
• Många goda vänner har ofta sagt 
mig, att det väl knappast finns något 
så hopplöst so~ att att vara ekono
michef för SS, ett företag som har 
en driftförlust på flera tiotals miljo
ner! Sj älv tycker jag förstås att det 
knappast fiIUls något företag, som 
för en ekonom kan mäta sig med ett 
lokaltrafikföretag ifråga om intres
santa och givande arbetsuppgifter. Så 
åsikterna är ju lite delade. 

Men tänk enbart på vilken förmån 
det är att ha möjligheten att ena da
gen som skrivbordskarl sitta och räk
na med utgifter på miljoner kronor 
och så nästa dag få hoppa ut i det 
levande livet på en spårvagn och ploc
ka med två- eller femöringar. 

Det var just vad jag länge hade 
önskat att få göra. Anledningarna var 
flera. Vi måste t. ex. kanske ha en ny 
taxa när T-banan blir genomgående, 
och då är det bra att själv veta något 
om hur allmänhet och trafikpersonal 
f. n. har det på våra vagnar. Jag tog 
alltså chansen att komma med i en 
vanlig konduktörsgrupp. 

Vårt biljettsystem är ju på det hela 
taget relativt enkelt. För innerstaden 
arbetar vi faktiskt mer eller mindre 
med en enhetstaxa, och jag tror att 
vårt blockbiljettsystem är bland det 
snabbaste och enklaste man kan tänka 
sig. Till den saken bidrar inte minst 
avgiftens storlek på 50 öre som ett bra 
och lätthanterligt belopp. Vad inner
staden för övrigt beträffar, har vi 
övergångar och periodkort, som inte 
vållar några större bekymmer. Rabatt
biljetterna är dock inte så särskilt 
tillfredsställande ur kontrollsynpunkt 
och en bättring där vore på sin plats. 
För ytterlinjerna verkar kanske vårt 
periodkortsystem något av kineseri, åt
minstone för allmänheten. Men kom
mer man väl in i systemet - vilket jag 
nu inte vill påstå att jag helt gjorde på 
den här korta tiden - och framför 
allt, har man att göra med en linje 
som man går fast placerad på, är det 
hela relativt enkelt och även lätt

viserbart. Det är givet att det finns 
en del särfall som kan vålla bekym
mer, men på det stora hela måste man 
nog säga, att även periodkorten för 
den vane konduktören är en enkel 
match. 

Vad som vållar bekymmer för kon
duktören i fråga om avgiftsupptag
ningen är att många stockholmare 
nog fattar ÖÄ:s instruktion, att man 
skall erlägga avgiften utan anmodan, 
på sitt eget lilla sätt. I en överfylld 
vagn kan det vara svårt att veta om 
alla har betalat. Först efter en still
sam förfrågan ett par gånger om alla 
erlagt avgiften, börjar samvetet luck
ras upp på den som kärt krama t en 
50-öring i handen och slanten kom
mer så sakteliga fram för att om
vandlas till ett legalt färdbevis. 

Vad beträffar allmänheten får man 
nog säga, och det är ju väl känt, att 
stockholmare inte är så särskilt glada 
av sig på spårvagnar eller bussar. Men 
det gäller i stort sett endast under 
rusningstrafik, då det är fråga om 
att komma i tid till jobbet. Person
ligen anser jag att arbetarna utgör 
den trevligaste publiken under rus
ningstid. De lämnar avgiften snabbt, 
»morsar» bekant på konduktören och 
verkar vara ett med hela vagnen. Men 
överhuvudtaget är nog innevånarna i 
vår stad tacksamma passagerare, även 
om det inte alltid kommer till ut
tryck i pressen och på aIUla t sä tt. Tar 
man det hela från en gemytlig sida, 
när man råkar göra något fel men 
omgående ber om överseende, så är 
saken ur världen. Vad man särskilt 
konstaterar - och därvid har Stock
holm kanske en fördel framför andra 
städer - är en hygglig ordning på 
vagnarna. Det är förvånande tycker 
jag själv om man sitter som konduk
tör, hur bra det här systemet med att 
gå framåt i vagnen fungerar. En så
dan sak, som ju betyder så mycket 
för trafikantväxling och snabbheten 
i trafiken, sätter man särskilt värde 
på. 

Från miljoner till grus
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Vanans makt är stor. Kommer en tom 
buss minuten före den ordinarie så väntar 
man hellre och får det trångt. 

Eke Erik Sand i full aktion på 3 :an. 
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KandukJören avgör stämningen. 

Vad får man för intryck av kan
duktörens arbete och hans sätt att 
uppträda på vagnarna, när man så 
här relativt kortvarigt får praktisera 
i jobbet? Utgår man från att fler
talet konduktörer, som i dag söker 
sig till SS, inte har någon större kän
nedom om Stockholm ifråga om ga
tor, platser osv., tycker jag för min 
del att det är beundransvärt att de 
kan klara arbetet med allt det nya 
i det stora företag som SS dock är. 
Att sedan utbildningskursens teori och 
praktik är bra upplagd drar förstås 
sitt strå till stacken. Men helt natur
ligt tar det sin tid innan en nyanställd 
kan växa in i uppgifterna och har 
möjlighet att klara alla sorters passa
gerare. I regel är det ju rätt litet 
förfrågningar från passagerarna, men 
ibland kan det samla sig till de mest 
underliga saker på en gång. Hur stäm
ningen blir på vagnen är det ju många 
gånger faktiskt konduktören som av
gör. Och där gäller som regel, att 
det inte är den resolut bestämmande 
utan den vänligt dirigerande, som har 
den bästa atmosfären på sin vagn. 

Sedan måste jag nog säga, att det 
är en skön kä-nsla, om man nu är 
lagd åt det hållet, att kliva upp en 
tidig morgon och vara med när det 
dagas och blir fart på gatorna. Har 
man då turen att sitta på en buss 
ifrån Götgatan ned mot stad"en och 
se, hur solen glittrar på vattnet i 
Saltsjön, njuter man och skapar något 
aven reservfond. Den är bra att ha 
när man kommer ner på Skeppsbron 
och en förtretad dam framför sin 
oförblommande uppfattning om bola
gets- sätt att sköta sin trafik. 

När det gäller trafikpersonalens 
åsikter om de egna arbetsförhållandena 
måste man i stort sett konstatera, 
efter vad jag hörde, att konduktörer
na var nöjda med det nuvarande av

giftssystemet. Självklart finns det en 
hel del förenklingar som skulle ön
skas. Man var överlag tacksam för 
den kampanj mot tjuvåkare som satts 
igång och pressens stöd på den punk
ten. Vad man däremot hade att an
märka på var, att »bolagsledningen 
kanske inte alla gånger höll persona
len om ryggen». Man hade nog den 
känslan, att bolaget inte stod fram 
och klart deklarerade att exempelvis 
i ett visst fall konduktören inte var 
den felande utan att andra omstän
digheter hade orsakat trafikhändel
sen. Konduktörerna ansåg att man 
ofta fick höra, att gjorde man något 
galet då kom det fram till ledningen, 
men gör man något bra då hörs det 
inget av! 

Men det är väl här som svårighe
ten ligger när det är fråga om en 
stor personal. Vad som gjorts på vår 
trafikavdelning ifråga om att på 
varje station få kontakt med persona
len kommer nog att göra nytta i den 
här vägen. En allmän information om 
vad man diskuterat exempelvis i fråga 
om möjligheter att på något sätt pre
miera personal som särskilt skött sig 
men svårigheterna i samband med ett
rättvist bedömande borde ges, kanske 
lämpligen i S o B. En annan sak som 
det givetvis fanns och som det väl 
alltid kommer att finnas olika åsik
ter om, är tjänsterna. Av vad som 
framfördes finns det kanske en del 
som lätt skulle kunna rättas till utan 
för stora konsekvenser. 

Den nyckfulla belastningen. 

Vad man allmänt får ett intryck av 
så här vid en kort sejour som konduk
tör är väl att vår trafikapparat är 
utsatt för känsligare belastning än 
man anat. Det här med rusningtra
fik på morgnarna i en riktning och 
på eftermiddagarna i en annan rikt
ning är ett välkänt faktum. Vad jag 

Det är skönt med en reservfond vackra 

kom underfund med och även fick 
bekräftat av de instruktörer, som var 
med, är bl. a. variationer olika varda
gar emellan. Dessutom visar det sig 
att belastningarna på de olika turerna 
är väldigt nyckfulla. En tur, som är 
mycket belastad, kan följas aven 
annan några minuter efteråt där det 
är mycket litet passagerare. På vissa 
linjer kom jag till den slutsatsen, att 
man hade vant sig att just åka den 
och den minuten. Då gjorde man det 
även om man hade varit framme 
vid hållplatsen så att man hade kun
nat ta en vagn tidigare. Men det är 
väl här vårt stora problem ligger att 
försöka få rusningstrafiken drägligare 
och om möjligt disponera om en del 
trafik. Det skulle nog vara till nytta 
såväl för allmänheten som bolagets 
ekonomi. I det sammanhanget fram
står ju givetvis önskemålet att stati
stiken är så fullständig som möjligt. 
I allmänhet rynkar man väl på näsan 
när man nämner statistik i sådana här 
sammanhang. Men att det är av stor 
betydelse att känna till hur mycket 
folk vi har i vagnarna och hur många 
vagnar man skall sätta ut, den saken 
är väl utom diskussion. F. n. är det 
rätt bristfälligt på statistikfronten, 
men hur man skall kunna komma åt 
den saken då man har fri övergång, 
rabattbiljetter, viserkort och klipp
kort är ju inte direkt taget ur näsan. 

Det här är kanske kända fakta allt
sammans och alltså inga som helst ny
heter. Men för en skrivbordskarl är 
det nyttigt att komma ut och tå 
praktisk erfarenhet. Och jag tror nog 
inte enbart för honom själv, utan 
även för vagnpersonalen, som på så 
sätt får en kontakt med huvudkonto
ret. Det var t. ex. påfallande hur 
intresserad man blev när de olika lin
jernas driftresultat kom på tal. Tra
fikpersonalen tycktes uppskatta möj
ligheterna att på det här sättet direkt 
få ventilera sina problem. 
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