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personalens i 
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och de ökade trafikprestationerna 
också varit en skälig och natur
lig, om än icke så opportun åtgärd 
redan i slutet på 30-talet. Med 
undantag av den uppenbart nöd
vändiga höjningen av busstaxan 
med 5 öre den 1 juli 1932 h::!de 
emel1ertid taxan vari t oföränd
rad sedan .den 1 april 1924: för 
enkel färd ' på spårväg, i inner
staden I S öre kontant eller med 
rabattkupong 13,6 öre, och på 
förortsbanornas båda zoner 25 
öre kontant eller med rabattku
ponger 20 öre; detta senare sam
tidigt som exempelvis på Nocke
bybanan reslängden utsträckts 
från maximalt 7,0 km år 1923 
till 10,6 km år 1929. Den dåva
rande taxan kan också med tan
ke på att det gällde ett trafikfö
retag, av vilket man alltjämt 
krävde bärighet hos rörelsen 
utan subventioner, och med hän
syn till de faktiska trafikpresta
tionerna betecknas som rekord
låg. Den gav icke heller det eko
nomiska utbyte, som varit er
forderligt med hänsyn till såväl 
de alltmer konkretiserade planer
na på en relativt snabb avveck
ling av spårvägsnätet i den inre 
staden och därmed följande sär
skilda avskrivningskrav, som den 
från mitten på 30-talet starkt 
ökade och snart för stadens till
växt helt dominerande nybebyg
gelsen på ytterområdena med 
dess påfrestningar på trafikeko
nomien. Särskilt med hänsyn till 
den senare utvecklingen var själ
va taxekonstruktionen fördärv
lig. Taxan var sådan att förorts
trafiken icke bara sedan länge 
gått med förlust utan förlusten 
växte även i samma mån som 
denna trafik ökade. Samtidigt 
krävde staden och erhöll även 
god förräntning av sin exploa
teringsaffär »lantegendomarna 
- trädgårdsstäderna», och en
skilda markexploatörer utmed 
bolagets förortsnät gjorde goda 
affärer. Utvecklingen under åren 
1938 och 1939 ökade de ogynn

samma momenten i bolagets eko
nomiska situation trots stark 
trafikstegring. En närmare ana
lys av bokslutet för 1939 års 
rörelse klargör detta; nedan till
lämpas de då använda men nu
mera frångångna normerna . för 
vinst- och förlusträkningens upp
ställning. 

Inkomster : 

Driftöverskott av spårvägsdriften .... . . . ...... . 3,00 

» bussdriften . . ......... . ..... . 3,16 4,6 • • 

Hyror ................... . ............... . 0,10 

=== 
Summa 6,26 Mkr 

Utgifter: 

Allmänna förvaltningsomkostnader ... . 0,08 Mkr 

överskott och sålunda fått svara 
för den skenbara slutbalansen 
utåt. För den som till äventyrs 
tänkt sig bolagets fortsatta eko
nomiska bestånd baserat på en 
ytterligare utökning av buss
driften bl. a. genom omläggning 
från spårväg till buss och under
förstått därmed följande vidgad 

motsv. 
Mkr 2,0 öre/pass 

Räntor ......................... . 0,79 

Pensionsavgifter . . . . . . . . . . . . .. 0,63 

Ränta å fondbrist i pensionskassan 0,57 1,20 

I939 års vinst ... . ............ . ........... 

vilken disponerats enligt följande 

2,07 Mkr 
4,19 6,26 Mkr_c-__ 

Avskrivningar .................... 
S'/. % utdelning , aktierna serien B .. 

3,24 Mkr 
0,87 

Överföring till 1940 års vinst- och för
lustkonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,08 4,19 Mkr 

Bussvinsten - en chimär 

Påföres spårvägsdriften de 
pensionsutgifter och avskriv
ningar, som kunna hänföras di
rekt till denna, den större delen 
av rörelsen, taga dessa utgifter 
gott och väl hela driftöverskottet 
i anspråk, och överskottet från 
bussdriften får helt svara för 
täckningen av allmänna förvalt
ningskostnader, räntor och utdel
ning på aktiekapitalet. Göres en 
ytterligare uppdelning av samt
liga kostnader - varvid även 
vederbörlig förräntning av det i 
rörelsen arbetande kapitalet ut
slås - på de fyra olika rörelse
grenarna: förortstrafik spårväg, 
förortstrafik buss, stadstrafik 
spårväg och stadstrafik buss, vi
sar resultatet, att de två förra 
grenarna gått med betydande 
underskott, att den tredje, stads
trafik spårväg, nätt och jämt bu
rit sig (egentligen förlust med 
tanke på det eftersatta underhål
let), och endast den fjärde, stads
trafik buss, lämnat egentligt 

räjong för den högre busstaxan. 
kunde måhända ovan redovisade 
förhållande vid första påseendet 
inte te sig alltför betänkligt. För
hållandena bakom den vackra 
bussfasaden enligt bokslutet voro 
emellertid i realiteten långt ifrån 
tillfredsställande på något längre 
sikt betraktade. Den skenbart 
goda bussekonomien berodde 
nämligen, förutom på den högre 
taxan, till stor del på frånvaron 
av två utgiftsposter; som redan 
belastade spårvägsrörelsen och 
som i det långa loppet - eller 
rättare sagt snarast - måste 
komma att påföras bussrörelsen. 

Den ena hänförde sig till det 
förhållandet, att hela den kollek
tivanställda busspersonalen 
till stor del visserligen beroende 
på dess eget motstånd - ännu 
icke anslutits till pensionskassan, 
och att några pensionsavgifter 
sålunda icke belastade bussrörel
sen . En reglering av denna fråga 
enligt samma grunder som för 
spårvägspersonalen skulle inne
bära en årlig kostnadsökning av 
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storleksordningen 0,25 Mkr. 
Detta skedde år 1941. 

Den andra, och väsentligt all
varligare, hängde samman med 
.användningen av busskondukto
rer i tonåren och därigenom re
dovisades lägre genomsnittliga 
lönekostnader för bussrörelsen 
ä.n för spårvägsrörelsen. Jag tve
kar inte att beteckna detta såsom 
ett socialt och arbetspsykologiskt 
missgrepp, förklarligt under 20

talets idylliska busstrafik med 
bussar rymmande ett trettiotal 
passagerare, men icke försvar
ligt, ja, direkt olämpligt med 30

, talets större busstyper och inten
sivare stadstrafik. Oavsett denna 
lämplighetsfråga kan det dess
utom svårligen påvisas några 
bäranfle sakliga grunder att för 
bussrörelsen på detta sätt söka 
ernå lägre personalkostnader än 
för spårvägsrörelsen. På längre 
sikt måste man alltså även för 
bussrörelse':l räkna med personal
kostnader motsvarande spärvägs
rörelsens. Om så varit fallet re
dan år 1939 skulle detta ha inne
burit en kostnadsökning på ca 
1,5 Mkr. pr år för bussrörelsen. 
Det är dock möjligt att även rent 
penningmässigt vissa, ej närma
re kalkylerbara kreditposter skul
Je kunna gottskrivas slopandet av 
systemet med omyndiga konduk
törer. Alltnog, en av mina första 
åtgärder i personal hänseende ef
ter tillträdet av verkställande di
rektörsposten var att tillsvidare 
helt stoppa nyrekryteringen av 
omyndig trafikpersonal. Senare 
sökte jag och vann styrelsens bi
fall till ett förslag att helt upp
höra med anställning av trafik
personal under 18 år och att låta 
frågan om en eventuell försöks
rekrytering med 18- och 19
åringar efter lämpliga anställ': 
ningsnormer av lärlingstyp, bli 
beroende av förhandlingar med 
personalorganisationen. Något 
för bolaget godt.agbart resultat i 
,denna fråga har emellertid icke 
kunnat ernås. Måhända är det 

• 

också lyckligast att för en trafik
rörelse av Stockholms Spårvä
gars natur även i fortsättningen 
endast rekrytera med till myndig 
ålder kommen trafikpersonal. 

Som slutsats till det ovan an
förda bör sålunda framhållas, att 
en höjning av spårvägs- och buss
ta%an i Stockholm redan 1938
1939 varit sakligt påkallad så
som läget då var, alldeles oavsett 
den annalkande världskrisens 
skadeverkningar på trafikekono
mien. 

Ekonomisk sanering 

Ar 1940 var sålunda en av de 
viktigaste uppgifterna att tÖH

tagsekonomiskt säkra bolagets 
och trafikrörelsens bestånd ge
nom att åstadkomma en ny och 
mera bärkraftig ta%a och genom 
övergång till en mer betryggan
de avskrivningspolitik. 

Härtill kom bemästrandet av 
världskrigets speciella följdpro
blem. Det gällde full omläggning 
till gengasdrift för bussrörelsen, 
iståndsättande, utökning och ef
fektivisering av den till stor del 
förfallna spårvägsanläggningen 
med sin rullande materiel. Vida
re krävdes storrekrytering och 
utbildning av ny trafikpersonal 
under beredskapsinkallelserna 
och omfattande åtgärder för att 
möta den kommande trafikut
vecklingen genom projektering 
och utarbetande av nya vagnty
per i första hand för spårvägs
rörelsen, utvidgning av trådbus~
nätet, planering och byggande 
av nya hallar för en effektivare 
och icke minst ur trafiksäkerhets
synpunkt mer betryggande sköt
sel av den växande vagnparken 
m.m. 

Arbetstidens uttagande 

Genomförandet av den ekono
miska saneringen - om vars hu
vudlinjer enighet rådde inom bo
lagsstyrelsen och kommunalför

valtningens ledning - torde ha 
skett under perioden 1941-1944. 
Att någon mera avsevärd taxeök
ning efter 1940 års höjning här
vid icke kunnat utverkas av myn
digheterna inför den allmänna 
opinionens press utan att bolaget 
samtidigt kunde redovisa påtag
liga effektiviserings- och bespa
ringsåtgärder ,kan vara av in
tresse att här framhålla. En nöd
vändig sådan var nämligen den 
för den stora trafikpersonalen 
starkt kännbara och impopulära 
åtgärden att bättre uttaga den i 
avtalet stipulerade arbetstiden. 
På grund av genom avtalsrörel
serna på 30-talet tillkomna sär
bestämmelser och genom under 
hand framkommen praxis i till
lämpningen hade den i avtalet 
officiellt stadgade arbetstiden av 
123 timmar pr 18-dagarsperiod 
motsvarande för spårvägsperso
nalen (då 4 fridagar) en teore
tisk arbetstid pr arbetsdag av 8 
timmar och 47 minuter och för 
busspersonalen (då 3 fridagar) 
8 timmar och 12 minuter pr ar
betsdag i verkligheten satts Ur 
spel, och arbetstiden uppgick i 
realiteten till icke mer än 8 tim
mar och IS minuter i genomsnitt 
för spårvägspersonalen och för 
busspersonalen till 7 timmar och 
52 minuter. 48-timmars veckan 
hade härigenom de facto mins
kats till en 45-timmars vecka. 
Aren 1942 och 1943, då arbets
tiden hårdast pressades, uttogs 
däremot i genomsni tt 8 timmar 
och 4 minuter av teoretiskt möj
liga 8 timmar och 13 minuter pr 
arbetsdag (3 fridagar för både 
spårväg och buss) . 

Genom sedermera åter vidtag
na uppmjukningar enligt nya 
särbestämmelser i avtalen är ar
betstidsförkortningen nu 1947 
åter framme vid 1939 års nivå 
eller har till och med underskri
dit denna med en medelarbetstid 
enligt tjänstgöringslistorna av i 
genomsnitt 8 timmar och 2 mi,
nuter pr tjänstgöringsdag (4 fri



1938 1939 1940 1 194 1 1942 1943 1944 1945 19461 1947 3 
. 1 1 1 1 1 1 1 1 beraknat 

Bruttoinkomst i Mkro ••••••• • ••••••••••••••••• 7636 ,4 8 72,145°,12 56 ,19 62, 97 1 67,o7 
Tillgå.ngar och skulder (netto) .............. . ... 

39,0' ,"o, [",,, 
82,02 102 

Ränteersättning till staden ............... .. ... 
68,62 69,4062,35 69,53 69,73 67,62 63,0157,15 

0,69 
Avskrivningsmedel ...... ............... . ... . .. 

1,5 0 0,87 -  - 0,69 0,69-
43,06,143,03 3,241 '3,3 0 '3,35 7,99 7,791 5,9 65.37 

l Bokfört till 4,27 Mkr, efter avdrag av å.rets förlust på. 0,97 Mkr = 3,30 Mkr. 
• Bokfört 4,79 Mkr, efter avdrag av å.rets förlust på. 1,44 Mkr = 3,35 Mkr. 

3 Beräknat med oförändrad taxa hela å.ret. Den nya taxan fr. '/9 1947 kan beräknas försämra driftresultatet med ca 1,0 Mkr. 

4 Normala avskrivningar beräknas till 5,3 Mkr, efter avdrag av beräknad förlust på. 2,3 Mkr = 3,0 Mkr. 


dagar pr 18 dagar för både spår
väg och buss) motsvarande en 
arbetsvecka av ca 431/2 timmar. 

Taxa och driftekonomi 

Genom den nya förortstaxan 
med högre kontantavgifter och 
särskilda periodkort till lägre 
priser vanns bärighet för förorts
banetrafiken utan alltför känn
bara följder för dess stadig'va
rande trafikanter, och genom in
förandet av systemet med fast 
konduktör och trafikantci rk\1la
tionen effektiviserades så väl a v
gi ftsupptagningen som trafike
ringen på stadslinjerna. Bussrö
reIsen har på grund av gengas
drift och oekonomiska tvångsin
skränkningar varit starkt förlust
bringande under krisen även på 
stadslinjerna trots försök till ra
tionalisering men har nu börjat 
återhämta sig. 

Hur den ekonomiska utveck
lingen av bolagets rörelse i stort 
förlöpt under Io-årsperioden 
I938-I947, framgår av ovan
stående tablå, som upptar brutto
inkomsten, tillgångar och skul
der netto, ränteersättningen till 
staden (utdelning på aktierna, 
respekti ve koncessionsavgi ft) 
och för avskrivningar disponera
de medel i Mkr. 

Det är ur bolagets och den 
samlade stadsekonomiens syn
punkt beklaghgt att det av mig 
och mina medhjälpare på för
våren år 1946 till styrelsen först 
framlagda förslaget till ny taxa 
pr 1/7 1947 icke vann något 
gehör, nämligen en gemensam 
grundavgift på spårväg, buss 
och trådbuss för enkel färd inom 

1°4 

en zon av 25 öre och allmän över
gångs rätt mot en tilläggsavgift 
på 5 öre. En sådan taxa skulle 
nämligen i motsats till den nu pr 
I/9 I947 fastställda taxan ha givit 
möjlighet till fortsatt bärighet 
för hela trafikrörelsen och dess
utom begränsat den med över
gångsrätten följande belastningen 
på busstrafiken, som nu med hän
syn till vagn- och personalbrist 
torde bli mycket svår att be
mästra. 

Jag skall här icke närmare in
gå på de ekonomiska frågor, som 
sammanhänga med önskvärdhe
ten aven sanering av bolagets 
balansräkning genom bortskriv
ning av koncessionskapitalet, det 
s. k. vattnet på tillgångssidan, 
eller bolagets behov av kapital
tillskott för finansiering av det 
stora nyanläggningsprogrammet 
utan endast konstatera, att fram
ställningar i dessa hänseenden 
från bolaget till staden tillsvidare 
lagts till handlingarna j avvak
tan på kommunaliseringsfrågans 
lösning, och att de mest näralig
gande kapitalbehoven tillfälligt 
stillats genom kortfristiga lån 
från stadens drätsel. ** 

** Numera under omläggning. 

Hur personalkostnaderna ut
vecklats under krisperioden kan 
ha sitt speciella intresse och 
framgår av jämförelsetabellen 
för åren 1938 och 1946. . 

Förvaltningsorganisationen 

Ovan har en av de år I940 
föreliggande huvuduppgi fterna 
vid sidan om krisproblemens be
mästrande - den företagsekono
miska - i korthet berörts. En 
annan sådan uppgift och kanske 
den viktigaste, förutan vars lö
sande det icke varit möjligt a~t 
genomföra övriga uppgifter, låg 
på det organisatoriska planet, 
nämligen uppbyggandet aven 
kvalitativt och kvantitativt till
räcklig förvaltningsapparat för 
att erhålla erforderlig drifteko
nomisk, teknisk och trafikteknisk 
överblick till ökad planmässighet 
och mera långsiktig projektering 
inför den väldiga trafikutveck
ling, som redan börjat skymta. 

Det kan nämligen konstateras, 
att detta miljonföretag, AB 
Stockholms Spårvägar, i slutet 
av 30-talet med nära 5 000 an
ställda, en årlig omsättning av 

Tabell över personalkostnaderna I938 och I946 

1938 
Mkr 

Grundlön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18,56 

Övertidsersättning ...................... 1,04* 

Dyrtidstillägg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semesterlön. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,08 20,68 

Sjuklön och olycksfallslön .......... . . . . . . 0,84 

Sjukvård ..............................~ 1,10 

Beklädnadskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 0,73 

Pensionskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.=---_I::.:,~I6=--___--==-=-
Summa 23,67 

* Övertidsersättning för kontorspersonal i viss utsträckning infördes först år 1940. 



uppemot 40 Mkr och anlägg
ningstillgångar av tämligen 
komplicerad teknisk natur med 
ett sammanlagt anskaffnings
värde av över 70 Mkr, i anmärk
ningsvärd grad - för att · inte 
använda starkare uttryck ~- sak
nade en mot uppgiften svarande 
förvaltningsapparat, särskilt i 
tekniskt och tekniskt-ekonomiskt 
hänseende. När jag hösten 1937 
anställdes såsom teknisk di rek
törsassistent, fanns sålunda i bo
lagets tjänst - inräknat verk
ställande direktören, själv väg
och vattenbyggare - endast fyra 
högskoleingenjörer och därutöver 
ytterligare ett fåtal kvalificerade 
tekniker. Aven i övrigt var 
administrationen . klent utbyggd 
med ett stort språng, såväl i 
lönehänseende' som ifråga om 
tjänsteställning, mellan avdel
ningscheferna och deras närmas
te medhjälpare. För tillväxten 
till mera kvalificerade tjänster 
inom bolaget var föga eller intet 
sörjt, och en sådan i och för sig 
naturlig företeelse som exempel
vis utländska studieresor för dem 
som hade att svara för den tek
niska och trafiktekniska utveck
lingen inom bolaget, förekom en
dast som ett unicum. En följd 
härav, och en mycket beklaglig 
sådan, var, att bolaget i stort sett 
hållits - och för den delen ock
6å hållit sig - utanför de stora 
trafikutredningarna i Stockholm 
i början och mitten av 30-talet. 
I den därmed sammanhängande 
kommitteverksamheten deltog 
visserligen bolagets verkställande 
direktör, men arbetet utfördes 
praktiskt taget helt av från den 
di rekta tra fikverksamheten fri
stående krafter. Bl. a. 1941 års 
olyckliga stadsfullmäktigebeslut 
angående sträckningen för tun
nelbanan genom den inre staden 
torde väl åtminstone delvis få 
tillskrivas detta förhållande. De 
speciella utredningar, som en 
eller annan gång företogs inom 
bolaget, skedde genom att från 

de löpande driftgöromålen tidvis 
draga redan upptagna tjänstemän 
utan alltför nära kontakt med de 
olika avdelningarna. 

För dem som äro offer för den 
tyvärr alltför utbredda vanföre
ställningen, att företagsledning, 
förvaltnings-, utrednings- och 
forskningspersonal i ett stort fö
retag är någonting onödigt e!ler 
på sin höjd något nödvändigt 
ont, kan ovan redovisade förhål
landen kanske skänka tillfreds
ställelse, men för den som vet att 
värdesätta grundlighet, metodik 
och långsiktig planering, måste 
situationen närmast tett sig be
klämmande. Jag har därför ock
så i vetskap om vilka värden, 
som stå på ~pel, sökt att samti
digt med en förstärkning ay 
själva driftledningen målmedve
tet bygga upp en tekniskt-ekono
miskt välkvalificerad stabsorga
nisation för möjligast allsidiga 
handläggning av alla de problem, 
som sammanhänga med modern 
stadstrafik. Det är således 
trots den propagandabetonaJe 
vulgärkritik, som från vissa 
håll riktats och riktas mot den 
»över alla gränser växande cent
raladministrationen vid Tegner
gatan» - ingalund", med någon 
blygsel utan tvärtom med till
fredsställelse och kanske även 
med en viss stolthet som jag 
konstaterar, att I bolagets tjänst 
i dag äro anställda ett tjugotal 
högskoleutbildade eller därmed 
jämställda, väl kvalificerade in
genjörer jämte ytterligare ett 
trettiotal goda tekniker i ingen
jörs-, konstruktörs-, arbetsstu
diemanna- och ri tarebefattningar, 
sysselsatta med att i konstruk
tivt samarbete med kunniga 
trafiktekniker och driven för
valtningspersonal planlägga, för
bereda, utarbeta och övervaka 
olika detaljer, som sammanhänga 
med inte bara den dagliga drif
ten och det löpande underhål
let utan också och icke minst 
med den framtida trafikutveck

lingen, innan dessa detaljer, i 
verkstäder, på bana och i t~a iik
tjänsten av arbetspersonalen om
sättas i verkligheten till nyttigt 
trafikarbete för den stockholms
ka allmänheten. Det måste i 
detta sammanhang bara konsta
teras, att den sålunda utbyggd::!. 
förvaltningsapparaten ännu är 
hngt ifrån fullrustad att möta 
alla de problem, som måste upp
komma, om den nu pågående 
trafikutvecklingen fortsätter med 
oförminskad fart, och att den än 
mindre kan förväntas bemästra 
dessa problem, om den icke får 
arbeta i möjligaste mån fredad 
från mer eller mindre opportl1ni
tetsbetonade sidoinflytanden. För 
stadens och trafikrörelsens skull 
uttalar jag den förhoppningen, 
att styrelsen och den nya kd
ningen måtte kunna skapa förut
sättningar för denna god::L med
c:rbetarstab att kvarstå i bolagets 
tjänst och att den ytterligare ut
ökas. 

Teknisk-ekonomisk 

planläggning 

Ett begrepp om arbetsvolymen 
för den tekniskt-ekonomiska 
planläggningen och arbetslednin
gen vid sidan om det löpande un
derhållet under perioden 1941
1947 kan erhållas av tablån på 
sid. 106. 

Härtill kommer tunnelbanans 
anläggningsarbeten i form av 
spår, strömtillförselanordningar, 
signalsystem och stationsutrust
ning, där detaljprojektering på
går för värden på ytterligare 
några lo-tal miljoner kronor och 
planering på längre sikt för ett 
par hundra miljoner kronor. 

Bland större ombyggnadsarbe
ten delvis av nyanskaffningsna
tur, vilkas kostnader direkt på
förts driften eller numera helt 
avskrivits kan nämnas omställ
ningen av 234 bussar till och 
från gengas och metangasdrift 
jämte siirskilda skötselanord

1°5· 



Nyanläggningar och nyanskaffning I94I-I947 

Mängd Kostnad 
Banor o. bansträckor (dubbelspår), nya eller helt ombyggda 15,3 km 4,9 Mkr 

d:o under arbete ....... . 7,' .) 3,0 » 

Trådbussledning, fyrtrådig utförd ................. . 12,7 & 0,9 .) 


d:o under arbete ~ ................. :, 7,2 • 0,6 

" 

Vagnhallsanläggningar, utförda ................... . 3 st. 12,7 & 


Vagnhallsanläggning under slutlig projektering ....... . I » 6,s 
 * Verkstadsanläggning .) ....... . I .) 11,0 .) 


Rullande materiel, spårväg 

a) Levererad 
Tvåaxliga motorvagnar ............. . 3 st. 
Förortsbanevagnar av ängbytyp ....•• 56 $ 

Boggiesläpvagnar ...... . .......... . 30 & 

Ensamgående motorvagnar ........... . 7 1 .) 160 ') 

b) Under tillverkning 
Ensamgående motorvagnar ........... . 29 st. 
Tunnelbanevagnar ................. . 70 o 99 22,2 .)

e) Beställda 
Tunnelbanevagnar 80 20,0 & 

Rullande materiel, buss och trådbuss 

a) Levererade eller under tillverk
ning och leverans 
Försöksvagnar .................... 2 st. 
Bussar, större bulldogstyp .......... 2 I o .) 
Trådbussar, större bulldogstyp I 13 .) 

b) Beställda 
Släpvagnar för trådbussdrift ........ 20 st. 
Trådbussar av specialtyp (ledade) .... 10 &:30 2,2 ~ 

ningar därför, ombyggnad av 70 
trådbussar, I I I bussar, 41 motor
vagnar och 50 släpvagnar till 
systemet med fast konduktör och 
trafikantci rkulation för en sam
manlagd kostnad av i runt tal 8 
Mkr. Om- och nybyggnader av 
särskild natur för personalens 
trivsel och säkerhet för samman
lagt omkring 1,5 Mkr bör i 
detta sammanhang icke heller 
förglömmas. 

Ett icke tillfredsställande för
hållande, som här måste anteck
nas, är, att hela det väldiga nyan
skaffningsprogrammet för rul
lande spårvägsmateriel så gott 
som helt måst genomföras utan 
föregående praktisk försöksverk
samhet i ~törre skala och dess
utom utan närmare kontakt med 
utländsk expertis under ;"törre 
delen av projekteringstiden. At 
denna tvångssituation har det 
emellertid icke varit mycket att 
-göra på grund av den kända ef

::106 

Summa 125,8 Mkr 

tersläpningen hos den stock
holmska trafikapparaten i förhål
lande till bebyggelseutvecklingen 
samt till följd av världskrisen. 

Om den materiella nyanskaff
ningen krävt sin speciella för
valtningsapparatur, så har icke 
heller den starkt ökade nyan
ställningsverkSamheten, särskilt 
av trafikpersonal, sammanhän
gande dels med beredskapsinkal
lelserna dels med trafikökningen 
kunnat undgå att inverka på för
valtningsorganisationen såväl 
med avseende på personal- och 
läkarkontor som utbildnings
tjänsten och den rent kamerala 
verksamheten. Utbildningstjäns
ten har därtill utbyggts till att 
ombesörja en omfattande fort
bildningsverksamhet bland redan 
anställda såväl kollektivanställd 
personal som tjänstemäri, för 
beredande av kompetens till mer 
kvalificerade tjänster inom bo
laget. 

Vilken service skall bjudas de 
anställda och kommunalför
valmingen ? 

Nåväl, säger någon, detta må 
ju vara - men all annan »im· 
produktiv» kontorspersonal? Till 
detta vill jag svara, att visst finns 
det åtskilligt administrations:t r
bete i spårvägsbolaget, som kan 
kallas mer eller mindre impro
duktivt. Det blir dock härvid 
främst en fråga om vilken ser
vice, som skall bjudas de anställda 
och kommunalförvaltningen samt 
graden av kontroll över penning
utläggen. Det rikt, för att inte 
säga yppigt florerande ansök
ningsförfarandet med hundra
tals ansökningar till snart sagt 
varje ledigbli ven eller ändrad 
tjänst kräver mycket arbete, lika
så uträknandet och utbetalandet 
av avlöningar efter olika sys
tem inte bara pr månad utan 
också fjortondagarsperiod och 
vecka. Så har vi tillsynen ö-ver 
och effektuerandet av den fel
konstruerade naturaförmånen 
helt fri sjuk- och läkarvård och 
framskaffandet av ett otal större 
eller mindre beklädnads- och ut
rustningspersedlar med tvätt, ut
byte och reparationer. Lösningen 
av det tidspuzzle, som upprättan
det av tjänstgöringslistorna ut
gör, då det gäller att i trafikeko
nomiens intresse om möjligt hel~ 
uttaga den avtalsenliga arbetsti
den utan att därför kollidera med 
de otal särbestämmelser, som 
vuxit fram för att tillgodose den 
enskilde befattningsha \'aren~. rät t 
till en icke allför besvärande ar
betstidsfördelning och hans öns
kan att ytterligare förbättra den, 
kräver en utomordentlig :1rbeb
insats. Så ock bokföring och 
kontroll av denna arbetstid, på 
det att icke en minuts överskri
dande må ske utan att vederbör
lig övertidsersättning utgår. och 
sist men inte minst besvarandet 
av den stadigt ökande strömmen 
av remisser från Overståthållar



ämbetet, stadskansliet och kom
munalförvaltningen i övrigt. Allt 
detta, som synes vara oundvik
liga tillbehör i ett modernt stor
företag med stark kommunal 
förankring kan tyvärr icke kla
ras utan en vidlyftig tjänsteman
nastab på personal-, a vlönings-, 

stående tabell, där antalet an
ställda uppdelade i tjänstemän och 
kollektivanställd personal ställts i 
relation till varandra även som 
till bolaget3 bruttoinkomst under 
åren.. 

Det må vara till tröst, att grup
pen förvaltningspersonal, som nu 

Tabell över AB Stockholms Spårvägars bruttointäkter och antal belattningshavare 

under åren I938-I947 

Personaluppglfter Bruttointäkter 

Antal I Antal 
tjänste- kollek-

Ar män IUvanst. 

3'/,. 3'/" 

a b 
I 

I 

1938 387 443° 
1939 411 4 659 
194° 465 4763 
1941 4 698 
1942 

5°8 
535 4793 

1943 5 081 
1944 

567 
5762 

1945 
595 
677 5 859 

1946 6013 
'''-3°/6 

1947 

735 

626475° 

Tjänste- I Under 
BruttointäkterSumma permän året I peran' disponibelj % av disponI anstiUldställda anställdsumma bel per-

Kronor3'/,. Kr KranstiUlda sonal 

fIda H)I d (~) I e I I (~) I (~)g h 

8,034 81 7 4 81 7 36 488259:  7575 7575 
8,1l 49°0 39°543°3:  77°3 797°5°7° 

471O5 228 8,89 892842 °5° 853:  8043 f 
5 206 478o9,7 6 45622 410: 8763 9544 
5328 10,04 5°325481 :  9445475° 1 °595 

496o5 648 10 J 0 4 II 32956192 759:  9949 
61 305 390: -3 10643576o9.3 66357 9 644 

10,3 6 65322812: -36536 634° 9994 1°3°3 
10600 

10814' 

656810,896748 7°348 °3 1:-3 1°425 

10,69 6876 37177 583:-3 lo7II'7°14 

, Med disponibel personal avses totala antalet anställda med avdrag för personal 
inkallad till militärtjänst. 

• Summorna fördubblade. 

3 Exklusive kalkylerade räntor 


läkarvårds-, beklädnads- och tid
kontor etc. samt utredningsby
råer och expeditioner. 

Hur den faktiska utvecklingen 
i personalhänseende under den 
här ifrågavarande perioden för
löpt, framgår närmare av nedan

totalt utgör 10 el. I I 70, inräk
nat även det direkta arbetsbefälet 
ingalunda uppgår till någon sär
skilt hög siffra jämfört med an
nan motsvarande verksamhet 
inom landet eller utomlands. A v 
tabellen framgår huru bolagets 

inkomster stigit, även pr anställd 
räknat, under årens lopp. Detta 
är i och för sig tillfredsstälh.nde, 
men man får icke glömma att 
penningvärdet under samma tid 
avsevärt försämrats. 

* 
Sak samma - vårt företag 

och vår verksamhet sådana de i 
dag äro, äro typiska exponenter 
för modern brytningstid, resul
tatet av många samverkande och 
många motverkande krafter. 

Det har varit en hård och krä
vande uppgift att stå för des~ 

ledning under de sju gångna _. 
och som många säkert tycka 
magra åren, men det har aldrig 
varit intresselöst, dött eller stilla
stående, alltid rörligt och fascine
rande. Kontakten med de många 
olika befattningshavarna har, 
även om den genom det ofrån
komliga skrivbordsarbetet blivit 
alltför ringa, gjort verksamheten 
levande: Den har oftast varit 
god, någon gång kanske mindre 
god men alltid stimulerande till 
nya tag för att nå gemensammd. 
resultat. Jag ber därför till slut 
att få tacka alla och envar för de 
gångna minnesrika och för mig 
så värdefulla åren vid spårvägen. 
Aven från min nya hållplats på 
trafikområdet kommer jag att 
med stort intresse följa Stock
holms Spårvägars fortsatta öden. 


