
Posten på resa
med Bert il Zachrisson vid rodret

av Egon Jonsson

Frans G Bengtsson, mer aktuell än vanligt
under 1989 genom att Frans G Bengtsson-
sällskapet gett ut en bok om honom,
skriver i en essä »Framför en bokhylla» -
den star at t läsa i »Sällskap för en eremit»
- att han med nöje läser nästan all litt era-
tur. T ill vissa bestämda undantag hör na-
tionalekonomi, fri vers samt alla högtidli-
ga uppsatser i allmänna ämnen av den om-
tyckta typen »Vi lever i en brytningstid».

Frans G Bengtssons motvilja i det sena-
re avseendet delas säkert av mänga, sär-
skilt som författarna ifråga ensidigt nog
tycks utgä frän att andra histori ska perio-
der int e alls eller i varje fall inte i lika hög
grad varit brytningstider som de skeden
de själva skriver om.

J ag utmanar nu mina läsare genom att
inleda denna skildring av Postens utveck-
ling under Bert il Zachrissons chefskap
med att hävda att denna period varit en
markant brytningstid.

Till pa köpet far jag till sta art jag giort
liknande konstateranden här i Postrytt a-
ren om utvecklingen i Posten under de tre
närmaste föregående generaldirektörerna.

I det följande blir det en del tillbakablic-
kar, som i någon mån vidgar art ikeln till
en skildring av 40 postår under fyra verks-
chefer. D et kan ändå vara på sin plats att
hänvisa till art iklarna ifråga. Dessa är
»Postverket under Erik Swart lings chef-
skap » i ärgäng 1965, »N ils H örj el som
postchef» i ärgang 1974 samt »Postverkets
ut veckling under O ve Rainers ledning»
årgång 1983.

Fyrfaldig t illväxt från 1947 t ill 1987
Mina försök att nu också i ett fjärde av-
snitt skildra huvudragen i vårt lands mo-
derna posthistoria omfattar åren
1947- 1987 - frän Erik Swartl ings första

EG O N J O N SSON är f ödd i Västervik 1919.
Ef ter att ha börjat i Postv erket 1938 kom han
till Generalpoststy relsen 1947. Tidv is som in-
f ormationschef, tidv is som chef f ör generaldi-
rek törens sek retara t har han på ett unik t sätt
arbetat nära fyra verkschef er. H an har tillhört
postm useinämnden i olika omgångar  -  sist som
ordf örande aren 1977- 84. I Postm usei Vi n-
ners sty relse har han varit med sedan 1957. Ef-
ter pensioneringen 1984 fran bef attningen som
inf ormationsdirek tör var han engagerad i f -
randet 1986 av Postens 350-ärsjubileum.

t ill Bertil Zachrissons sista fulla verksam-
hetsår. D essa år har p räglats av en enorm
och åtminstone för dem som började i
Posten för 40- 50 är sedan oförutsebar ut-
veckling med stora förändringar i Postens
verksamhet, struktur och kultur.

Postens styrka genom seklerna har varit
förmågan t ill förnyelse och anpassning till
samhällsutvecklingen. Med den väldiga
expansion som samhälls- och näringslivet
genomgått efter and ra världskrigets slut är
det givet att Postverket omdanats och
även vuxit . Men jag tror int e att så många
har klart för sig hur stark tillväxten i själva
verket har varit.

Summan av ant alet försändelser, bank-
och betalningsuppdra g uppgick 1947 till
900 miljoner. 40 år senare har antalet ökat
till 3,6 miljarder. Personalvolymen har
vuxit från 25 000 till 66 000 under samma
tid .

U tt ryckt i ärsarbetskra fter uppgick per-
sonalstyrkan år 1987 till 51 800. Posten i
Sverige har därmed blivit N ordens perso-
nalmässigt näst största företag. Endast
Vo lvo har fler anställda.

T idningen Veckans Affärer presenterar
varje år int e bara N ordens utan Europas
största företag. I den statistiken kom Pos-
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ten på 83 :e p lats under 1987, personalmäs-
sigt räknat.

Alla tal har int e skjutit i höjden under
perioden 1947- 1987. Antalet postkontor
har halverats till 2 100. Som mest fanns det
4 383 postanstalter. D et var 1949.

I gengäld har det numera helt motorise-
rade lantbrevbäringsnätet ökat från
60 000 km år 1947 till 218 300 km år 1987.
Siffrorna blir mera talande om man jämför
dem med järn vägsnätets utb redn ing. Ban-
längden var 1987 11 700 km . Det är en
st räcka som vårt lands 2 700 lantbrevbära-
re tillsammans avverkar varje vardag 18
gånger.

Ännu några siffror som belyser den
stora skillnaden mellan 1947 års och 1987
ärs postverk men som dessutom har
åtskilligt att säga om förändringarna i pen-
ningvärdet är at t Postens intäkter 1947
stannade vid 200 miljoner kr att jämföra
med 13 miljarder kr 1987.

Trett iosjätt e postchefen
N är Bertil Zachrisson tillträdde tjänsten
som generaldirektör i januari 1983 - med
sedvanligt verkschefsförordnande på sex

är - blev han den 36:e chefen genom ti-
derna i det då snart 350-äriga verket .

Som riksdagsledamot sedan 1969, som
f d statsråd och framför allt från de många
åren i riksdagens trafikutskott , varav de
senaste åren som ordförande, kände Bertil
Zachrisson till Postens förhällanden tämli-
gen väl. O ch utgångsläget var gott . U nder
O ve Rainers sista verksamhetsår - 1 juli
1981- 30 juni 1982 - hade visserligen
postvolymen minskat med två p rocent
men rörelseresultatet blev ändä rekordhö-
ga 535 miljoner kr.

Efterdyningarna efter 1900-talets mest
genomgrip ande portoreform är 1981 -
bl a slopades taxeringen efter innehåll, va-
rigenom trycksaksportot försvann - hade
ännu int e lagt sig. Det har de för övrigt
inte gjort ännu under 1989. Frågan om ett
speciellt bokporto skall prövas av en ut-
redning som regeringen t illsatt om Pos-
tens och Televerkets sociala och regional-
po litiska ansvar.

Ett betydligt större och svårhant erligare
arv var den översyn av Postens org anisa-
tion som pågått under 1981 och 1982 och
som enligt ritningarna - för att undvika

L. I

Bertil Zachrisson inviger utställningen Tryckerikonst på Postm useum 1983. Foto Yngve Hellström.
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ytt erligare längbänk - skulle slutföras
första halvåret 1983 så att regeringen hann
lägga en p roposition till riksdagen under
hösten . Målet var att kunna sjösätta den
nya organisationen under 1984.

Täta förändringar
D et låter sig sägas att översyner och
omorganisationer kommit tätt under de
senaste decennierna. På Erik Swartlings
tid gick det lugnare till. År 1956 tillsatte
regeringen en parlamentariskt sammansatt
utredning för en grundlig genomgång.
G rundligt arbetade också utredningen.
D en blev inte färdig med sitt slutb etän-
kande förrän i december 1962. Ett huvud-
förslag var att stärka de ekonomiska funk-
to nerna.

Remissbehandling, överarbetning i kom-
munikationsdepartementet under led-
ning av dåvarande statssekreteraren N ils
H örjel och riksdags behandling tog ytterli -
gare tid . Så det dröjde t ill 1965 innan den
nya organisationen togs i bruk.

Ni ls H örjel vilade på hanen i fem-sex år
innan han drog i gång en ny översyn av
Postens administration - säväl cent ralt
som regionalt och lokalt . Men efter en tid
fick utredningen läggas på is, tills en brän-
nande och segsliten fråga lösts ett sam-
gående mellan Postbanken och Sveriges
Kreditbank.

Det föl l därfö r pa efterträ daren O ve
Rainers lott att föra den utredningen i
hamn . Resultatet blev en ny organisation
fr o m den 1 juli 1976. Förberedelserna -
med den o ro och osäkerhet för framtiden
de vällar - hade således pägätt 5- 6 är.
G rundtankarna denna gång var målstyr-
ning och delegering av befogenheter och
ansvar till region- och lokalförvaltn ing-
arna.

Ant alet förvaltningsområden minskades
frän 160 i ll 59. D e sju regionförvaltning-
arna behölls men nedbantade fick de en
väsenligt ändrad roll - att inom ramen för
ett resultatansvar styra postområdena via
verksamhetsplaner och budgeter. Den rol-
len visade sig bli svår att spela. Region för-
valtningarna kom på mellanhand. Region-

chefen hade ansvar för ekonomin i hela sin
region men merparten av resurserna för
att direkt påverka resultatet fanns inom
postområdena.

En ny organisationsmodell - C RU
= C ent ral och Regional Utv eckling -
började ta form. Enligt mångas mening
akt ualiserades förändringarn a alltför
snabbt. Genomtörandet av den »gamla»
organisationen - frän 1976 - avslutades
1979. Så på många håll hade man knappt
hunnit börja arbeta i de nya banorna för-
rän det var dags att röra om i grytorna
1gen.

Författ are om förändringar
Eftersom översyner och utredningar om
Postens organisation varit väsentliga in-
slag i vår moderna posthistori a och präglat
även Bert il Zachrissons tid och dessutom
ännu en omorganisation genomförs av
hans efterträdare U If Dahlsten under 1989
kan det vara motiverat med ytt erligare
några reflexioner och synpunkter på för-
ändringsarbete i allmänhet och i Posten i
synnerhet .

N ågra ord av den romerske författ aren
Petronius, samtida med N ero, har då och
då under dessa omstöpni ngstider fallit i
mitt minne. Petronius har blivit mest känd
för sina satirer. Det kan man förstå av föl-
jande citat : »Vi tränade hart men varje
gång vi började få fungerande grupper
skulle vi omorganiseras. Jag lärde senare i
livet att vi är benägna att möta varje ny
situation med omorganisation. Jag tann
också vilken underbar metod detta är för
att skapa illusion av framsteg medan den i
själva verket åstadkommer kaos, ineffekti -
vitet och demoralisering .

Inne på det litt erära området vill jag ci-
tera några ord av Pär Lagerkvist som jag
lagt pa minnet : »H os det arbetan de folket,
de i daglig möda sysselsatt a människorna
finns starka och livsbevarande krafter. H i-
storien själv som samh ällsutveckling rusar
ofta fram och välter ikull, men hos männi-
skan tinns sedan ärtiotusenden en motver-
kande konservat iv kraft. Man släpper ej
det gamla, förrän det nya är säkerställt .»
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Även om Pär Lagerkvist ger ett per-
spektiv på den historiska utvecklingen i
sto rt - mot bakgrund av händelserna i
världen under 1930- och 40-talen - kan
innebörden appliceras även i mindre sam-
manhang som på organisationsförändring-
ar i ett företag.

På gott och ont
D e anställdas konservatism och skepsis in-
för nyordningar är både på gott och ont .
N egativt är den överdrivna rädslan för
förändringar överhuvudtaget. Rädslan är
dock i en del fall befogad. Atski llig a riske-
rar att ställas utanför det nykomponerade
laget , därför att man är för gammal, be-
döms inte kapabel att ställa om sig osv.
Man »platsar» inte längre.

I Posten har det inte funnits nägon tra-
dition eller beredskap för hur man annat
än i undantagsfall hanterar så känsliga per-
sonalfrågor som att ställa människor åt si-
dan, personer som skött sitt arbete lojalt
och p rickfritt enligt ditt ills gällande di-
rektiv.

O morganisationernas avigsida har säle-
des varit att omflyttningar, utslagningar
och fört idsavgångar drabbat alltfler. För
de allra flesta färgar de sista årens positiva
eller negtiva upplevelser i arbetet av sig på
pensionärstillvaron proportionellt mer
än de borde. Att känna sig uppskattad i
arbetet är ju kriteriet på trivsel i arbetet
och avgör också om man i efterhand skall
känna sig tillfreds eller inte med sitt yr-
kesliv.

Rädslan för förändringar kan vara di-
rekt farlig, om den tar överhanden i själva
företagsledningen . D en måste kunna fatta
även svåra och obekväma beslut . Annars
kan följderna bli vådliga. N ödvändiga
ätgärder vidtas för sent.

Vad finns det då för gott att ta vara på i
personalens konservatism ? Jo, den kan
hejda förnyelsens förkämpar så att de inte
far fram för fort och för bryskt . N ya kvas-
tar har en benägenhet att aningslöst sopa
bort även det som har varit och fortfaran-
de är av värde för kont inuiteten i verksam-
heten . För att tala med Pär Lagerkvist bör

det nya »säkerst ällas» genom att anpassas
till företagets levande traditioner.

I Posten har det tidvis varit så att medan
ledningsorganen varit upptagna av att lösa
sina administrativa problem så har den all-
deles övervägande delen av postpersona-
len arbetat otörtrutet - man kan nog
också säga ostört - i sin, dvs den verkliga
verkligheten, som om ingent ing viktigt
hänt eller håller på att hända.

Kursändring
N ågot viktigt för hela Posten och dess
framtid hände dock under Bertil Zachris-
sons första tid vid rodret . En första kurs-
ändring blev att den pägäende organisa-
tion sutredningen ändrade karaktär. D it-
tills hade utredningsarbetet mest gått ut på
att finna en organisationsmodell, där det
ekonomiska ansvaret kan läggas fast och
utkrävas av ansvariga chefer. Detta var ju
också upphovet till översynen .

N u blev i stället marknadsorientering
och affärsutveckling omorganisationens
huvudmal. Det konsultfö retag som anlita-
des i förändringsarbetet - IN DEVO -
hade erfarenhet från näringslivet av lik-
nande omorganisat ioner, bl a från SAS
och Volvo .

Marknadsstrategier har överhuvudtaget
satt s i centrum under 1980-talet i såväl
varu- som tjänsteproducerande företag i
alla industriländer. Från att ha baserat sin
tillverkning och försäljning på produk-
tionsapparatens utbud - alltefter dimen-
sionering och resurser - har industrin
måst ställa om sig t ill att tillgodose kun-
dernas behov och krav. Motsvarande gäl-
ler för serviceföretagen.

Ingen kulturrevolut ion
I Posten innebar den starkare betoningen
av affärsinrikt ningens och marknadsorien-
teringens betydelse ingen kulturrevolu-
tion . Posten har - som Bert il Zachrisson
utt ryckt förloppet - varit på resa från
myndighet via affärsdrivande verk till ett
modernt affärs- och serviceföretag. Vad
som återstod var den sista och avgörande
etappen . N u gällde det »bara» att fa alla i
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Posten med på den färden, som utlovades
bli spännande och stimulerande.

N är resan inleddes kan diskuteras. Med
visst fog kan man gå mycket långt tillbaka
i tiden. Redan efter ett halvt sekel fick
Postverket en relativt självständig stall-
ning i statsförvaltnin gen . Karl XI utfä rda-
de år 1685 en resolution som fastställde att
int äkterna av poströrelsen skulle hållas
isär från statens övriga inkomster och an-
vändas för at t finansiera och förbättra
postförbind elserna. Postverket tillerk än-
des således en särställning som ett ekono-
miskt självbärande, affärsdrivande stats-
organ .

Postorganisat ion årgång 1984
Den nya organisation av 1984 års modell,
som faställdes av riksdagen i december
1983, är uppbyggd kring Postens två hu-
vudaffärer, den traditionella brev- och pa-
ketrörelsen Brev och Paket - samt be-
talningsförmedlingen och den bankmässi-
ga verksamheten Giro och Kassa. Till
chefer för huvudaffärerna utsågs Per O lof
Sandren resp Bo Klevborn.

I stället för en uppdelning i sju postre-
gioner och 59 underlydande postområden
indelades landet i 31 postregioner, som
ansluter sig tämligen väl i ll länsindelning-
en. Regionerna leds av regionkontor, i
flertalet fall förlagda till länets huvudort .

D en styrning av regionerna som huvud-
kontoret - det nya namnet på cent ralför-
valtningen - utövar sker huvudsakligen
genom att ange mål och kontrollera att
målen uppfylls. Inom dessa ramar ges re-
gionerna stor självständighet . Så var åt-
minstone avsikten.

Verksamheten samordnas i en koncern-
ledning, ett till en början något oegentligt
namn, eftersom en reell koncernbildning
dröjde till 1988.

I koncernledningen ingår förutom ge-
neraldirektören de båda cheferna för hu-
vudaffärsområdena samt cheferna för de
tre koncernstaberna - Personal och Ad-
minist ration, Ekonomi och Kontroll samt
Information och Sekretariat . Stabschefer-
nas uppgifter är att svara för Postens ge-

mensamma policyfrågor och att förse
verkschef en med underlag för hans be-
slutsfattande, styrning och kont roll.

Postens resultatenheter - PF A Postens
Frimärksavdelning, Postens adressregister
PAR, Postens D iligenstrafik, Postens In-
köpscentral, Postens Industrier och Pos-
tens T ryckeri arbetade i stort sett vidare
enligt tidigare mönster.

T ill en ny resultatenhet - Administra-
tiv Service - samlades företagsservice av
både allmän och speciell karaktär - data-
system, juridik, personaladministration,
information, redovisning, statistik, kon-
torsservice osv. AS erbjuder sina tjänster i
konkurrens med utomp ostala företag åt
huvudkontoret , affärsomrädena, regioner-
na osv.

N ågot senare - är 1986 - organisera-
des Postens fastighetsförvaltning om till
en resultatenhet - Postfastigheter.

På rätt post i rätt t id
D e senaste decennierna har det kommit ut
metervis med böcker om ledarskap. N ya
slagord har myntats och gamla har dam-
mats av. Profeterna har varit många som
vetat att lära ut hur chefen skall vara och
uppträda för att produktions- och försälj-
ningssiffrorna skall ta nya skutt uppåt i
diagrammen i företagens årsredovisningar.
»Managementet»-litteraturen har komp-
lett erats med film och video, seminarier,
kurser och konferenser i det oändliga.

Men framgång kan inte byggas på pa-
tentmediciner och slagord . Människor är
olika, chefer också. Vidare växlar betingel-
serna fran företag ti ll företag, fran tid till
annan .

I lyckliga fall kommer rätt chef till rätt
företag vid rätt tidpunkt . D en nye chefen
har just de personliga egenskaper och de
erfarenh eter som just dä krävs av företa-
gets ledare.

Bert il Zachrisson har visat att han var
rätt man pa rätt post i det utvecklingsske-
de som Posten befann sig i.

Min uppfattning är att Posten haft tur
med sina verkschefer under de 40 år som
jag skrivit om i Postryttaren . På Erik
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Swartlings tid var Postverket ännu mycket
av ett ämbetsverk och Erik Sward ing var
en rätt rådig och oförvitlig ämbetsman.
N ils H örjel blev Postens förste egentlige
företagsledare och med en energi och styr-
ka som fa är mäkt iga tog han kraftta g för
att modernisera Posten och utnyttja ny,
framväxande teknik . O ve Rainer med sin
mjukare framtoning var en skicklig sam-
ordnare. D et var till stor del hans förtjänst
att de delvis motsatt a intressen som kon-
trahenterna hade i tvängsäktenskapet mel-
lan Postbanken och Kreditbanken kunde
utjämnas och att samarbetet mellan Posten
och PKbanken fick en god start .

Vilka erfarenheter och egenskaper hade
då Bert il Zachrisson att tillföra Posten
som ledare? En insikt frän ordförandeska-
pet i riksdagens trafikutskott var att tiden
var mogen att ge de statliga affärsverken
en självständigare ställning. De måste
kunna stå på egna ben och själva finansiera
sina investeringar. Investeringar som är
nödvändiga för att hänga med i konkur-
rensen får int e ta för lång tid att genomfö-
ra. D en statliga budgetprocessen passade
inte längre.

D e statliga affärsverken borde också
själva få välja sin organisationsform och
göra förändringar så att de kan klara sina
grundläggande serviceuppgifter också
framgent genom att snabbt och flexibelt
möta nya behov och krav, utnyttja ny tek-
nik osv.

Att verka för större frihet åt Posten blev
ett av ledmotiven i Bert il Zachrissons be-
mödanden som postchef - ett arbete som
också blev mycket framgångsrikt . Et t
stort framsteg var att Posten fr o m den 1
juli 1985 själv får besluta om och finan-
siera sina investeringar. D essa håller sig
kring en miljard kr årligen. Det finns nog
inget postverk i hela världen som har så
stor frihet visavi staten som det svenska
numera har.

Förespråkare med talets gåva
Till de egenskaper som gjort Bert il Zach-
risson särskilt lämpad att leda Postens
öden under den aktuella perioden hör en

förmåga att medryckande och övertygan-
de tala till en församling, stor eller liten,
att umgås med människor, att föra öppna
samtal, att få människor att uttala sin upp-
riktiga mening. Berti l Zachrisson är med
andra o rd en mästare i att kommunicera,
ett nyckelord i modern företagsledning.
Förnyelseprocessen i Posten är till största
delen en int ern omvandling. Det har där-
för betytt mycket att chefen själv som ide-
ernas främste förespråkare kunnat sälja
budskapen till personalen i skrift men
framför allt i tal och samtal.

Sitt första budskap till Postens anställda
en nyårshälsning i januari 1983- avslu-

tade Bertil Zachrisson med en program-
förklaring. H an ämnade resa runt i landet
och studera verksamheten pa fältet. »Jag
vill gärna höra hur N i ser på Ert arbete på
olika håll, inte minst på Postens framtid
och hur N i tror att vi kan möta den på
bästa sätt .»

D et blev mer än en vacker tanke. Berti l
Zachrisson har rest runt och träffat , lyss-
nat till och tagit int ryck av Postens anställ-
da mer än vad företrädarna hunnit med . I
ledarskapslitt eraturen värderas denna ak-
tivitet högt och kallas »management by
walking around».

Budskap som gått hem i markorganisa-
tionen har varit hans klara deklarationer
att öka den lokala kompetensen och slag-
kraften. Det är en del av Berti l Zachri s-
sons natur att hysa en stark tilltro till män-
niskors förmåga att lösa sina uppgifter ut-
an pekpinnar från cent ralt håll, bara de får
förtroendet . H an fann att man ute i landet
inte var nöjd med att centralstyrningen
alltjämt var så stark - trots alla vackra ord
man fått höra i åratal om delegering. På
många håll ropade man efter snabbare för-
ändringar.

Förändringsbenägenheten har följakt li-
gen - förk larligt nog varit betydligt
mindre på central nivå. D är handlar det ju
om att lämna ifrån sig eller åtminstone de-
la med sig.

Snabba resultat
Analyser och målformuleringar i all ära
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det är resultaten som räknas. De visar om
ideerna till förän dring haller och om led-
ningen har kraft att genomföra dem.

D e ekonomiska resultat som Posten
uppvisar beror dock inte bara på interna
faktorer som verkschefens och den övriga
ledningens kapacitet, på personalens duk-
tighet att producera och sälja osv. Ytt re
omständigheter och även rena tillfällighe-
ter spelar in .

Professor Sune Carlson, som kanske
mer än någon annan nationalekonom i
vårt land studerat företagsledandets vill-
kor och problem, har skrivit att han i bör-
jan av sina studier såg på verkställande di-
rektören som en orkesterdirigent , ensam
på estraden, men att han senare insett att
denne mer är att likna vid en docka i en
Kasperteater. H undratals personer drar i
trådarna och tvingar honom till åtgärder i
den ena eller andra riktingen .

D en som känner Sune C arlson vet att
han gärna spetsar till sina uttalanden.
H ans målande men kanske väl drastiska
beskrivning kan stämma mer eller mindre.
Bert il Zachrisson har förvisso inte känt sig
som en maktlös docka utan snarare som
en dirigent . Som en sådan har han också
uppfattats, såväl av sina närmaste medar-
betare som av personalen i stort .

Men visst och sant är att Postens resul-
tat påverkas av förhållanden som chefen
int e kan göra mycket ät - den allmänna
konjunkturen, ränt eläget , de årliga löne-
höjningarnas storlek osv. Varje procent s
nedgång i räntenivån minskar Postens rän-
tenetto med 70- 80 miljoner kr per år och
en ökning av lön enivän med en procent
betyder minst lika mycket i ökade perso-
nalkostnader.

H ur som helst blåste en del vindar i
gynnsam riktning under de första åren och
bidrog till att det ekonomiska resultatet
blev allt bätt re - 276 miljoner kr under
1982/ 83. 298 miljoner kr under 1983/ 84
samt 496 miljoner kr under 1984/ 85. Den
1 januari 1986 började Posten tillämpa ka-
lenderär som räkenskapsår, så resultatet
för andra halvåret 1985 redovisades sepa-
rat - 384 miljoner kr.

Bakom dessa siffror ligger en årlig vo-
lymökn ing för brev och bank- och betal-
ningsuppdrag på mellan 2 och 4 procent . I
oktober 1984 infördes en ny service på
lättgodssidan - företagspaket . De har be-
tytt ett uppsving. Företagspaketen utlovas
befordran från dörr till dörr och är fram-
me följande vardag i större delen av lan-
det . F rån en stadig årlig volym på 40 mil-
joner paket har antalet vuxit kraftigt och
var 1987 uppe i 51 miljoner.

Att brevvolymen utvecklats så positivt
är anmärkningsvärt . På 1960- och 70-talen
räknade flertalet postverk med att efterfr -
gan på brevtjänster skulle minska eller
åtminstone stagnera under 1980-talet be-
roende på en ökad användning av tele- och
datateknik . Att brevvolymen i stället ärli -
gen ökat med ett par upp till 4 a5 procent
beror på att själva informationsmängden i
samhället ständigt växer men också på att
datoranvändningen genererar brev i nya
former.

Vidare är att märka att int resset för af-
färsbrev ökar i näringslivet . Till en del be-
ror det på en omsvängning i företagens
markn adsfö ring. D en syftar traditione llt
t ill att värva nya kunder men ett tidens
tecken är att den alltmer rymmer åtgärder
för att behålla de kunder man redan har.
O ch brevet är ett utmärkt medel att upp-
rät thälla en kontinuerl ig och akti v kontakt
med kunderna.

Posten har tagit fasta på det ökade brev-
intresset och ordnar sedan 1987 kurser för
näringslivets chefer och mellanchefer - de
som init ierar och skriver brev - om hur
man skriver för att bli läst, för att bli för-
städd och för att na effekt .

Ned och upp
D en goda trenden bröts 1986. Det gav en
något dyster slutvinjett ät ett klang- och
jubelår med ett glansfullt firande av Pos-
tens 350-ärsjubi leum.

Resultatet för 1986 blev en kraftig ned-
gång till 188 miljoner kr. O rsakerna var
bl a fallande räntor och en stark ökning av
personalkostnaderna.
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Bert il Zachrissons roll d ittills hade
främ st varit vägvisarens och in spiratörens.
N u k rävdes andra egenskaper och hårdare
tag. Bert il Zachrisson tvekade inte att
handla. Ett st ramt rationaliseringspro-
gram sp ikades. D et blev något av en chock
för alla. Ingen förhandsinformation hade
varslat om att 1986 kunde bli ett så resul-
tatmässigt däligt år.

1987 - medicineringens och äterhämt-
n ingens år - blev k rävande. Men om det
börjat i moll så slutadet det i du r.

Bert il Zachrisson kunde glädja sig åt ett
kraftfullt stöd av regioncheferna. D et var
på dem som den tyngsta bördan lades.
T ack vare en kombination av snabbt insat-
ta, effektiva rationaliseringsåtgärder och
en positiv utvecklin g av försäljningen steg
resultatet för 1987 till 594 miljoner kr. D et
sto ra ly ftet - från 188 miljoner kr pla-
cerade Posten på elfte p lats bland de 25
företag, som enligt Veckans A ffärer redo-
visat de största resultatförbätt ringarna
från 1986 till 1987.

I sin kommentar till verksamhetsåret
1987 i Postens årsredovisning skr iver
Bert il Zachrisson :

»För ett serviceföretag som Posten betyder den
anställdes arbetsinsats och kundintresse oer-
hört mycket samtidigt som samspelet mellan
de olika delarna i organisationen måste vara
gott. Årets resultat bär vittne om att medveten-
heten härom är stor hos de anställda. Detta är
Postens viktigaste tillgäng för framtid en».

N ägot fri sp räkigare utt alade sig Bertil
Zachrisson vid ett besök i Växjö : »Aven
om man är arg så är man lojal i Posten ».
O ch i personalt idningen N yhets-Posten
sade han att det är typiskt för andan i Pos-
ten att man kny ter näven i byxfickan och
ger järnet när det verkligen behövs.

I förgrunden internat ionellt
Vid världspostkongressen i H amburg
1984 var Bertil Zachrisson en av inledarna
vid en generaldebatt om »Modern mana-
gement o f the Post ». J ag cite rar nägra av-
snitt ur hans anförande :

E t t hinder för modernisering som postverken
mäste undanröja är att man alltför länge lätit
produktionsresurserna styra utbudet av tjäns-
ter. Denna styrning i kombination med strikta
regelsystem har motverkat expansion och ut-
veckling. Det är marknaden postverken främst
skall ta hänsyn till. I svenska postverket har vi

--M
1
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Kung Karl XVI Gustaf och drottning Silvia visas runt på den internationella frimärksutställningen
STOCKHOLMIA 86. Foto Kersti Rasmusson.
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kommit fram till at t var marknadsföri ng varit
för allmänt hallen, tagit för litet hänsyn ti ll att
vi arbetar på olika marknader med olika lön-
samhet, olika priskänslighet, olika tillväxtm öj-
ligheter osv. Marknadsföringen måste drivas
med betydligt större flexibilitet .
Vidare har vi kommit fram till att i första hand
anpassa våra tjänster till våra ekonomiskt mest
betydelsefulla kunders behov. Relativt få kun-
der - ca 500 företag ger oss 65 % av våra
intäkter . D etta betyder inte att mindre företag
och privatpersoner desavoueras. Tvärtom är
det just genom att ge god service åt alla överallt
som vi framstår som en intressant och kompe-
tent partner för näringsliv och organisationer.»

Bert il Zachrisson avslutade sitt anförande
med några personliga reflexioner mot bak-
grund av den kännedom om statlig verk-
sam het som han förvärvat i olika positio-
ner. D en p räglas alltfö r mycket av försik-
tighet . Man utreder mycket och länge.
Man vill vara säker på att man fattar rikti-
ga beslut . Formerna för verksamheten -
organisationsfrågorna - kan ibland dra
till sig stö rre uppmärksamhet än själva
verksamheten. Industrin och affärsvärlden
agerar mycket snabbare, med mycket
mindre krav på säkerhet i förväg. Man ex-
perimenterar och är beredd att betala risk-
pengar. Man bättrar på och prövar om be-
slut, när det behövs, justerar i efterhand i
stället för att strä va efter 100-procentigt
säkra lösningar på förhand. Postverken
måste ta efter detta och snabba upp tem-
pot betydligt .

D ett a var varken Bertil Zachrissons för-
sta eller sista framträdande på den interna-
tionella arenan.

Vid världspostkon ferensen i Rio 1979
hade O ve Rainer inlett en debatt om post-
verkens framtidsproblem. Ett av dessa var
den ökande konkurrensen från privata fö-
retag. D essa blir, framhöll Rainer, allt
skickligare i att upptäcka och utnyttja ni-
scher i postverkens traditionella marknad.
Postverken mäste angripa sina problem
offensivt och alldeles särskilt vinnlägga sig
om att sköta den int ernationella postgång-
en både säkrare och snabbare.

På den vägen har Bertil Zachrisson fort -
satt och verkligen gått på offensiven. Med
mera klarspråk än som varit brukligt i

postvärlden har han pekat på bristerna i de
internationella postförbin delsern a - läng-
samhet , underlåtenhet av nationella hän-
syn att använda de snabbaste transport -
medlen osv.

I januari 1986 inbjöd Bert il Zachrisson
sex europeiska postchefer - frän Fra nkri-
ke, Irland, N ederländerna, Storbritannien,
Schweiz och Västty skland - till ett möte i
Stockholm. Ett av syftena var att skapa en
»kurirtjänst », en övernattservice i Europa
för expressförsändelser (EMS = Express
Mail Service). Bert il Zachrisson betonade
att den »sakta men säkert-mentalitet» som
kännetecknat internation ellt postalt sam-
arbete bör ses som ett avslutat kapitel. An-
nars går det int e att hänga med i den ökan-
de konkurrensen från de pri vata kuri rfö-
retagen. Postcheferna i industriländerna
mäste vidare kunna träffas utan formalite-
ter när läget så kräver.

En dryg månad efter mötet i Stockholm
start ade EMS med Bryssel som cent rum. I
slutet av året omfattade nätet ett 60-tal
länder i och utanför Europa.

För att skapa snabbförbindelse västerut
slöt Posten avtal - okonventionellt så det
förslär - med en av det amerikanska post-
verkets hårdaste konkurrenter - kurirfö-
retaget Federal Express. Avtalet ger post-
kunderna i Sverige övernattförbindelse för
expresspost tilt p raktiskt taget alla större
städer i U SA. Federal Express har stora
resur ser - en ftygplansflotta på 100 ma-
skiner och en miljon kunder över hela
U SA.

I januari 1988 startades - som ytterliga-
re en frukt av mötet i Stockholm - det
första internationella postbolaget, Inter-
national Post Corporation. Det har sitt sä-
te i Bryssel och har som viktigaste uppgift
att ordna en snabb och rationell hantering
av EMS-försändelserna. Inte för intet ut-
sågs en svensk Bengt H olst - till verk-
ställande direktör.

Samarbetet rullar nu vidare. De 26 post-
verk som är anslutna till C EPT - samar-
betso rgan för post- och televerken i Väst-
europa jämte Jugoslavien och Turkiet -
samt postförvaltningarna i USA, C anada,
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Australien och Japan bildade i maj 1988
ett affärsverk - C EPT-Agency - med sä-
te i Bryssel.

Innebörden är att kraftt ag nu tas för att
effektivisera den nationella och internatio-
nella behandlingen av utrikespost .

Mera bank
Två viktiga frågor inom huvudaffärsområ-
det G iro och Kassa har drivits med stor
ambition . D en ena är att Posten själv skall
få förvalta Postgirots pengar. Vid PKban-
kens bildande beslöt statsmakterna att
dessa pengar automatiskt skulle föras över
till PKbanken för förräntning. Detta inne-
bar otvetydigt ett misstroende mot Pos-
tens egen förmåga att placera sina pengar
på bästa och mest vinstgivande sätt . Ändå
hade Posten vid PKbankens bildande en
nästan hundraårig bankerfarenhet genom
att inom sig ha utvecklat dels landets stör-
sta sparbank Postsparbanken - dels
den helt dominerande betalnin gsförmed-
lingen - Postgirot. Efter ett träget , för att
int e säga ent räget arbete av Bert il Zachris-
son med stöd av ledningen inom Giro och
Kassa - det gällde att få gehör för en åter-
gång till det gamla hos regering och riks-
dag, hos Riksbanken osv - ändrade riks-
dagen regeln till Postens förmån.

Postens egen finansrörelse agerar nu
dels på dagslånemarknaden, där man han-
terar i genomsnitt fem miljarder kr, dels
på penning- och obligationsmarknaden,
där ca 10 miljarder kr är placerade.

D en andra ambitionen har varit att
bredda Postens bankservice. År 1987 träf-
fades ett samarbetsavtal med PKbanken av
helt ny och mera stimulerande karaktär.
Posten får ersättning enligt en provisions-
modell, baserad på det faktiska utfallet på
postsidan av in- och utläningsverksamh e-
ten . Ett gemensamt mål är att påverka
PKbankens lönekunder att ha även övriga
bankaffärer i PKbanken och sköta dem på
Posten.

D en omorganisation av PKbanken som
genomfördes 1986 med en uppdelning i
PK Företag och PK Privat - livligt under-
stödd av Bert il Zachrisson som ledamot i

bankens styrelse - har verkat i samma
riktning. PK Privats organisation ansluter
sig nära till Postens organisation. H ur
sam arbetet utvecklats under Bert il Zach-
rissons tid framgår bl a av att 500 post-
kont or numera växlar utländsk valuta och
att 800 postkon tor bedriver utlåning och
beviljar krediter inom vissa ramar.

Billigare att skicka brev
I stället för relativt kr afti ga portohöjning-
ar vart annat eller vart tredje år har Posten
under 1980-talet - med regeringens goda
minne - valt en annan rytm med årliga
10-öreshöjningar av det vanliga brevpor-
tot och höjning av andra postavgifter 1 un-
gefär samma proport ion. Det har medfört
dels att dramatiken blivit mindre i mass-
media, dels att större postkunder lätt are
kan budgetera sina portokostnader.

Port outvecklingen för 20-grams inr ikes
brev har studerats i en internationell un-
dersökn ing. Från 1 juli 1977 till 30 juni
1987 har realportot sjunkit i Sverige med
inte mindre än 14 procent . Endast ett land
av de 15 O EC D -länder som undersök-
ningen omfattat ligger bättre i ll. Medel-
värdet är en realportosänkning med 4 pro-
cent .

Ett serviceproblem för Brev och Paket
har varit att även vid stadigt stigande voly-
mer bibehålla en jämn och god kvalitet i
befordran och utdelning av brev och pa-
ket . Att tillväxten varit särskilt stark i
storstadsområdena har inneburit en extra
påfrestning. I Stockholmsområdet med
dess överhett ade arbetsmarknad har Pos-
ten fått rekryteringsp roblem för första
gången på länge - särskilt i brevbäringen.

För att klara servicen har stora investe-
ringar gjort s i nya postterminaler utrus-
tade med automatiska brevsort eringsma-
skiner och andra tekniska finesser. Vidare
har ett nytt och effektivare transportsys-
tem för flygpost tagits i bruk. Posten las-
tas i specialbyggda containr ar, som i sin
tur lastas ombord i särskilda transport-
plan . Flygningarna utförs numera i egen
regi sedan Posten förvärvat flygbolaget
Falcon .
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Målet för övernattbefordran av brev är
satt till 95 procent . Produktio nssystemen
är visserligen byggda för att klara 100 pro-
cent , men störningar i flyg- och tägtrafi-
ken och andra oförutsebara händelser gör
att ingen garant i kan lämnas för att alla
brev skall komma fram över natten.

1987 nådde Posten int e servicemålet .
Bara 93 procent av breven kom fram över-
natt mot 95 procent åren dessförinnan.
För att äterställa ordningen startade Berti l
Zachrisson ett serviceprojekt , som efter
att ha inhämtat kundernas erfarenheter
och undersökt deras att ityder skall lägga
fram förslag till kvalitetshöjande ätgärder.
Arbetet hann inte slutföras under Berti l
Zachrissons tid, inte heller en annan ut-
redning för att vidareutveckla lednings-
och styrsystemet .

Posten blir koncern
D en 1 april 1988 ombildades Posten till en
koncern efter ett riksdagsbeslut året in-
nan. D et har bl a inn eburit att det är kon-
cernstyrelsen som är ansvarig för verk-
samheten inför ägaren/staten. Fram till
dess har generaldirektören ensam burit
dett a ansvar. Statens styrning av Posten
sker nu på ungefär samma sätt som styr-
ningen av de statliga aktiebolagen.

Mått och steg var vidtagna för att Bert il
Zachrisson skulle avsluta sin tid i Posten
som ordförande i den nya koncernstyrel-
sen. D et hade säkerligen varit en lyckad
ordning. Den erfarenhet som Bert il Zach-
risson förvärvat genom sitt starka engage-
mang skulle ha varit en tillgång i styrelsens
arbete liksom för hans eftert rädare U lf
D ahls ten.

Bert il Zachrisson avsade sig emellert id
uppdraget som styrelseordförande. Bak-
grunden var att Riksrevisionsverket under
våren 1988 riktat en del anmärkningar mot
en av Postens resultatenheter Postfas-
tigheter. Som ansvarig för Postens totala

verksamhet och således också för de fel
främst av formell natur - som begåtts tog
Bert il Zachrisson sin Mats ur skolan och
lämnade Posten helt. T ill detta bidrog att
det int räffade fått alldeles för stora pro-
port ioner i massmedia. Att Riksrevisions-
verket i sin granskningsrapport ocksa haft
åtskilligt gott att säga om Postfastigheters
sköt sel kom helt bort i hanteringen. N är
en journalist i press, radio eller TV tänder
pa en sak besannas ofta ett bibelord : »U t-
av en gnista vard er en stor eld».

Humanist
och företagsledare

Vi som var ansvariga för Postens 350-ärs-
jubileum min eftert rädare som intorma-
tionsdirektör Ingegerd Mattsson, projekt-
ledaren, chefen för Postens presstjänst
G unilla Zillen, Kent Lundin och jag
tänkte ofta den tanken att det var en väl-
signelse att ha Bert il Zachrisson som
verkschef under jubileumsåret . Som den
kulturpersonlighet han är, hemmastadd på
kulturens alla områden, såg han till att de
kulturella inslagen fick stort utrymme vid
sidan av de kommersiella.

För Postens personal blev 1986 ett år att
minnas. Men det finns också andra som
bör sända Bertil Zachrisson tacksamm a
tankar. Jag tänker alldeles särskilt på Post-
museums tusentals vänner och besökare,
däribland denna årsboks läsare. Postmuse-
um hade nämligen inte alls varit vad det är
idag, om int e Bert il Zachrisson ställt upp
så generöst på att magnifikt rusta upp lo-
kalerna liksom exponeringen av museets
samlingar som ett bestående minne av
350-årsjubileet .

H är kom humanisten Berti l Zachrisson
till tals. Att han bland andra gåvor också
ägde förmåga att framgångsrikt leda ett av
Sveriges största företag var en överrask-
ning för manga - kanske även för honom
själv.
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