
Tankar kring taxan
 
AV KAMRER F. PALMSKOG 

• SS:s taxor har under många år 
varit föremål för stockholmarnas liv
liga intresse, ett intresse som tyvärr 
kommit att få en alltmera irrite
rad anstrykning. Det är ganska klart 
att en daglig utgift, om än till belop
pet relativt ringa, som man måste vid
kännas för att få nöjet att uträtta 
sitt arbete eller sina ärenden och som 
man kanske innerst inne tycker att 
man egentligen inte får någonting 
för, går en mera till sinnes än många 
andra större och lika dagliga utgifter. 
Den enskilde ser nog i de flesta fall 
sitt förf!yttningsbehov och de därmed 
förknippade omständigheterna med 
en smula arrogans. Han tänker inte 
annat än med en viss egoism på hela 
det jättekomplex av sammanhang, 
som trafikapparaten i en stad som 
Stockholm utgör. Gjorde han det, och 
därtill krävs egentligen endast litet 
sund eftertanke, så är väl frågan om 
inte arrogansen förbyts i förståelse och 
kanske rentav i välvilja. 

Trafikapparaten i ett stort samhälle 
är materiellt sett lika nödvändig som 
mat, kläder och bostad, de utgifter 
som slukar lejonparten av inkomsten. 
Deras nödvändighet ifrågasä tter ing
en. Man klagar över att allting blir 
dyrare, men man accepterar det som 
en nödvändighet och man har ingen 
konkret eller personlig syndare att ut

lösa sin eventuella vredes skålar över. 
Men inte så med spårvägsbiljetten. 
Den upplyser direkt om vem som är 
orsaken till onödigt höga utgifter, 
trängsel och besvärligheter. 

SS gör si och SS gör så, men inte 
tänker dom på mina resor och mina 
intressen. Så här skall det naturligt~ 

vis vara för att det skall bli riktigt för 
mig och därmed givetvis också för 
de andra. 

Ja, SS är en synnerligen konkret 
institution i samhället, dagligen och 
stundligen i direkt kontakt med dess 
medlemmar och lika ofta sysselsatt 
med att på bästa möjliga sätt betjäna 
dem. Detta kan lika gärna sägas ut 
på en gång. 

Låt oss se något på de intressen som 
skenbart står mot varandra men i rea
liteten skall mötas till båtnad för sam
hället och dess medborgare. Vi tar 
trafikanten först. Vad begär han? 

Jo, att vid de tillfällen på dygnet 
som passar honom, hans arbetsuppgif-
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ter och livsföring bäst, bli fraktad 
från vilken plats som helst till vilken 
plats som helst inom staden. Transpor
ten skall ske snabbt och bekvämt och 
billigt. Detta är nu inte en trafikants 
önskemål utan hundratusentals. Vore 
önskemålen blandade i tiden så att 
färdbehoven fördelade sig jämnt över 
dygnet och i rummet, så att exempel
vis en trafikants färdbehov i en rikt
ning motsvarades aven annans i re
turriktningen, så skulle man ha ett 
särdeles gynnsamt utgångsläge för det 
trafikföretag som skall tillgodose tra
fikanternas förflyttningsbehov. Men 
hur ser det ut? Varje enskild trafikants 
önskemål kvarstår men kompliceras 
hundratusenfalt av att de ojämförligt 
flesta resorna, arbetsresorna, skall ske 
under några hektiska timmar morgon 
och kväll. Rörelseriktningen är dess
utom ensidig, då trafikantströmmen 
från stadens alla förorter på morgo
nen går mot innerstaden, på kvällen 
från densamma. Toppigheten i tid och 
riktning kullkastar alla vanliga af
färskaikyler för trafikföretaget. Ve 
det lokaltrafikföretag som inte kla
rar topparna! 

SS kan inte lagra varorna 

Vad är det ett trafikföretag som SS 
tillhandahåller för att tillfredsställa 
trafikanternas transportefterfrågan. 
Jo, transporttjänster, som till skill
nad från varorna i en butik inte kan 
lagras för att säljas då kunden infin
ner sig, utan som förbrukas i samma 
ögonblick som de produceras, vare sig 
trafikanten köper tjänsterna eller in
te. Resonemanget kanske förefaller 
dunkelt men inte desto mindre har 
vi här den springande punkten i mel
lanhavandet mellan SS och trafikan
terna. 

Att tillhandahålla trafiktjänster 
för hundratusentals trafikanter, var 
oLh en med sitt speciella önskemål, 
är att organisera ett omfattande tra
fiknät, att anskaffa vagnmateriel, till
räcklig för toppbelastningarna, an
läggningar för vagnarnas skötsel och 
vård och sist men inte minst att hålla 
personal som står redo att betjäna 
vagnarna, både i trafiken, i vagnhal
lar och verkstäder. Ser vi närmare på 
saken, finner vi att det behövs tre 
gånger så många vagnar under de kor
ta rusningstopparna som under den 

mindre belastade delen av trafiktiden. 
Dyrbar vagnmateriel kan sålunda en
dast användas under en kort del av 
dagen. Jämför en industrimaskin som 
går från morgon till kväll, produce
rande varor som kan lagras till de för
säljas och ger inkomst! 

Och hur organiserar man personal
frågan? Här får man inte anställa 
folk som står stilla och drar kostna
der under den trafiksvaga tiden, utan 
här gäller att den avtalsenliga arbets
tiden skall uttas effektivt. Vad är 
följden? Personal med krävande ut
bildning och stort ansvar både i 
trafiken och vagnvården måste ar
beta under lindrigt sagt obekväma 
förhållanden. »Vanlig» regelbunden 
arbetstid är en utopi för den personal 
som sysslar med trafik och vagnvård. 
Ändå har bolaget en väldig apparat, 
vars komp.licerade arbetsuppgift är 
att sammanställa tjänster och tjänst
göringstider så att acceptabla arbets
villkor skapas för personalen samti
digt som trafikanternas efterfrågan 
tillgodoses. Detta puzzel har också en 
tredje dimension, kostnaden, en ut
slagsgivande faktor, ty personalkost
naden är hitintills den utan jämförelse 
största enskilda kostnadsposten i bo
lagets budget. Den belöpte sig 1956 
till över 100 milj. kronor av total
budgetens 179 milj. 

Här gäller en järnhård lag 

Om nu SS gör allt vad det kan för 
att tillgodose trafikbehovet, förbä tt
ra trafikstandarden med moderna tra
fikmedel och samtidigt, på olika sätt 
hålla kostnaderna nedpressade, så kan 
taxefrågan i princip inte vara något 
djupare kalkylproblem. Trafikanter
na måste välja mellan att betala vad 
trafiktjänsterna kostar eller avstå 
från dem eller låta tjänsterna till en 
del betalas skattevägen. T rafikföre
tagets kostnader måste täckas, eljest 
kan företaget inte existera. 

En grundregel i den privata sek
torn är, att den som vill tillhand
la sig en vara eller tjänst får be
tala vad den kostar i framställning. 
och mera därtill, ty företagandet är 
ett arbete som också skall ha sin be
talning, låt vara att man kallar det 
för vinst. Varför betalar då inte 
stockholmstrafikanten den avgift som 
skulle behöva tas ut för att rörelsen 
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skulle gå ihop? Hos de flesta andra 
svenska trafikföretag är enligt den 
nyssnämnda lagen avgiften sådan att 
utgifterna täcks. 

Det vore ingen konst att få SS bä
rigt om det slapp att utbjuda så 
många trafiktjänster, som aldrig kom
mer till användning. Tidigare har 
nämnts rusningstopparna med dess 
enkelriktade trafik. Låt företaget i 
stället köra jämnt som en maskin un
der trafiktiden, så att de väldiga tom
gångsmarginalerna försvinner! An
passa trafikefterfrågan till ett eko
nomiskt betingat utbud! Receptet är 

.Iika enkelt som omöjligt. Stadens ut
veckling, dess geografiska och befolk
ningsmässiga förhållanden, de samhäl
leliga intressena, kort sagt samhälls
kollektivet bestämmer över trafikap
paratens funktion och övertar där
med också det ekonomiska ansvaret. 
Aspekterna förändras därvid radikalt. 

Rusningstopparna och tomgången, 
förkastliga ur företagets synpunkt, 
framstår som nödvändiga mot bak
grunden av samhällets, närings- och 
kulturlivets organisation, som i och 
för sig går ut på att både samhällets 
och den enskildes funktioner skall va
ra så effektiva som möjligt. Det blir 
de också bl. a. om arbetstiderna är 
dagens normala, om vila och åter
hämtning sker under nattens timmar 
och om kultur- och nöjesbehov kan 
tillfredsställas under den tid som sam
manfogar dag och natt. Ett högt ut
vecklat trafiksystem är m. a. o. ett 
livsvillkor för storstaden. Kostnaden 
för det förräntas flerfaldigt i sam
hällseffektiviteten. Tyvärr kan ett 
dy likt påstående inte bekräftas med 
kalla siffror men det kan inte heller 
bestridas. Den till synes dyrbara tra
fikapparaten är både orsak och ver
kan i samhällsutvecklingen och har 
väl därmed så att säga a priori mo
tiverat sin existens. 

Pris och prestation 

När det gäller att sätta priset på spår
vagns- eller bussresan står man så
lunda inför en mängd frågor och syn
punkter: Kalkylatoriskt är kostnaden 
för den utförda transporttjänsten 

omöjligt av praktiska skäl att för 
hundratusentals resor röra sig med an
nat än genomsnittliga närmevärden. 
Skall man nu uppdela resorna i vissa 
grupper efter reslängden, som i stor 
utsträckning men inte alltid är pro
portionell mot kostnaden, och låta tra
fikanterna betala ett pris som rättar 
sig efter resans längd? Ur företagets 
synpunkt synes detta ändamålsen
ligt. I priset för resorna måste då in
kalkyleras de särskilda kostnaderna för 
rusningstrafik och tomkörning, vilka 
äro oundgängliga för att SS skall kun
na tillmötesgå trafikanternas efterfrå
gan i tid och rum. De tomma trafik
platserna kan ju inte lagras utan 
kostnaden för desamma måste betrak
tas som en delkostnad för de sålda re
sorna. Mellanhavandet mellan trafik
företaget och dess kunder grundar sig 
i detta fall på rent affärsmässiga prin
ciper. Ingen säger någonting om detta, 
då det t. ex. gäller inköp av mat och 

- kläder, biobiljetter etc. Flera varor 
och tjänster kostar mera än färre. 

Men i Stockholm har samhällstra
ditionen, en väldig, levande maktfak
tor med utgångspunkt från de idyl
liska tider då trafiknätets storlek och 
resornas i stort ganska lika längd 
gjorde enhetstaxan både affärsmässig 
och praktisk, fört fram till en zon
taxa där man, medveten om de större 
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grundläggande, dvs. pris och presta
tion skall motsvara varandra. N u är 
det dock nästan ogörligt på grund av 
kostnadernas struktur att framkalky
lera priset på en enskild resa och lika 
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kostnaderna för förortsresor, infört 
zontillägg för dessa men i övrigt ve
lat bibehålla principen lika pris för 
alla, dvs. enhetstaxa för resor inom 
inner- eller ytterstaden. Innerstaden 
har därmed blivit ett jättelikt enhets
taxeområde. 

Och så kom underskotten 

Allt var gott och väl, så länge SS 
rörelse gick ihop och man kunde falla 
tillbaka på en affärsmässig tradition. 
Men då underskotten kom och ökades 
till väldiga belopp, närmast som följd 
av den alltmer ökade förortstrafiken, 
fjärmades taxepolitiken från det före
tagsmässiga planet och lyftes över till 
det politiska. Samhällsintresset trädde 
fram och inlemmade helt företagets 
ekonomi i sin sfär. SS har därmed bli
vit ett stadens verk, där dess sty
rande har rätt att bestämma, vil
ken kostnadstäckningsmetod som ur 
samhällelig synpunkt är lämpligast: 
om trafikanterna själva skall betala 
sina resekostnader eller om dessa del
vis skall betalas av alla medborgare 
skattevägen. Skall SS vara ett affärs
drivande verk eller en kommunal in
stitution, jämförlig exempelvis med 
brandkår, skol- och polisväsende? Sva
ret ligger nog i denna fråga: vilket 
är bäst för samhällseffektiviteten? 

Summan av de enskildas och före
tagens effektivitet borde primärt sett 
vara lika med samhällets effektivitet. 
Företagens kamp med kostnaderna är 
ju en viss garanti för effektivitet. 
Samhällets struktur mot bakgrunden 
av den tekniska, ekonomiska och so
ciala utvecklingen är dock så kompli
cerad att djungelns lag måste sättas 
ur spel. De tekniska och ekonomiska 
enheterna är för stora för att de skall 
manövreras ur enbart individuella 
synpunkter. Företagsekonomien måste 
i första hand anpassas till samhällets 
intressen. Detta innebär att rörelsen, 
såsom gäller allmänt företagsekono
miskt, skall drivas med lägsta möj
liga kostnader, medan räntabilitetskal
kylen och därmed vinstintresset blir 
underkastat andra än rent marknads
politiska regler. Teoretiskt torde detta 
inte innebära ett avsteg från vad man 
i dagligt tal menar med företagseko
noml. 

Psykologiskt står man dock inför 
frågan om företagsledaren i direkt 
samhällelig beroendeställning har den 
stimulans som kampen med kostna
derna och chansen till bärighet som 
lön för kraftfulla insatser i konkur
rensen utgör. 
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