärt och ägnat mycken kraft å t att öka
k valiten i Postens service . Känsligast är distributionstj änsterna och dessa
ägnades bl a en bred kvalitetskampanj i börj an av 80-talet. Resultaten av
denna och andra aktioner har inte låtit vänta på sig. De tester som gjorts
frå n 1979 och framåt visar att många fe lkällor undanröj ts och att postgå ng-
en fungerar allt säkrare .

R ainers of ullbordade
Att skapa bätt re förutsättningar för en fullgod basservice var också ett av
huvudsyftena med det nya portosystem som Ove Rainer var med om att
införa .

Reformen genomfördes den I j uni 198 I och bygger på den egentligen

15



sj ä lvklara principen att Posten skall ta betalt efter försändelsernas beford-
ringstid . hanterlighet och mängd och inte efter deras innehåll.

Alla inrikes försändelser definieras i det nya taxesystemet som brev och
skickas efter samma taxa . normaltaxan . Företag med stor postmängd kan
välja en ekonomitaxa . som ger lägre porto mot längre befordringstid . Detta
har lett t ill att antalet brådskande brev har minskat. vilket ger sä krare
befordran av denna den viktigaste och känsligaste postströmmen .

Eftersom det var en stor och genomgripande reform - den största
portoomläggningen under detta ärhundrade - har det uppstå tt en del
problem i övergången . Arbetet med den översyn som Ove Rainer init ierade
- för a tt rätt a till en del ofullkomligheter - hann inte slutföras under hans
ledning .

A rv till eft erf ölj aren
En annan ofullbordad Rainer-symfoni utgör en översyn på nytt av Postens
organisation. E rfarenheterna av PYO-reformen med dess delegering och
decentralisering framför allt till den lokala förvaltningen har varit goda i
många avseenden . Men i and ra har man , som det heter. inte nått ä nda fram.

Särskilt har regionförvaltningarna kommit på mellanhand vid fördelning-
en av beslutsansvar och ekonomiskt ansvar . Detta skapar svårigheter för
en nödvändig fort satt utveckling mot större affärsmässighet i Postens verk-
samhet.

Under 198 1 och 1982 har därfö r planer utformats på en ny organisation ,
en CR U-modell. där bokstäverna står för central och regional utveckling .

Den bärande tanken har varit att skapa betydligt fle r och stark are regio-
ner , med vilka den centrala förvaltningen - omstöpt till huvudkon tor -
kan samverka utan mellanled .

Men det har fallit på den nye generaldirektören Bertil Zachrissons Iott att
slutföra utredningsarbetet och att presentera det nya organisationsförslaget
för regeringen - för vidare behandling i riksdagen .

Tanke, känsla och vilj a
Augustinus , i vår tid - efter ca I 600 är - kallad den första moderna
människan , hävdade att det som skilj er oss människor från andra varelser
är föreningen av tre egenskaper : tanke , känsla och vilj a .

För att från denna förvisso något långsökta utgångspunkt söka komplet-
tera det porträtt j ag här har tecknat av postchefen och människan Ove
Rainer vill j ag först slå fast att tankeapparaten är välutvecklad . Ove Rainer
har en imponerande förmåga att snabbt sätt a sig in i och finna de väsentliga
dragen i även komplicerade frågor . Han är också snabb att finna lösningar
och fatta beslut , ibland kanske väl snabb pa grund av en viss  otälighet  i
temperamentet , oftast dock väl dold i en avspänd och harmonisk air.

A andra sidan är han inte sen att ändra sig om det visar sig att ett
stä llningstagande varit förhastat. Det finns alltså plats också för eftertanke i
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Ove Raine rs hj ärna och för pre stigefr ia ret rätt e r . nä r det är på kallat.
Känslan och känsligheten och intuitionen finns också i rikt mat t . Kän s-

lighe ten kommer bl a till utt ryck i ett starkt rättsmedvetande he lt visst en
passande egenskap ho s numera rätt sväsendets högste vå rda re .

Ove Raine r har också en s tark soc ial känsla . vilket bl a avspeglat sig i
fri märksutgivningen ett område av många som det inte blivit plats för a tt
be lysa i denna öve rsikt. Exempel på socia la budskap i fr imärksform . som
Ove Raine r varit tillskyndare av . ä r »Vaka . Värna . Hj ä lpa» 1975. T a han d
om» 1980 och »Leva ti llsamman s» 1982.

Ansva rskänslan ä r vidare markant. Långt ifrån att ta så lätt på tingen
so m O ve Rainer ibland kan verka gö ra ha r han kä nt ett tungt ansva r so m
ledare av ett företag so m ha r he la samhä llet att betj äna och so m ha r en sto r
persona l. vars trygghet. trivse l och utveckling det gä ller att vä rna .

Vad man kan beklaga är att O ve Raine r inte hunnit ge sig ut ännu mer på
fältet och - ti ll ömsesid igt utbyte lä rt känna ännu fle r av Postens
pe rsonal med dess »sä llsynta fina instä llning till s itt fö retag» - Ove Rai-
ne rs egna ord i det hastiga uppbrottets stund .

Att vilj an och må lmedvetenheten slut ligen ä r sta rk hos Ove Raine r bör
ha framgått tydligt av mitt försö k till skild ring av den raine rska posttiden . I
mycket ha r vilj an va rit inriktad på att påve rka Postens utveckling i positiv
r iktning . Hans goda vilj a förenas med ett mod . en o rädd het , e tt c ivilkurage
av mindre vanligt forma t. Ove Raine r våga r gö ra vad de flesta av oss ba ra
tänke r , men av försiktighetsskä l avstå r från . Ove Ra ine r ha r så lunda inte
hukat sig för angrepp i massmedia utan gett sig in i slagvä xling med fr iskt
humö r och med en spets ig . understundo m unde rfund ig penna som vapen .
Alla fighte r ha r han vä l inte vunnit men det känns skö nt och ä r b ra för det
a llmänna debatt klimatet att någon vågar gå mot strömmen .

Postve rket kan så ledes glädj a sig åt att ha haft en rikt utrustad och
skic klig chef både som förgrundsfigur och som ledare av ve rkets öden
unde r en viktig utvecklingsperiod .

Sverige ·
[ 60

r f"
Den väg mo t större bredd och me r ak tuella mo tiv  i  fr imä rksutgivning en som N ils Hörj el
beträdde har Ove Rainer f ortsant pa. Bl a har hans engag ema ng i sociala fr @gor komm i t till

uttryck .
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