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Abstract

is thesis is about the idea of public transport and the discussions stirred in themedia
during changes in ownership. More specifically it is a study of the historical situation
of Stockholm, Sweden, where the periods chosen are the s, s and s.
During the s Stockholm’s first and largest tram company was taken over by the
city, and a period of public ownership began, which in the s changed form when
the county council took over the city’s principal authority and formed the politically
administered company SL (Storstockholms Lokaltrafik, Greater Stockholm Local
Transit Company). Between these periods the word kollektivtrafik (public transport)
was established in the Swedish language.is study describes and compares the ideas
concerning the phenomenon of public transport.

e aim of the study is to analyse the ideas, values and ideals concerning public
transport in the media, defined as newspapers. e questions asked are: What does
public transport involve as phenomenon and concept? For whom is the public
transport, and who is the owner? Which depictions of the passenger are presented
and what is their position in the traffic and the city?

e conclusions drawn are that while the aims of the traffic-companies are
mostly the same regarding the passengers and the economic priorities, the methods
and technologies for realising these changes over time. e almost non-existing
surveillance in the s tramcar, the emerging radio communication in the s
underground railway of Stockholm and the establishing of video monitoring in the
s is one of the processes that suggest the changed situation of the passenger.
Another line of development is the political question of ownership, which in the
period of the study is ended by a deregulation of Stockholm’s public transport. e
changes in ownership runs parallel to the evolution of the concept kollektivtrafik and
the question of who is to use and who is to own the public transport — but offer no
final explanation to these maers.

Keywords: kollektivtrafik, kommunalisering, SL, Helge Berglund, utörsäljning,
resenär, samtrafik
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Inledning

En väl fungerande kollektivtrafik är i bokstavligt mening
en livsnerv i en storstad. För de allra flesta ska det vara
möjligt a göra alla normala örflyningar med hjälp av
tunnelbana eller buss.

DN []

Kollektivtrafiken är e omtalat, oumbärligt och offentligt rum, en plats i rörelse
med utrymme ör klaustrofobiska känslor och vardagens vakendrömmar. E
samhällsfenomen som är en örlängning av invånarnas öer och med sina olika
fordonsslag har sina röer i alla samhällen där möjligheten och behovet av a ärdas
tillsammans uppstå.

Som fenomen är våra gemensamma transportmedel en örutsäning ör storstaden
och något karakteristiskt ör dess uppbyggnad och tillgänglighet. De kollektiva
ärdmedlen är oa den örsta inblicken i stadens vardagsliv, en plats där turister,
dagligpendlare och skolklasser blandas utan a egentligen mötas. Linjedragning och
turtäthet definierar stadsbilden från den billösas perspektiv, i takt med busstider och
stationsutbyggnad ökas och minskas tempot i stadens människoflöde.

Historiskt och politiskt står kollektivtrafiken oast mot bilen, den enskilda
människans transportmedel. Den isolering och de vägvalsmöjligheter som bilen
medör ställs då mot de fasta linjer och den trängsel som kollektivtrafiken erbjuder.
Men bortom de ekonomiska och miljövänliga ördelarna med a resa tillsammans
finns ör många också e ideal i den delade resan, en idé om kollektivtrafikens
kollektiva aspekt som länkar den till samhällstillvaron i stort. Kollektivtrafik är e
begrepp vars klangboen ligger i det gemensamma, e ord med betydelsen av a
tjäna och transportera kollektivet, a örflya och tillhöra samhällsgemenskapen.

Kollektivtrafiken i Stockholm är e ämne med många ingångar. I
en transportapparat känd ör sina konstverk och hårda biljekontroller är de stråk
som här kommer betonas det gemensamma, det kollektiva i kollektivtrafiken och det
begreppsliga, bakgrunden till och framväxten — eventuellt även urvaningen — av
ordet kollektivtrafik.

Jag har valt örändringarna i ägandeörhållandena som utgångspunkt eersom jag
tänker mig a det här troligtvis finns mer utrymme ör en ideologisk samhällsdeba
än vad som finns vid örändringar avmer teknisk och estetisk art. Frågan om huruvida
kollektivtrafiken är eller bör vara kollektivt ägd kan bloa intressekonflikter och
öppna ör diskussioner om vad som är det gemensamma — vilket i grund och boen
är frågor om vad samhället är och bör vara.





. Sye

Syet med uppsatsen är a undersöka vilka idéer, värderingar och ideal som
finns kring kollektivtrafiken i den offentliga debaen. Nedslag görs under tre
större örändringar i Stockholms kollektivtrafik under nionhundratalet: tiotalet,
sextiotalet och niiotalet. Uppsatsen bonar i en undran om och hur en örändring
av kollektivtrafikens idé kan spåras i samhällsdebaen över dessa perioder. Den
övergripande frågan kan brytas ner i tre delar: Vad inbegriper kollektivtrafiken som
fenomen och begrepp? Vem är kollektivtrafiken till ör, och vem är dess ägare? Vilka
bilder ges av resenärerna och deras plats i trafiken och staden?

. Metod

Mi tillvägagångssä är a undersöka material som kan sägas vara del av en offentlig
deba under de årtionden som omorganiseringarna sker. För a få e material
som i någon mån kan jämöras har jag valt tidningsartiklar publicerade i dags-
och veckopress under de berörda perioderna. Artikelutbudet har sedan yerligare
avgränsats utifrån mina teman, där jag valt a lya fram de som både kännetecknar
de olika periodernas debaer och släpper in frågeställningarna i materialet. Det finns
ofrånkomligen skillnader mellan de olika perioderna, vilket klargörs nedan. Min
örhoppning är a genom materialet kunna återskapa några av nionhundratalets
skiningar.

Eer det a lieraturen ge mig en bakgrund till de ägandeörändringar som
sker i materialets tre avsni, valde jag a gå igenom källorna i kronologisk ordning,
och utifrån de ämnen som där dök upp skriva undersökningen. Jag gjorde örst en
översiktlig läsning, där jag noterade tendenser och återkommande teman, samt valde
ut de artiklar som jag trodde mig kunna använda.

De valda artiklarna läste jag dem igen och sorterade deras citat och information
i kronologisk ordning.
Däreer sorterade jag in citaten under de olika frågeställningarna. På samma sä
gjorde jag med de öljande två perioderna. Den kanske tydligaste skillnaden mellan
de tre perioderna är a jag när det gäller tiotalet enbart fokuserar på ägandebytet,
medan jag på sextiotalet och niiotalet även ger andra frågor utrymme. Anledningen
är a materialet från tiotalet var alltör rikligt ör a jag skulle kunna gå igenom det
utifrån fler urvalskriterier, medan materialet från de andra perioderna inte hade lika
stort fokus på ägandefrågan och därör tillät e bredare urval.

Då syet är a undersöka idéer har jag inte alltid återge de olika ståndpunkterna
proportionerligt utan istället valt a betona deras olikheter och kontraster.
Målsäningen har varit a visa på en mångfald och örändring, där det relevanta
är vad som sägs mer än vem som säger det. Liksom politiska beslut inte alltid
överensstämmer med väljarnas åsikter, finns örstås dolda örskjutningar mellan
skribenterna och läsarnas åsikter, det är därör det offentliga samtalet som här tas upp,
vilket inte nödvändigtvis talar samma språk som institutionernas interna debaer
eller de samspråk som uppstår kollektivtrafikanter emellan.

Jag har valt a skriva med termen “kollektivtrafik” i mina övergripande
diskussioner men eersom e entydigt motsvarande begrepp saknas under tiotalet
har jag i största möjliga mån använt de begrepp som uppkommer i materialet, och vid
ordbyte örsökt vara tydlig med avståndet mellan källmaterialet och min analys.





. Material
Tiotalets material utgörs av den omfångsrika pressklippssamling som Stockholms Nya
Spårvägs AB samlat. Samtliga klipp rör spårvägsrelaterade ämnen, men skiljer sig
inbördes åt och utgörs av skämeckningar, nidskrier och arga insändare såväl som
artikelserier, utlandsreportage och politiska upprop från e bre urval av dags- och
veckotidningar. De artiklar jag lyer fram är uteslutande relaterade till spårvägens
ägandeörhållanden, eersom debaen här var riklig och sträckte sig över flera år
samt ledde in på flera olika ideologiska spår. Materialets ensidiga fokus på spårvägen
örsvaras av dess dominerande roll bland stadskommunikationerna vid denna tid.

Sextiotalets material är hämtat från Sigtunastielsens klipparkiv, och består av
artiklar samlade under e flertal ämnesord, alla relaterade till kollektivtrafiken
i Stockholm. De person- och ämnesklipp jag använt är “Helge Berglund”,
“Kommunikationer: Bussar, Spårvägar och tunnelbanor”, “Vägväsen och trafikfrågor
i allmänhet; Förvaltning: Landstingen” och “Stockholm: Trafikfrågor –”.
Materialet är här spretigare än under tiotalet, och då ägandefrågan inte tycks ha
samma laddning nu som då finns det här e större utrymme ör a ta upp andra
frågor som engagerar tidningsskribenterna vid denna tidpunkt. Uppsatsens teman är
tänkta a kunna belysas med olika sakfrågor eersom de olika tiderna har sina skilda
såväl som sina anknytande debaämnen.

Niiotalets material är sållat i Mediearkivet utifrån ordet “kollektivtrafik”, och
med de större lokal-, dags- och kvällstidningarna inkluderade har jag valt ut det
material som berör ägandefrågan och uppsatsens andra två fokus på infrastruktur
och resenärer. Då niiotalsmaterialet är tillgängligt ör digitala textsökningar har jag
här kunnat få en större bredd som i mycket liknar tiotalets klippböcker — där ordet
“spårväg” är flitigt understruket i de olika artiklarna. Liksom under tiotalet är många
artiklar ägnade ägandefrågan, men här finns också teman som bygger vidare på
sextiotalets debaer; min örhoppning är a de två tidigare periodernas material här
kan berika läsningen, eersom det kronologiska arbete med materialet har påverkat
min tolkning av detsamma.

. Teori
Undersökningen har e fokus på språkbruk, ägandefrågor och resenärsidentiteter.
I analysen örekommer ingen entydig teori, utan den teoretiska grunden består
av e antal örståelse- och örklaringsmodeller som kortfaat redogörs ör nedan.
Avstånden mellan materialets olika perioder medör skillnader i språkbruket dem
emellan. Det kanske mest uppenbara är det tidsliga avståndet, men i undersökningen
finns också e antagande om a de olika politiska och ägandemässiga örhållandena
påverkar språkbruket och begreppsutvecklingen.

Stora delar av materialet kretsar kring ägandefrågor, vilket ursprungligen baseras
på e antagande om a ägandeörändringar aktualiserar en vidare deba om
kollektivtrafikens fenomen, som varande och idé. I ägandeörhållandena återspeglas
också större samhällsörändringar och en återkommande skiljelinje mellan allmänt
och enskilt ägande.

Politiska konflikter mellan offentligt och privat ägande återkommer under
seklet, och kollektivtrafiken kan i e större perspektiv ses som en av många
samhälleliga tvistefrågor. A ägandeörhållanden påverkar samhällets utformning är
en självklarhet, och i uppsatsens ansats finns en vilja a bryta upp den örrädiska





likformighet som e ord kan signalera, i e begrepp som kollektivtrafik ryms i själva
verket flera olika historier som knyts samman av begreppet men skiljs åt av betydligt
fler faktorer sinsemellan.

Uppsatsens örklaringar kretsar i mycket kring ägandet, men även framväxten
av resenärsidentiteten och tekniska omvandlingar som nya trafikslag, örändrade
övervakningsörhållanden och skärpta kontroller inverkar på hur kollektivtrafiken
utformas som rum, där den materiella utformningen av trafiken inverkar på
begreppen och de övergripande idéerna som uppsatsen undersöker.

. Litteratur och forskningsläge

Kollektivtrafiken som funktion är e undersökningsobjekt som tidigare främst
intresserat kulturgeografer, trafikhistoriker och ekonomer. Området är utifrån vissa
aspekter väl utforskat, men jag har inte funnit någon som tagit sig an kollektivtrafiken
som värde eller begrepp — som fenomen snarare än funktion. Den politisk-
ekonomiska debaen återfinns och de stora utbyggnaderna är dokumenterade, men
värderingar och öreställningar om ägande och resenärer lyser med sin frånvaro.

På många sä har den tidigare lieraturens avsaknad av upplevelseperspektiv,
begreppshistoria eller värdediskussion underläat profileringen av min egen
undersökning. Det forskningsält som jag här ska återge är inte en etablerad
sammansäning, utan är snarare en fond till denna undersökning. De verk jag här
kommer nämna är de som tillhör den senaste forskningen, de som varit oumbärliga
ör bakgrunden och de som kan anses representativa ör större stråk inom ältet.

Centrala verk om staden och trafiken är sociologen och stads- och teknikhistoriken
Anders Gullbergs City — drömmen om e ny hjärta () och Stig Svallhammars
I väntan på tunnelbanan: kollektivtrafiksutbyggnad och bebyggelseexploatering i
Stockholm (). Gullberg beskriver den stora citysaneringen som kulminerade på
sextiotalet, och Svallhammar kartlägger samspelet mellan bebyggelseexploatering
och transportsystem. Hit hör även Arne Dufwas Trafik, broar, tunnelbanor, gator
() som reder ut de bakomliggande tekniska problem och lösningar, som
har örhindrat respektive möjliggjort den kollektivtrafiksutbyggnad som ske i
Stockholm.

Kollektivtrafiken finns i dessa verk som en exploateringskra. Den är enmotivering
till Norrmalmsregleringen då stora delar av innerstaden revs ör a bland annat
bereda plats ör tunnelbanan. Den är också ena hälen i stadens bostadsbyggande,
som i undersökningens mienperiod resulterar i miljonprogram och mönsterörorter.

Två utomakademiska verk som är med ör a de saknar utörliga motsvarigheter
är arkivarien Sten Holmbergs Spårvägen i Stockholm: En Minnesbok () och
Gösta Johanssons Från kusk till autopilot (). Holmberg tar upp den tidiga
spårvägsrörelsen och Johansson berör spårvägen och övergången till tunnelbana.
Båda böckerna kan kategoriseras som informations- och jubileumsskrier, de saknar
direkta vetenskapliga anspråk men har väl underbyggda beräelser om den historiska
utvecklingen och bidrar med tidsskildringar, statistik och intressanta vinesmål. I
Johanssons bok finns också e annat dokumentärt värde, då jämörelser mellan då
och nu (sextiotalet) ibland inleder eller knyter ihop de olika avsnien.

I de mer minnesorienterade böckerna finns också e större utrymme ör
diskussioner om upplevelsen och resenären. Framörallt Johansson lyer fram
anonymiseringen och masstrafikens betydelse ör stadens invånare. Holmberg bidrar





också med arbetspolitiken kring den tidiga spårvägsrörelsen, med artiklar om
storstrejken  och fackrörelsens ödelse.

E stråk av forskningen kring kollektivtrafik representeras
av forskningsprogrammet Kollektivtrafik i e tjänsteperspektiv (startat ), som
berör den öretagsekonomiska aspekten. Den forskning somhär bedrivs kan beskrivas
som samtidsstudier av kollektivtrafikens ekonomi. Inom programmet kan boken
Marknads- och serviceorienterad kollektivtrafik () nämnas, som sammanställer
utvecklingen inom kollektivtrafiksområdet med teman såsom ledningsorganisation,
kundperspektiv och trafikentreprenörer. Yerligare studier på temat är ekonomen
Gunnar Alexanderssons Den svenska buss- och tågtrafiken, om den statliga politiken
kring persontrafiken på en regional och statlig nivå och statsvetaren Carl Melins
Makten över trafikpolitiken (), om bakgrunden till  års transportpolitiska
beslut. Lars Haglund and Anna Stålhammar

Den ekonomiska forskningen representerad av Alexandersson har en vetenskaplig
terminologi som i debaen kopplats tydligt till de röster som välkomnat
“avregleringar” och “marknadsöppningar”. Denna forskning har ör mig främst
bidragit med faktauppgier kring trafikpolitiken och de olika reformer och
örändringar som ske under nionhundratalets senare häl. Inom det ovan nämnda
forskningsprogrammet finns resenären representerad som kund, med frågor om
“aityd” och “kundnöjdhet” i fokus, men eersom forskningens öretagsekonomiska
perspektiv utesluter de frågor om idéer och identitet som jag eersökt, har jag inte
ha direkt användning av det i min studie.

E annat stråk är det internationella, där den forskning som kretsar kring
kollektivtrafiken i London är särskilt intressant eersom tunnelbanan i London var
den örsta i si slag, och avregleringar under atcher-regeringen — med dess
fundamentala inverkan på kollektivtrafiken — i mångt och mycket kom a eeröljas
i Sverige. En studie som särskilt behandlar avregleringarnas öljder ör järnvägsnätet
är historikern Philip S. Bagwells End of the line? e Fate of British Railways under
atcher (). Bagwell visar framörallt på öljderna av regeringens beslut från
och med , men i hans diskussion om vad som är möjligt a ifrågasäa och
hur en utfasning av det gemensamt ägda kan motiveras och genomöras finns också
e generellt mönster där gemensamma drag mellan Storbritanniens järnvägsnät och
Stor-Stockholms kollektivtrafik kan skönjas.

Bagwell öljer de kollektiva transportmedlens utveckling under åren kring ,
och visar på hur frågan om nyan av kollektivt ägda transportmedel gå från a
knappt kunna ställas till a nekande besvaras av atchers regering, och menar själv
a det hela var e ägandeskie av lönsamma åtaganden, från offentligt till privat
ägande. Bagwell visar även på hur Londons kollektivtrafik örsämrades i och med
utörsäljningen, där flera nya linjer och bolag tillkom eer beslutet men fler tjänster
och den generella tillgängligheten örsämradesmed tiden, då bristande lönsamhet och
konkurrerande intressen minskat utbudet. [Bagwell , s. , , ]

. Kollektivtrafik historiskt

Olika former av samärdsmedel har funnits i Stockholm alltsedan medeltiden.
Åkare, hyrkuskar, roddare och någon enstaka bärstol omtalas på Spårvägsmuséet.
De tekniska örutsäningarna ör den kollektivtrafik vi känner idag kom med
industrialiseringen och den moderna stadens framväxt, men det krävdes också en viss





befolkningsmängd och en betydande politisk vilja ör a satsa på de nya trafikslag
som introducerades under -talet.

Världens örsta spårväg invigdes redan  i New York, och i Stockholm gjordes en
örsta ansökan om a anlägga spårvägar . Trafikstarten kommed hästspårvagnar
år  och övergick till ånga och senare elektrisk dri eer sekelskiet. Betydande
trafik fanns sedan tidigare i staden med ångslupstrafiken, och det var örst eer
a en spårväg hade etablerats i Köpenhamn, till vilken utsända från staden åkte på
studieresor, som spårvägen planerades ör Stockholm. [Holmberg , s. ]

Utöver spårvägar fanns busstrafik i olika former, trafiken hade sina öregångare
utomlands, bland annat fanns det åren – e projekt initierat av
vetenskapsmannen Blaise Pascal med en busservice som gick från en till tre
linjer innan den lades ner på grund av bristande lönsamhet. I Stockholm
körde hästomnibusar mellan  och , och däreer utvecklades eerhand
motorbusstrafik, vilket slog igenom stort örst eer örsta världskriget. [Holmberg
; Krailsheimer , s. – resp. –]

För a läsaren ska ha möjlighet a hänga med i de örändringar som sker under
tiden mellan nedslagen ges en utörligare kontext inör varje del av undersökningen.

. Disposition
Uppsatsen har en tredelad undersökningmed varsi inledande bakgrundsavsni. Den
örsta delen behandlar tiotalet, stadens tidiga trafikhistoria och bildandet av e örst
hälenägt och sedan kommunalt bolag. Den andra delen handlar i sin tur om hur länet
på sextiotalet går in som trafikhuvudman och på vilket sä dea blir en banbrytande
modell samt hur dea skapar nya bilder av kollektivtrafiken och dess resenärer.
Den tredje delen behandlar niiotalet med den mer samtida trafiksituationen och
utörsäljningen, där kontrasten mot en tidigare linje om a driva allt i egen regi
eventuellt leder till en örändrad bild av vad, vems och ör vem kollektivtrafiken är.
Avslutningsvis ges en sammanfaning av undersökningens resultat och en kort epilog
med örslag på vidare forskning. Då flera artiklar saknar örfaare har jag refererat
dem med en akronym ör tidningen som sedan återfinns i referenslistan.





Tiotalet

Det är ej blo de gamla hästdroskorna, som måste stryka
på foten i konkurrensen med automobiler och elektriska
spårvagnar. Äfven ångsluparna, som ännu ör e tiotal år
sedan spelade en så betydande roll i Stockholms
kommunikationsörhållanden, ha se sin tid, hvad
trafiken inom staden beträffar.

AB [a]

. Bakgrund

År  kommunaliserades spårvägsdrien i Stockholm. En händelse som sae punkt
ör den tidiga spårvägsrörelsen och inledde en epok av kommunalt ägande. Tiotalet
var e decennium vars politiska debaer i stor del upptogs av frågor om resande;
örorterna hade sedan sekelskiet vuxit och antalet resor till och inom innerstaden
hade ökat. Den politiska striden om vem som skulle äga och örvalta spårvägen kan
läsas som e koncentrat av den växande stadens tekniska och sociala omvandlingar.
Dock tillkom kommunaliseringen inte som det direkta resultatet av decenniets stora
stadsfullmäktigestrid, utan blev i tiotalets totala debaält mer utav en händelse i
marginalen — e beslut som faades eer krigsslutets inflation när den politiska
majoriteten bys ut och det hälenägda bolaget gå i stöpet. [Gullberg a,
s. , ]

Det bolag som drev Stockholms örsta spårväg hee Stockholms Nya Spårvägs AB
(SNS) och fick koncession  på trafiken i Stockholm ör  år framåt. SNS sköe
trafiken norr om Slussen, och kallades därör också ör Norra bolaget, på Södermalm
sköe Stockholms Södra Spårvägs AB— Södra bolaget — trafiken sedan . När Norra
bolagets tillstånd gick ut  hade det i dess ställe bildats e aktiebolag hälenägt
av staden: AB Stockholms Spårvägar (SS). Norra och Södra bolaget hade sedan början
av tiotalet ha gemensam ägarmajoritet, och SS köpte de väsentliga delarna av Södra
bolaget  som i samband med dea gick i likvidation. Samma år övertog SS även
Brommaspårvägen och Södra Förstadsbanan. [Holmberg ; Svallhammar ,
s. ,  resp. –]

A det nya bolaget bildades innebar e historiskt steg i det a staden ör örsta
gången gick in som trafikutövare på stor skala i Stockholm. En kommunal linje
fanns sedan  mellan S:t Eriksgatan och Tranebergsbron, men SS bildande blev e
betydligt större steg då bolagets verksamhet kom a omfaa majoriteten av stadens





samtrafik. Kommunal spårvägsdri var i sig inget unikt, det hade vid SS bildande
funnits i både Göteborg och Malmö. [Holmberg ; ST ]

Vid tiden ör kommunaliseringdebaen i stadsfullmäktige hade högern egen
majoritet — till stor del med anledningen av a nykterhetsfrågan överskuggat
spårvägsfrågan i kommunalvalet , men kanske främst beroende av a den
valordning som då var i bruk gav fler röster åt högerns väljargrupper. Trots dea togs
örslaget upp i fullmäktige i flera turer, den slutgiltiga konstellationen blev a staden
gick samman med tre storbanker i e ny bolag. Eer kriget ändrades valordningen
och socialdemokraterna kom i majoritet, vilket i samband med den ekonomiska
nedgången gjorde den sammanägda perioden kort då SS kommunaliserades .

Trafiksituationen i staden var vid tiotalets början
präglad av den elektriska spårvägen, som eer sekelskiet
ersa hästspårvagnen. Slussens kapacitet sae gränsen
ör stora delar av stadens trafik. Vid seklets början var
det ör många smidigare a ärdas vaenvägen med
den utbredda ångslupstrafiken. Järnvägens stationer i
Stockholms närområde hade le till örortsbildningar
alltsedan slutet av artonhundratalet. De örsta bilarna
kom vid sekelskiet och var i yrkestrafik några år senare,

men den samtrafik som främst nyjades var spårvagnen. [Ström-Billing ;
Gullberg a; Sidenbladh , s.  resp.  och ]

I diskussionerna under tiotalet örekommer olika ord ör den infrastruktur som
spårvägstrafiken är del av. Just prefixet “samärds-” örekommer, liksom samtrafik,
kommunikationsmedel och lokaltrafik. Någon egentlig värdering eller något mönster
i användandet av de olika termerna hiar jag inte i materialet, med undantag av
a “lokaltrafik” oast betecknar de spårvägsbanor som går mellan örstäderna mot
innerstaden, och som oa drevs av mindre enskilda bolag.

. Undersökning
Under tiotalet aktualiserades frågan om vem som skulle äga och driva stadens
största spårvägsanläggning, och i mångt och mycket kom debaen a hamna
på en principiell nivå där även Södra bolagets framtid mer eller mindre ualat
inkluderades i diskussionen. I materialet dyker inlägg kring frågan upp flera år innan
avgörandet. Somliga instanser eerfrågar värderingar av Norra bolagets materiel, och
en övergripande diskussion om huruvida spårvägarna bör kommunaliseras eller ej
dyker sporadiskt upp med exempel från andra europeiska städer och system.

Den verkligt intensiva debaen uppkommer dock örst under
 och talande nog finns det under upptakten go om kritik mot
a frågan har örhalats in i det sista. När debaen väl drar igång
får den också några toppar, där den örsta kan pekas ut eer det
a drätselnämndens örsta avdelning har presenterat si örslag;
den andra eer det a stadsfullmäktiges beredningsutsko lagt
fram si örslag och den tredje något lägre toppen infaller eer
det a yerligare e örslag presenterats samt under dagarna kring
beslutets avgörande. Tidsmässigt är det kort tid mellan de olika
händelserna, örsta avdelningens örslag och beredningsutskoets örslag kommer
tä inpå varandra under örsommaren, medan det tredje örslaget kommer den 
juni med e eeröljande avgörande den  juni.





De grupper som i debaen pekas ut i stadsfullmäktige är å
ena sidan de moderata eller högern, som hade majoriteten,
och å andra sidan vänstern, de frisinnade eller liberalerna
och socialdemokraterna. I frågan om kommunaliseringen kan
de olika gruppernas åsikter örenklat presenteras som a
vänstern ville ha en full kommunalisering och högern e
fullständigt frikopplat bolag. Däremellan och inom de olika
grupperingarna finns röster ör blanddri, med e bolag ägt
av både allmänna och privata intressen.

För a inte örlora mig i materialet har jag tagit fasta på de artiklar som rör
ägandeformen, och då särskilt med fokus på samtrafik, kommunalt ägande och
betonandet av stadens rä. Annars är hanålar, husdjur och hänsyn frågor som
upptar många insändare och skämeckningar.

Förhoppningsvis ska tiotalets debaer på e begripligt sä kunna belysa
undersökningens övergripande frågeställningar. Frågan om vad kollektivtrafiken
inbegriper belyses genom debaen om samtrafik; frågan om ägande genom debaen
om kommunalisering och frågan om resenärena genom debaen om stadens rä.

.. Samtrafik

Frågan om spårvägarnas ägandeform kopplades i debaen oa till problemet med
a Norra och Södra bolaget tog ut olika avgier och a resor emellan de båda
spårvägssystemen blev dyra och omständiga.  aktualiserades frågan av en
händelse som i Dagens Nyheter fick rubriken “En millionaär inom spårvägsbolagen.
Skall samtrafikfrågan lösas?”. Artikeln rapporterade a Norra och Södra bolaget nu
få samma aktiemajoritet, vilket av många debaörer sågs som e steg mot en
sammanslagning och kommunalisering av stadens spårvägstrafik. Texten illustreras
med bilden nedan, av Slussen frankerad av direktörerna ör de respektive bolagen,
symboliskt åtskilda av brons oörmåga a bära vagnar med resenärer i och
politikernas ovilja a sammanöra bolagen. [DN ]

Samtrafik är e begrepp som i debaen
kopplas till biljepriser, personalpolitik
och linjedragning. Tiotalets Stockholm
är på flera sä en delad stad, och det
faktum a Södra bolaget oa handlar i
skymundan uppmärksammas av Björn
Grip i Social Demokraten  under
rubriken “Man knorrar”:

Hr Waldens spårvägar ha
så dragit uppmärksamheten
till sig, a man rakt hållit
på a glömma bort det
bolag, som sköter spårvägstrafiken
uppe på Söder. De stockholmare,
sompallra omkring i Vasastaden
och påÖstermalm, och kanske
inte komma över Slussen mer än en gång om året, skulle ju därav
nästan kunna tro, a Söderborna sia i språvagnslådorna och skina av





belåtenhet över den precision och snabbhet varmed de örflyas från den
ena ändpunkten av Söder till den andra. [Grip ]

A inte läsa materialets tystnader kan ge e bedräglig intryck av a det är
Norra bolaget som är det problematiska och illa omtyckta bolaget, medan det
Södra tycks vara örhållandevis accepterat och uppskaat. En anledning till dea
är a Södra bolagets trafik och resenärsbas var mindre än Norra bolagets, och
a ägandeörhållandena i det senare också aktualiserades av a koncessionstidens
utgång där var nära örestående. En annan anledning är a Norra bolagets direktör
Walden bedrev en offensiv presspolitik, och oa själv ualade sig eller lät andra säga
bolagets mening i olika frågor och kampanjer. Samtrafiken var alltså en fråga som
rörde båda bolagen, men som under tiotalet kom a belysas främst genom Norra
bolagets varande och görande.

I Stormklockan skriver Carl Lindhagen  om “Systemet Europa”, och de
örhållanden som huvudstadens invånare ställdes inör. Lindhagen påpekar i artikeln
a staden står “inör utsikten a återfå e värde, som ligger i dess gatumark”, och
menar vidare a spårvägstrafikens inkomster är något som “skapats av samhällets
egen växt”. Inör utsikten a det mellan “stadens norra och södra delar skall
vidare fortfarande en generation kanske resas en spårvägsmur”, påtalar Lindhagen
en skillnad mellan Södra och Norra bolaget som också delvis kan örklara den
ovannämnda tystnaden — Södra bolaget har redan hälenbruk och det “på bäre
villkor än de nu öreslagna”. [Lindhagen ]

Det hälenbruk som Lindhagen talar om , knyter även an till den aktieaär
som  väcker uppmärksamhet, då samma aktiemajoritet plötsligt återfinns i de
båda bolagen. I Aonbladet lys dea fram under “På tal om…”: “Men nu, när
spårvägsherrarna få båda våra stora spårvägsnätet i sin hand, gifves det, som örut
sagdt, ypperligt tillälle ör dem a visa den trafikerande allmänheten den lämpliga
uppmärksamhet, som en verkligt fin aärsman örr eller senare plägar visa en stor
och trogen kund.” [AB b]

Senare under samma år återges, i Stockholms Dagblad under rubriken “Nalkas
spårvägsfrågan sin lösning?”, rykten kring a den så kallade “spårvägsmajoriteten”
har på örslag a bilda e ny spårvägsbolag och låta staden ingår där som
delägare: “Genom tillkomsten af e sådant ny skall frågan om samtrafiken utan
vidare vara löst och staden erhålla större möjlighet a gripa sig an de lokala
kommunikationsfrågornas lösning.” [STD a]

Spårvägen har under tiotalet en dominerande roll i det vi idag skulle kalla
kollektivtrafiken. Dock är det något oklart vad som inbegripes i dea eller
tiotalets motsvarande begrepp. Som jag nämnt ovan kan politiseringen av
ägandeörhållandena helt klart inverka på behovet av e samlande begrepp, men
faktum kvarstår a stockholmarna på tiotalet såväl norr som söder om slussen
transporterade sig dagligen med och utan samtrafikens hjälp. Samärdsmedlen fyller
här en uppenbar samhällsfunktion i det a de skapar möjligheten ör gemensamma
transporter, men det handlar här om en stad som genomgår en omdaning, en
samhällsfunktion vars uppgi växer med nytillkommen teknik och e ökat behov
från stadens invånare. Se som e landskap, är kollektivtrafiken vid denna tid e
flakt ält med blomstrande men oregelbundna stråk.





.. Kommunalisering

Den stora frågan som överskuggar tiotalets debaer rör kommunaliseringen,
e begrepp som både örespråkare och motståndare använder sig av. I Social
Demokraten och Stockholms Tidningen örespråkas en fullständig kommunalisering,
och örespråkarnas inlägg dominerar även debaerna i majoriteten av de andra
tidingar som behandlar frågan vid början av tiotalet. När beslutet närmar sig blir dock
motståndarsidan aktivare, och under det sista året inör kommunfullmäktiges beslut
är det istället motståndarna som hörs mest, främst i tidningar som Svenska Dagbladet
och Nya Dagl. Allehanda.

E övertagande från kommunens sida kunde ske med olika utfall. Där många av
Social Demokratens inlägg betonade a staden måste både äga och driva trafiken,
menade Svenska Dagbladet a staden snarare skulle undvika a driva trafiken som
en del av sin nuvarande apparat, och istället låta drien skötas av e öretag där
staden skulle ha ägarmajoritet.

En vanlig form av inlägg i debaen var de repotage från andra städer som skulle
belysa ör- och nackdelarna med en kommunalt ägd spårvägsverksamhet. I Svenska
Dagbladet under rubriken “Kommunal spårvägsdri” står  om örhållandena i
Göteborg och Malmö. Eersom kommunalisering redan genomörts i dessa städer
var parallellerna givna, men även rapporter längre ifrån örekom, som i Aonbladet
där “Spårvägarna och kommunen: En intressant undersökning om örhållandena i
utlandet” visade på örhållandena i Danmark, Tyskland och Österrike. [AB ; SVD
a]

Förespråkarnas argument vilade delvis på exempel från andra städer, som i
Social Demokraten , då signaturen O.S. under rubriken “Lönar sig kommunal
spårvägsdri?” skriver: “Sådana erfarenheter från utlandet borde lära alla här hemma,
som över huvud är moagliga ör lärdomar, a kommunen sannerligen inte behöver
frukta ör a överta spårvägarna utan a den kommunala spårvägsdrien skall bli
en mycket god aär ör kommunen på samma gång som den medger, a sociala
synpunkter får vara medbestämmande i fråga om spårvägstrafiken.” I samma artikel
framkommer även a motståndarna örblindas av en “trosartikel” som säger a
kommunen inte kan driva öretag, och denna trosartikel tycks inte erfarenheten
kunna motsäga: “De göra som strutsen: sticka huvudet i busken och vilja ej se.” [SD
b]

Andra argument hänvisar till samhället och dess vinning. Inlägget “Kommunal
eller privat spårvägsdri?” i Social Demokraten  lyer fram personalens usla
villkor och menar a trafiksäkerheten äventyras av deras långa arbetstid och dåliga
örhållanden. Argumentet hänger samman med e ifrågasäande om vad som är
billigast, där artikel “Lönar sig kommunal spårvägsdri?” i samma tidning 
påpekar a de ördelar som kommunen får av a driva spårvägarna väger upp
den eventuella kostnadsbesparing som skulle finnas i a “låta privata jobbare flå
samhällets invånare”. [SD b, ]

I Svenska Dagbladet framträder istället blandformen som e alternaitv, under
rubriken “Kommunal spårvägsdri?” framörs  a det vore örmånligare ör
staden a behålla aktiebolagsformen med en “betryggande” ägarandel. En snarlik
linje drivs i Stockholms Dagblad samma år med artikeln “Nalkas spårvägsfrågan
sin lösning?”, som också menar a staden ska “ingå som delägare i et ny
spårvägsbolag” och därmed lösa “frågan om samtrafiken” Artiklarna presenterar här
tidigt det alternativ som i kommunfullmäktige  blir den framröstade lösningen,





vilket ör oss över från kommunaliseringens örespråkare till dess motståndare. [STD
b; SVD b]

På motståndarsidan kretsar delar av argumentationen också kring örhållanden
utomlands. I Svenska Dagbladet finns inlägget “Mot kommunal spårvägsdri” ,
där det beräas om hur e trafikbolag i London tar över de tidigare kommunala
spårvägarna.Intressant nog framträder i texten argument mot kommunalisering som
hos örespråkarna används i motsa sye, främst gällande vilken roll personal och
resenärer ska tilldelas. Det som här beskrivs som a “allmänheten kräfde örbäringar
i drien, som ej voro av behofvet påkallade”, skulle hos örespråkarna kunna lyas
fram som a allmänhetens befogade krav äntligen tillgodosågs. Även det faktum a
“örbärade villkor begärdes af arbetarna, hvars fodringar icke kunde tillbakavisas,
då det ledande partiet måste räkna med deras röster vid kommunala och politiska val”
skulle örespråkarna kunna använda ör visa på hur tydligt spårvägsfrågan är knuten
till ideologiska skiljelinjer inom staden och landet. [SVD b]

Just problemet med bolagets tillhörighet — som varande e öretag eller varande en
del av kommunen — är e problem som återkommer i debaen, i Svenska Dagbladet
står även under rubriken “Den kommunala spårvägsdriens garantier”  om hur
strejker och arbetskonflikter skulle örsäa en kommunal spårvägsdirektör “i en
mycket prekär ställning”, eersom “stadens styresmän alltid påverkas af offentliga
opinionsyringar”. Argumentet återkommer i Aonbladet samma år, då det under
rubriken “Spårvägsfrågan” lys fram a: “Varken ur ekonomiens eller disciplinens
synpunkt kan därör en kommunal spårväg skötas så rationellt, som en, där ledarna
icke stå i beroende av vare sig allmänheten eller funktionärer som valmanskår.”
Rationalitet hänger här samman med personalansvar såväl som ekonomisk dri, och
samma argument anas därör även i Svenska Dagbladet den  oktober , där
rubriken “Kommunen och spårvägsdrien” knyter an till erfarenheter annorstädes:
“Öfverallt, där ren kommunaldri inörts, har det visat sig så godt som omöjligt a
upprähålla en verkligt ekonomiskt skötsel.” [AB ; SVD , ]

E sista argument från motståndarsidan är det om “kommunalsocialism”, som
främst lys i Nya Dagl. Allehanda, men där betonas desto mer. Tidningen ser mycket
allvarligt på hotet om kommunalisering, och under rubriken “Spårvägsfrågans läge
just nu” står under upptakten till kommunfullmäktige , a: “Vi stå här inör
e af de allvarligaste örsök, som gjorts från socialistisk-radikal sida a expropriera
enskild egendom och utlämna den åt öppen eller maskerad kommunalsocialism.”
[NDA b]

Utanör staden rapporterarGöteborgs Handels- och Sjöfartstidning om den strid som
örs i de samtida tidningsspalterna: “I Stockholm står, som bekant, på dagordningen
frågan om kommunalisering af spårvägsdrien, och ‘Nya Dagl. Allehanda´ af i örrgår
varnar ifrigt mot en sådan åtgärd, hvari tidningen gifvetvis vädrar ‘socialism´.” Nya
Dagl. Allehanda hade i sin tur kanske läst något liknande de ualanden som Social
Demokraten publicerat: “Månheten a få det bra ordnat ör trafikanterna — örut
okänd ör bolaget — har helt visst sin rot i en varm åstundan a lyckas narra
Stockholms stad med på en uppgörelse sådan a aktionärerna fortfarande i några
år få sia kvar vid kögrytorna.” [GHS ; SD b]

I frågan om ägande och ändamålsenlighet står striden övergripande mellan höger
å ena sidan och liberaler och socialdemokrater å andra sidan, i en konflikt om
vem som är de gemensamma ärdmedlens räärdiga eller mest lämpliga ägare.
Samärdsmedlen är på båda sidor till ör alla medborgare som betalar ör sig, men
i nästa steg kan de antingen vara en del av staden som kommunen örvaltar eller en
vinstgivande bransch ör fristående öretag. Nyan kan alltså vara både gemensam





och privat, social och ekonomisk, men hos kommunaliseringsörespråkarna finns det
också en rädsla ör a en privat nya skulle inkräkta på den direkt medborgerliga och
sociala nyan. Konflikten är gammal och på många vis enkel, en fråga om kapitalism
och samhällstillvaro som här aktualiserats i e växande behov av gemensamma
transporter.

.. Stadens rätt
En retorik som i debaen återkommer främst bland kommunaliseringsörespråkarna
är resenären som medborgare i staden och i örlängningen staden som e kollektiv
med rä a både äga och nyja sina kommunikationer. E exempel på det “vi” som
framträder ges av artikeln “Det stora kommunikationsproblemet” i Social Demokraten
: “Den stora kommissionen har besvarat frågan — på si sä, men svaret är
knappast tillfredsställande ör dem, som med ‘vi´ avse Stockholms stad och dess
intressen.” [SD a]

Social Demokraten publicerade  bilden till
vänstermed rubriken “Högerns ‘hälenbruks’-drömmar”
och texten:

Hur kommunalhögern har tänkt sig
“delningen” av den feta “mjölkkossan”
Spårvägarna. Stockholms stad skulle få
den främre och bolaget den bakre delen.

Bilden illustrerar på e enkelt sä hur motståndarna
till hälenbruk talar om “stadens rä” i spårvägsdebaen. Stadens kommunikationer
ses som en del av samhället sprungen ur stadens näring och därör rämätigt
tillhörande staden — den privata näringsidkaren som mjölkar kon är en uppenbar
snyltare. [SD a]

Även kommunaliseringsmotståndare som Nya Dagl. Allehanda åberopar värnandet
av “stadens rä”. I artikeln “Spårvägsfrågan och stadsfullmäktigevalen” ,
avslås kommunal dri: “Vi tro, a stadens rä bäre bevaras på annat sä.”
Artikeln örespråkar hälenbruk, och drar en skiljelinje mellan kommunal gas- och
vaenverksdri och kommunala kommunikationsverk: “Det är nära nog samma
skillnad som mellan själfva gatan och den därpå framdragna spårvägslinjen.” [NDA
a]

Urycket “stadens rä” återkommer också i en form som direkt refererar till Norra
bolagets koncession, och är då främst en hänvisning till vilka avtalsliga räigheter
staden har, i Social Demokraten står : “Norra spårvägsbolagets koncession utgår
som bekant , och då har staden rä a på vissa villkor överta rörelsen.” Även om
det här framträder en skillnad, mellan vad som är stadens rä och vad som staden
har rä a göra, menar jag a de olika formerna går tillbaka på samma ideologiska
konflikt. Vad som är ‘stadens rä definieras av vad som staden anses ha rä a göra.
[SD a]

Det finns hos debaörerna i tidningar som Social Demokraten och Dagens Nyheter
en argumentation som lyer fram lojalitet som den bristande punkten. I den örra
tidningen lys frågan redan :

Eller på e mera rakt på sak gående språk: det skulle skapas e
finanskonsortium, som skulle få slå under sig såväl spårvägstrafiken som
lokalbanetrafiken, en kommunikationstrust med e ord, som behärskade





all vår trafik. Man har visst inte svårt a örstå, a enskilda intressen
kunna vilja driva fram e sådant örslag och a de lyckas engagera
vissa tidningar i dess tjänst, men det är nästan ofabart, hur personer,
som draga dryg lön ör a tjäna stadens intressen eler äro saa på
örtroendeposter ör a tillvarata samma intressen, kunna lämna sin
medverkan till en dylik plans realiserande. [SD a]

Högermajoriteten i kommunfullmäktige målas här ut som illojala öreträdare ör
staden och dess invånare. En likande argumentation återkommer i tidningen :
“Stadens rä och bästa bekymrar tydligen i dessa dagar vissa herrar, som äro
saa a vårda dem, bra mycket mindre än en del större och mindre aktiejobbares
profitintressen.” I lojaliteten finns givetvis resenären, som här kan utgöra en motbild
till aktiejobbaren. Den lojalitet som aktiejobbarna sviker är stadens, och staden och
dess rä är här en abstrakt bild av de resenärer som dagligdags rör sig i och utgör
staden. [SD b]

Broet mot lojaliteten lys också fram i Dagens Nyheter  där det fastslås a
en “dylik politik kan knappast stämplas med mildare uryck än som e örräderi mot
stadens rä och intressen”. Argumentationen påtalar här inte så mycket det goda i
en kommunalisering, som det tvivelaktiga i kommunfullmäktigemajoritetens lojalitet.
Fokus vänds härmot den demokratiska processen, och de örutsäningar som beslutet
har; vilket även uppmärksammas i andra artiklar som kritiserar den skaebaserade
röstskalan som gällde vid beslutsfaandet. [DN ]

Kritiken mot beslutsfaandet och örslaget om hälenbruk bemöes givetvis
av debaörer i andra tidningar. I Stockholms Dagblad står under rubriken
“Stadens rä”  a “[s]ocialdemokrater och radikaler […] kritiklöst slunga
ut alla möjliga anmärkningar och anklagelser”. Vad som är stadens rä skiljer
uppenbarligen debaörerna åt, och de kommunaliseringsmotståndarna som stödjer
hälenbruksörslaget instämmer troligtvis med artikelns budskap: “Vår öfvertygelse
är, a stadens rä är väl tillvaratagen i beredningsutskoets örslag och a man
ördenskull har allt skäl a önska det framgång.” [STD b]

Som ovan antyds går konflikten tillbaka på en ideolgisk skiljelinje mellan
höger och vänster, där socialdemokrater och liberala debaörer återfinns bland
kommunaliseringsörespråkarna. I Stockholms Dagblad återges ställningarna 
koncist: “Socialdemokrater och liberaler kräfvde ren kommunaldri, högern blandad,
privatkommunal dri, skö af e bolag med staden såsom delägare.” Den  juni togs
det avgörande beslutet i stadsfullmäktige, e örslag om hälenbruk, med staden som
ägare av halva aktiestocken i e nybildat bolag, gick igenom med  röster mot .
[STD a]

En betraktelse utifrån publicerades i Öresunds Posten en vecka eer avgörandet,
och med rubriken “Kommunalanda, eller höger-egoism?” lyer artikeln fram vad den
anser saknas i Stockholmsdebaen:

Det finns e vackert klingande ord, som heter kommunalanda. Det avser
a beteckna den solidaritetskänsla med samhället, som bör finnas hos alla
goda medborgare. [ÖP ]

Kanske är Öresunds Postens “kommunalanda” detsamma
som den “kommunalsocialism” som Nya Dagl. Allehanda varnar ör i avsniet om
kommunalisering.

Frågan om stadens rä kan brytas ner till frågan om staden, en abstrakt enhet
likt samhället och en politiskt organisation likt kommunen. A de olika debaörerna





betonar den ena eller den andra aspekten av staden beror troligtvis inte så mycket på
begreppsörvirring som på politiska ställningstaganden. En aspekt som i denna studie
inte ryms a utveckla är frågan om resenärens klasstillhörighet, dess politisering och
eventuella örändring över undersökningsperioderna.

A resenärens direkta behov inte diskuteras i större utsträkning kan dels örklaras
med urvalets fokus på ägandefrågan, dels kontextualiseras historiskt i e Stockholm
med en i jämörelse med senare undersökningsperioder tämligen begränsad trafik.
Resenären ryms inte i debaens örsta rum, eersom trafiken i sig kräver utrymme
och utveckling. Stadens invånare har under tiotalet inte hunnit bli de resenärer som
senare tiders kollektivtrafik beror av och svarar till. E enkelt svar på frågan om
resenären är a den är osynliggjord, men a det inte handlar så mycket om a
de människor som reser i staden inte tas i beaktande som a de ännu inte har
definierats som en tydlig grupp. Deras behov och upplevelser kanske främst omtalas
som stadsbors, och deras beteenden och åsikter kanske främst omtalas som individers
eller samhällsgruppers.

.. Kollektivtrafik i blivande
Den samärdspolitik som kulminerar i debaen  och historiskt omformuleras
, kan inte utan skarvar kopplas samman med en idé om kollektivtrafiken. Den
samtrafik som bedrivs och diskuteras i staden under tiotalet är inte gemensamt
kategoriserad under kollektivtrafiksbegreppet, men är ofrånkomligt kopplad till
deas historiska framväxt.

Kanske inverkar ägandeformerna på vilka ord som blir möjliga eller viktiga,
och därtill den politisering av ägandeörhållandena som sker vid omorganiseringar.
Möjligen skulle därör tiotalets trafiksituation, men många olika enskilda öretag i en
örhållandevis ung bransch och en snabbt växande stad inte ha hunnit skapa behovet
av e gemensamt begrepp ör de strukturerade resvägarna genom staden.

Det beslut som  innebär a huvudstadens spårvägsdri kommunaliseras blir
ör Stockholm inledningen på en epok av kommunalt samtrafikägande. De idéer om
samtrafik som florerar i tiotalets debaer är örhållandevis nya, men flera delar av dem
blir långlivade och i senare undersökningsperioder återkommer inslag från tiotalets
ideologiska strider.

Vad som kanske är mest påfallande ör den samtida läsaren av tiotalets material
är hur kollektivtrafiken inte ännu blivit den apparat den idag är. De samärdsmedel
och spårvägsbolag som diskuteras i tiotalets debaer är i jämörelse med sextio-
och niiotalets kollektivtrafik fragmenterade och unga, de utgör snarare en
samtrafiksituation än en kollektivtrafikapparat. Inom årtiondets debaer ryms en
övergripande frågeställning om huruvida de gemensamma transportmedlen ska
utgöra en privat näring eller en samhällelig infrastruktur.







Sextiotalet

Det kommer alltid a finnas e s k “billöst proletariat” i
det svenska samhället: människor som inte har råd a
skaffa sig bil, som inte kan köra bil, inte får köra bil, inte
vill ha bil.

Berglund []

. Bakgrund

År  överördes ansvaret ör kollektivtrafiken till Stockholms län från dess
olika kommuner. En utredning kring staden och lokaltrafiken hade tillsas med
statssekreterare Nils Hörjel som ansvarig, och  antogs Hörjelöverenskommelsen,
e beslut om e framtida storlandsting med ansvar — trafikhuvudmannaskap — ör
kollektivtrafiken inom länet. Den samordning som skedde i det som kallas Stor-
Stockholm var den örsta i si slag; det nya öretaget AB Storstockholms Lokaltrafik
(SL) byggde på stommen från SS och kom a stå under Stockholms läns landsting. SL
skulle skötas som e öretag men ha en politisk ledning. [Dufwa ; Svallhammar
, s. ,  resp. , ]

Under sextiotalet var också Citysaneringen i full gång, den reglering av Norrmalm
som beslutats om på fyrtiotalet och bland annat innebar rivningen av de gamla
Klarakvarteren och byggandet av tunnelbanan. Två planer ör bebyggelsen i
innerstaden antogs under sextiotalet, City  och City . Talande ör vad som
hänt mellan tiotalet och sextiotalet var a det fanns e tydligt “bilkoncept” i
planerna. Synen på biltrafiken örändrades givetvis i takt med ökad belastning och
miljömedvetenhet, men på sextiotalet var fokus främst på a öka kapaciteten genom
a bygga om staden och göra den mer bilvänlig. [Åke Claesson ; Gullberg ,
s.  resp. , ]

Kollektivtrafiken hade samtidigt en stark ställning och var en viktig del av
stadsplaneringen, men de värden som tillskrivs den idag av minskad trängsel,
miljöinsatser och hållbarhet kom örst senare. Den kollektivtrafik som fanns på
tiotalet hade vid sextiotalets början mångfaldigats, både i antal resenärer, trafikslag
och turtäthet. Vid sextiotalets början hade tunnelbanans gröna linje ärdigställts
och under sextiotalet och en bit in på sjuiotalet tillkom den röda linjen.
Trådbusslinjer hade byggts i innerstaden , men dessa avveklades i samband med
högertrafikomläggningen . Kontrastenmellan a åka kollektivt och a resa i egen
bil hade blivit en realitet när sextiotalet och dess kollektivtrafiksdebaer inleddes.
[Holmberg , s. ]





På statlig nivå hade örändringar inträffat i och med a örstatligandet
av järnvägsnätet inles  och pågå fram till femtiotalets början, därtill
hade SJ samma år få anslag ör a bedriva busstrafik. Under sextiotalet
kommunaliserades e antal bussbolag och SJ:s verksamhet delades in i lönsam
respektive bidragsberoende. Regleringar av trafiken från stat, län och kommun var
en viktig del av politiken och ansågs nödvändig ör a säkra allmänhetens tillgång
till en god persontrafik såväl lokalt och regionalt som på riksnivå. [Alexandersson
, s. , ]

Under sextiotalet örekom den idag vanliga termen kollektivtrafik, i samman-
och särskriven form. Kollektivtrafik finns dokumenterat sedan slutet av femtiotalet,
med synonymerna “kommunikationsmedel” och “samärdsmedel”. Andra termer som
syns i sextiotalets deba är huvudman och utörare, där det örra betecknar det
politiska ansvaret och det senare självaste drien. Trafikhuvudman är e begrepp
som främst märks i samband med bildandet av SL och överörandet av ansvaret ör
kollektivtrafiken till Stockholms landsting. [Språkrådet ]

. Undersökning
Vid en örsta blick på sextiotalets trafikdebaer tycks de knyta an till tiotalet i det a
snarlika inlägg återkommer, såsom frågor om priser, tillgänglighet och service; men
i kontrast mot en tidigare mångröstad och utdragen diskussion om ägandeformer, är
det nu örvånansvärt tyst kring den ägandeörskjutning som sker i staden och länet
i och med SL:s bildande. Därmed inte sagt a SL och Härjelöverenskommelsen inte
syns i media, men ägandefrågan framträder nu inte lika renodlat som under tiotalet.

I materialet syns dea kanske främst i hur kollektivtrafiken skrivs fram som
en instans i konkurrens med privatbilismen, det dåvarande huvudämnet spårvägen
har här breddats till e begrepp som innefaar spårväg, trådbuss, buss, tåg och
tunnelbana. Den argumentation som aktualiseras av SL:s bildande kretsar kring
trängsel, miljö och taxor — snarare än bolagsformer och ägandefrågor. En given
örklaring till det synbara ointresset ör ägandeformen kan vara a det under
sextiotalets ombildning inte handlar om enskilda intressen kontra allmänna intressen
—men det kan också vara så a debaen om just ägandefrågorna under denna period
har flyats från tidningssidorna till mer slutna fora, eller a frågorna hamnat på
urvalets skuggsida.

Med tiotalet i ärskt minne kan sextiotalets Stockholm utgöra e örvirrande
ält med sina olika trafikslag och infrastrukturprojekt. När högertrafikomläggningen
genomörs  har e halvt sekel passerat sedan det halvkommunala bolaget SS
bildades, och även om bolagets stomme finns kvar i det nybildade SL är Stockholm
en örändrad stad. Tiden har gå inte bara ör staden och dess invånare. Jämört med
tiotalet finns det också nyamediala örutsäningar: finurliga satirteckningar har bys
ut mot svartvita fotografier, trafikbolagen har få tillgång till radioteknik och TV:n
har trä in i hemmen och trafikstatistiken. En händelse utanör undersökningens
frågor noteras i Svenska Dagbladet , under rubriken “Svårt ör kollektivtrafiken:
TV och bilar konkurrerar” beskrivs vilken inverkan EM i friidro respektive VM i
ishockey har på kollektivtrafikens inkomster. [SVD ]

Andra frågor som kommer upp i tidningarna är framtiden, konsten och
övervakningen i tunnelbanan. För den samtida läsaren blir e inlägg av dåvarande
ungmoderaten Carl Bildt kanske extra kuriöst. Bildt skriver en insändare i Svenska
Dagbladet , med Siri Derkerts konst på Östermalmstorgs tunnelbanestation





som ämne. Konsten är enligt Bildt propaganda ör kampanjen mot atomvapen,
och om alla minoritetsgrupper fick sådant utrymme skulle kanske nästa steg blir
“en tunnelbanestation med hakkors”. Vid invigningen av gröna linjen ualar sig
dåvarande spårvägschefen Hans von Heland i Dagens Nyheter : “Visst är konsten
modern […] Många kommer inte a uppskaa en del av den nu, örst omkring 
kommer den a verka ung och riktig ör de flesta.” [Bildt ; Rita ]

Tunnelbanans nya radiosystem invigs  och SL-chefen Helge Berglund
annonserar stolt a öretaget hoppas på TV-övervakning i framtiden. Den tämligen
oskyldiga roll som övervakningen här tycks spela är värd a minnas inör niiotalets
undersökningsperiod. Framtiden ska också bära med sig tekniska innovationer,
“lukuddeburna och av nya drivmedel och motorer framdrivna fartvidunder” spås
i Expressen . Jag har bland årtiondets många tvisteämnen valt a lya fram
de som i någon mån reder ut undersökningens frågeställnignar. Frågan om vad
kollektivtrafiken inbegriper belyses genom debaen om enhetstaxa; frågan om
ägande genom debaen om Stor-Stockholm och frågan om resenärena genom
debaen om bilismen. [EX ; SVD ]

.. Enhetstaxa
I trafikdebaerna under sextiotalet aktualiseras frågon om vad kollektivtrafiken
inbegriper många gånger om, och e debaämne där dessa aspekter kanske som
tydligast framträder är den om vad det ska kosta a nyja staden och länets olika
transportmedel. Till debaens bakgrund hör a SJ vid sextiotalets början bedrev
trafik i staden och länet med lokaltåg — senare “pendeltåg” — och matarbussar,
kommunikationer till och från Stockholms stad. Inom staden dominerar SS och i
kranskommunerna finns flertalet olika buss- och lokalbaneöretag. Vid decenniets
början får resenärerna lösa enskilda biljeer på de olika bolagen och betala
anslutningsavgier vid byten mellan trafikslag och bolag.

I debaen finns en frustration över de olika biljeer som stadens trafikanter
behöver hantera under sina resor genom staden. Under rubriken “Enhetstaxa i
enhetskommun löser kommunikationsproblem” frågar sig Expressen :

Vad skall det kosta a åka buss, spårvagn, T-bana och tåg i Stor-
Stockholm? Skall det bli någon örbäring ör de tusenden som nu
tvingas betala två olika sorters taxor på samma resa — en till SJ eller det
privata bussbolaget och en annan till Stockholms Spårvägar? [EX ]

Artikeln menar vidare a staden behöver “en kommunalisering av de enskilda
järnvägs- och bussöretagen liksom av SJ:s busslinjer på örorterna”. Liknande
argument återkommer i samma tidning e år senare, under rubriken “Självklara krav:
e trafiköretag, en taxa”. [EX b]

Frågan om kostnader och taxor öljs ofrånkomligen av stundtals uppdykande
örslag om a inte ta ut någon avgi alls, i Aonbladet  öreslås a en nolltaxa
skulle kunna finansieras av två procents skaehöjning, rubriken är det små ironiska
“Snålskjuts åt alla”. Ämnet aktualiserades inör stadsfullmäktigevalet , då några
folk- och centerpartister lagt e örslag om gratis kollektivtrafik, vilket bland annat
uppmärksammades av en upprörd Dalademokraten med rubriken “Centern åker
gratis”: “Enligt deras mening bör alltså skaebetalarna, inte bara i Stockholm utan
i hela landet, bidra till a huvudstadens invånare åker gratis på alla trafikmedel.” [AB
c; DD ]





Utöver de explicita örslagen på nolltaxa finns det återkommande argument om
det gemensamma, vilket framkommer i artikeln “Trafikbalansen” i Dagens Nyheter
: “Trafikörsörjningen är allas gemensamma angelägenhet och bör finansieras
som en sådan”. I örlängningen knyter det gemensamma an till frågan om vilka
samhällsfunktioner som ingår i kollektivtrafiken, eersom frågor om finansiering
och samordning i grund och boen handlar om vad kollektivtrafiken är. Som ovan
nämnts är stadens och länets kollektivtrafik vid denna tid en brokig sammansäning,
men de olika delar fyller alla samma funktion, a transportera länets invånare, och
i användandet av kollektivtrafiksbegreppet kan denna funktion också mer enhetligt
beskrivas som en samhällsfunktion central ör staden. [DN ]

I Svenska Dagbladet rapporteras  a “Enhetlig Storstockholmstaxa
snabbutreds”, och e samordningsorgan ör kollektivtrafiken eerfrågas. Samma
fråga ställs i Aonbladet, där samordning framställs som det primära problemet, och
i Dagens Nyheter återkommer frågan . [AB a; OMAR ]

OmStor-Stockholm imera radikal omfaning skall örmås a resa till och
från innerstaden på veigt vis räcker det nog inte med taxejusteringar;
då måste alla olika styrningseffekter från biljepriser till bilavgier och
busstäthet kombineras i en enda stor trafikpolitisk reform. [DN b]

I materialets diskussioner finns således e paradoxalt inslag i a trafikslagen och
bolagen är åtskilda, men diskuteras som en enhet eersom de tillsammans utgör länets
kollektivtrafik. Kollektivtrafiksbegreppet är vid denna tid etablerat, och används flitigt
av bland andraHelge Berglund inör SL:s bildande och i debaer om kollektivtrafikens
roll i stadens infrastruktur och politik. Frågan om vad kollektivtrafiken inbegriper kan
örenklat besvaras som a den öre  utgörs av e antal olika bolag som samlas
under samma begrepp, och eer  av SL. Men i fenomenet kollektivtrafik finnsmer
än de organisatioriska former och de tekniska landvinningarna; liksom under tiotalet
finns tillfredsställandet av e gemensamt behov, i och med det samlande begreppets
genomslag finns också anspråken på dea samhällsfenomen — hos Berglund gärna
utskrivet med versaler — som en motpol mot bilismens övervikt.

.. Stor-Stockholm
Landstingen i Sverige firar hudraårsjubileum  och i och med SL:s bildande
sker en historisk örändring av landstingens roll, då Stor-Stockholm blir det örsta
landstinget i Sverige som också är huvudman ör kollektivtrafiken i länet. Det
tidigare största trafikbolaget, SS, bildar stommen i den nya organisationen, och den
ägandeörskjutning som sker mellan stad och län innebär a flertalet mindre öretag
lys in i SL samt a SJ:s trafik örändras från a vara en självständig aktör i länet till
a verka på entreprenad åt SL.

Dagens Nyheter rapporterar  om a borgarrådet Helge Berglund utses till ny
spårvägsdirektör och han även kommer blir verkställande direktör ör det kommande
bolaget. Berglund var då redan känd som en flitig debaör och initiativtagare inom
stockholmspolitiken, och bildandet av SL var en känd del av det örslag som Hörjel
året innan få i uppdrag a lägga fram inör stad och län. [DN ]

I Aonbladet publiceras två artiklar under  som berör problem med
kommunspliring och kollektivtrafik. Under rubriken “Slå ihop Stor-Stockholm”
framörs budskapet a “de med kommunspliringen sammanhängande problemen
bara växer och växer” och a örslaget om kommunsammanslagning i Stor-Stockholm
inte borde “få tigas ihjäl i den allmänna debaen”. Debaen görs inte rävisa av





de lokala politikerna, menar artikeln, eersom alla “bypolitiker” ser till sina egna
kommuners intressen snarare än till de övergripande problemen. I den andra artikeln
“Snålskjuts åt alla” är det splirade länet en viktig orsak till “den dåliga kollektiva
trafikservicen”. Underörstå i bägge artiklarna finns budskapet a det är ör hela
länets invånares bästa som e Stor-Stockholm måste till, och a det är främst som
kollektivtrafiksresenärer som invånarna blir varse om dea behov. [AB b,c]

Den ägande- och ansvarsörskjutning som Stor-Stockholm innebär, beskrivs
återkommande som en administrativ reform, och frågan om vem som är ägare tycks
inte aktualiseras lika mycket som frågan om ör vem kollektivtrafiken är till —
räen till fungerande och billiga transportmöjligheter ör länets allt fler pendlare
återkommer i debaen. I citatet nedan framträder örvisso “makt” och “suveränitet”,
men det viktigaste är ändå a ha “en rationell planering”, vilket är en argumentation
som ligger långt från tiotalets tal om staden rä.

Det viktiga är ör det örsta a överorganet, enhetskommunen eller
storlandstinget, får tillräcklig makt, beskaningsrä och suveränitet i
alla frågor som rör Stor-Stockholm som helhet, så a inga administrativa
gränser får som nu hindra en rationell planering av trafikmedel, skolor,
sjukvård, bostadsbyggande och bostadsörmedling, centrumbebyggelse,
fritidsanläggningar. [EX a]

Skillnader i tilltal kring ägande och nya beror givetvis till stor del på historiska
omständigheter som varken går eller är önskvärda a här återge, men som
delörklaringar till örändringarna kan ändå fokusörskjutningen från stad till län
lyas fram, där landstinget si hundraårsjubileum till trots inte äger sammamoraliska
och retoriska laddning som staden.

Kollektivtrafiken i Stockholm har mellan tio- och sextiotalet vuxit till a
omfaa hela länets invånare. Alltsedan  hade örorterna ha den största
befolkningstillväxten, och kollektivtrafiken hade få en allt viktigare funktion i
a transportera inte bara inom staden utan även till och från de omkringliggande
kommunerna. SL:s bildande kan i någon mån ses som e svar på frågan om ägande, i
och med a landstinget blir trafikhuvudman flyas ägandet symboliskt från stadens
till länets invånare. Frågan om ägande står här som ovan nämnt inte mellan privat
och allmän nya, och i frågan om ör vem kollektivtrafiken är till har en tydligare
profilering ske i örespråkandet av örorternas rä till kollektiva trafiklösningar.

.. Det billösa proletariatet
Under sextiotalet finns också en deba om bilismens negativa effekter. Konflikten
mellan buss och bil, kollektivt resande och privatbilism, handlar om trängsel på
infartsvägar, stadsgator och offentliga utrymmen; men också om avgaser, klassklyor
och bostadsegregation. Resenärerna karakteriseras i debaen som invånare vilka
tillälligt eller långvarigt är utan bil.

Dagens Nyheter eerlyser med rubriken “Bilar och biljeer”  en reform, och
bland annat i artikeln med rubriken “Bussen öre bilen”  öljer tidningen upp
frågan:

De kollektiva trafikmedlen, främst bussarna, örlorar passagerare i Stor-
Stockholm. Inom SL är man därör bekymrad och planerar en aktivare
örsäljning av sina tjänster med affischkampanjer ör kollektivresor. Men
det är inte bristen på reklam ör tunnelbanor och bussar som gör a





människor väljer den egna bilen i stället ör bussen. Det är i stället
bekvämligheten och snabbheten som är det avgörande. Vi behöver inte
välmenta affischer på temat: Åk kollektivt slå [sic] slipper Du bilköerna!
Vi behöver i stället kollektiva trafikmedel som verkligen går väsentligt
mycket fortare än bilköerna. [DN a]

Inte bara taxor spelar roll ör vilka ärdmedel stadens invånare nyjar, utan även
infrastruktursatsningar och status spelar in, som en kritik av den rådande hierarkin
skriver tidningen: “Satsen a fotgängaren är stadens huvudperson bör kompleeras
med satsen: Bussen är gatans viktigaste fordon.” [DN b, a]

SL:s chef Helge Berglund deltar själv flitigt i debaen, och myntar urycket “det
billösa proletariatet” som inleder kapitlet. Med appellen “Res kollektivt!” skriver
Berglund  i Dagens Nyheter, a den ökande bilismen kräver större satsningar
på kollektivtrafiken i länet om de ska kunna konkurrera på lika villkor. Den rådande
ojämlikheten mellan kollektiv- och privaransport lys även fram senare under året
i samma tidning, där hävdas under rubriken “Trafikjämlikhet” a:

Trafikapparaten i Stor-Stockholm har byggts upp i två nivåer, ör två
klasser. En hög nivå med i alla avseenden påkostad standard ör bilisterna
och en låg nivå ör kollektivåkarna, ör fotgängarna och cyklisterna. [DN
b]

Budskapet är detsamma som i flera andra artiklar under decenniet, bilismen är e
tilltagande problem och somliga debaörer börjar även tala om miljöproblem bortom
de rent sociala frågorna om buller och utrymme. [Berglund ]

Frågan om a resa kollektivt kontra privat handlar även om specifika ärdmedel,
där tunnelbanan och bilen står som statusladdade motpoler. Mot slutet av sextiotalet
är den stundande tunnelbaneutvidgningen till Järva något utav en symbol ör de
skilda villkor som möter bilisten och tunneltågsresenären. I artikeln “Långsamt
och obekvämt” i Dagens Nyheter , där en opublicerad resevaneundersökning
diskuteras, oroar sig skribenten ör det långa tunnelparti som den blåa linjen ska bestå
av: “Hurmånga stockholmare har tillräcklig fysik och psykisk styrka ör a två gånger
om dagen och resa på ståplats i e tåg som går i tunnel över en halv timme?” [DN
b]

En liknande tanke framör Nils Lewan i samma tidning året därpå, under rubriken
“Rörligheten i de allt större städerna” skriver Lewan a det blir svårt a “hävda
tunnelbanans värde om denna öres under jord långa sträckor, medan bilisten njuter
ördelarna av dagsljus och utsikt på mångfiliga motorleder”. Bilden av de flerfiliga
vägarna knyter an till en under perioden pågående deba kring vilken infrastruktur
som bör prioriteras, och den belyser också något av den kamp som finns under samma
epok kring vad som ska känneteckna det moderna: tunneltrafik eller motorleder.
[Lewan ]

I örlängningen kan denna psykiska påfrestning som “bilstaden” innebär leda till
upplopp och kravaller, säger Helge Berglund då han uppmärksammas med en artikel
i Dagens Nyheter på sin ödelsedag :

Stockholms stad måste ge örtur åt bussar och tunnelbanor. Tia vad som
sker i USA, där man just nu upplever upplopp och kravaller. Dessa beror
till stor del på amyndigheterna struntat i dem som inte har egna fordon.
Då skapas billösa proletariat — folk som inte kan säa sig i egna kärror
och komma bort från kåkmiljöerna i städerna, som ständigt tvingas nötas





med samma, allt missnöjdare, kvartersgrannar. Sånt tänder upplopp. [DN
a]

En liknande slutsats dras i samma tidning , då en det fastslås a: “Bilstaden
isolerar de billösa och örvandlar dem till en ny underklass.” Vidare menar artikeln
a bilstaden är “miljöfarlig och antisocial”, vilket är a gå steget längre än a påtala
den eventuella “psykiska påfrestning” som en halvtimmes tunnelfarande skulle kunna
innebära. [DN a]

Bilismen är vid denna tidpunkt i stadig tillväxt med USA som öregångsland,
Ronny Svensson påtalar i Aonbladet  örhållanden såsom det faktum a
“bilimporten inte har belastats av några högre tullar” och a “inkomstutvecking” och
“bilkreditvillkor” varit gynnsamma under decenniet. Svenssons rubrik är “Kollektiv
trafik i strykklass”, just “strykklass” är e ord som återkommer i beskrivningarna av
kollektivtrafiken vid denna tid, med betydelsen av något som ständigt missgynnas.
[Svensson ]

Det är över lag en hunsad och örördelad resenär som träder fram i de delar av
materialet som explicit avhandlar resenärens situation. I Dagens Nyheter  ges
öljande analys:

Bilisten beräknas eerfråga plats ör sin bil på snabba motorvägar och
på rymliga parkeringsplatser. Inga restriktioner eller ransoneringar skall
möta bilisten. Den som åker kollektivt däremot beräknas eerfråga plats
i en trång buss, långa gångvägar till busshållplatser och långa väntetider
på bussen. Kollektivpassageraren beräknas eerfråga låg komfort och
dubbelt så lång restid som bilisten. [DN a]

Vidare fastslås a medan “[b]ilarnas gi drabbar bilister och fotgängare lika” så
drabbar trafikolyckorna i stadsmiljö “fotgängare, cyklister och mopedister särskilt
hårt”. Resenärens villkor är vid denna tidpunkt inte de bästa, och även SL-chefen ger
en avskräckande bild i en intervju med Jimmy Nyström i Svenska Dagbladet :

Helge Berglund målade upp en öga aptitlig novembermorgon när herr
Andersson i snöblasket går till matarbussen och sedan vid sidan av herr
Peersson får stå och hänga på tunnelbanan  min. bland blöta och sura
människor. Samma morgon kan bilisten gå ner i garaget och säa sig i en
varm och trevlig bil. [Nyström ]

För a återkomma till den relativt nya tunnelbanans symbolik, så finns i materialet
såväl som i lieraturen en annan form av kritik av de moderna trafiklösningarna,
där nedläggningen av i princip alla stadens spårvagnslinjer aktualiserar dels en fråga
om vilken auktoritet som spårvagnarna bär med sig, där signaturen C-SON i Dagens
Nyheter menar a bilisten “flyar snällt på sig när en spårvagn klingar med sin
pondus” men struntar i de nya bussarna; dels frågan om anonymitet, när signaturen
PIA skriver i samma tidning:

Endast tolvan blir kvar. Gamla kära tolvan. A komma på den är som a
komma hem. Man är någon. I T-banetåget är man e knuffat nummer.
[PIA ]

Här finns en aning av den anonymitet som kanske främst tunnelbanan symboliserar
i staden, även i lieraturen märks dea då Gösta Johansson inleder sin exposé över
spårvägsepoken med en fundering över de örändrade villkoren:





Denna resenärernas anonymisering är en given öljd av stadens och
trafikmedlens utveckling. Utan denna rationalisering och mekanisering
skulle den moderna storstaden Stockholm inte klara sina trafikproblem.
[Johansson , s. ]

Nog kan delar oron över resenärens anonymisering örklaras med en nostalgi — väl
beräigad av spårvägsepokens -åriga tilländagående — som framträder i artiklar
med namn som “Farväl ljusblå äventyr” och “Blå är det örlorades ärg”. Här finns
också en fingervisning om hur resenären vid denna tidpunkt rör sig i staden, och vilka
psykiska påfrestningar denna tros behöva utstå. I kontrast mot tiotalets spårvägstrafik
är resenärens valmöjligheter nu flerfaldigade, men de tekniska landvinningarna har
också skapat en tydlig motspelare i den på mångfiliga motorleder framsusande
bilisten. [Fogelström ; Grandien ]

Resenären är under denna period tydligare profilerad utifrån klasstillhörighet, om
tiotalets spårvägstrafik var något av en vardagslyx ör de som annars kunde gå, är
det under sextiotalet e tvingande alternativ ör de som har ör långt a gå men
inte har råd med egen bil. Som ovan påtalas finns också en ökad anonymisering,
kollektivtrafiken har nu blivit en betydligt större apparat och med tunnelbanans
utbyggnad transporteras stora mängder människor intill varandra dagligen utan
den mänskliga kontakt och kontinuitet som spårvägslinjens ordinarie örare kunde
erbjuda. Som subjekt är resenärerna vid denna tidpunkt oa beskrivna som samhällets
missgynnade, de är örördelade i tidens transportpolitik och rör sig bland idel nya
sinnesupplevelser — som grupp är de mer utsaa än ansvariga.

.. Kollektivtrafikens idé
I kontrast till tiotalets begreppsmässigt brokiga ält har sextiotalet flera tydliga idéer
om kollektivtrafiken och dess framtid. I debaerna märks kanske främst Helge
Berglund som enskild röst, i ualanden som dessa: “Nu vill vi i någon mån söka jämna
vägen ör Er genom a visa Er vad som krävs ör a skapa kollektivtrafik”. [Berglund
, s. –]

Kollektivtrafik har gå från a vara e löst sammanbundet ält av olika
samärdsmedel, där spårvägen och staden dominerat, till a beteckna hela länets
intressen och en infrastruktur där det gemensamma är både självklart och nödvändigt.
Trots den starka ställningen ör kollektivtrafikens kollektiva funktion, finns det röster
som i bilismens anda örespråkar individuella lösningar med personbilen i centrum;
e stråk i debaen där kollektivtrafikens idé kännetecknas av en oönskad kollektivism
och en ör framtiden örlegad infrastruktur.

I jämörelse med tiotalets situation har kollektivtrafiken nu blivit det begrepp som
samlar debaen, och i samspel med dea har också resenärerna som grupp blivit
tydligare. Utöver klassaspekten, örorternas utbredning och bilismens närvaro syns
resenärerna också som de invånare i staden det nya trafiköretaget SL har tillsas ör
a värna om, en grupp människor som i debaen framträder som givna moagare av
den samhällstjänst som SL erbjuder. Resenärernas eventuella avvikande beteenden
lyser med sin frånvaro i debaen, vilket kan bero av en — öga trolig — exemplarisk
skötsamhet, materialets urval eller den övergripande ton som präglar årtiondets
debaer, där resenärerna ännu är i örsta rummet som rämätiga moagare utan
utrymme ör någon tydligare indelning i skötsamma eller misskötsamma individer.





Nittiotalet

Jag tycker uppriktigt sagt a politikerna i Stockholm
jävlas med bilisterna. Högre Pavgier, fler Pvakter,
biltullar och zonavgier  vem tjänar egentligen på denna
terror?

Matson []

. Bakgrund

År  inleddes den örsta anbudsupphandlingen och utörsäljningen av den
kollektivtrafik SL bedrivit i Stockholms län. Med utsträckning över undersökningens
tre perioder kan cirkeln här slutas, där tiotalets “öppna marknad” från tiden öre
, återkom i samtida tappning i ochmed niiotalets konkurrensutsäning. Cirkeln
är en örrädisk metafor, eersom den era av kommunal- och landstingsdriven
kollektivtrafik som här avslutades givetvis hade örändrat villkoren och situationen
mellan då och nu, men den får kvarstå ör a beteckna en sekellång kamp mellan
privata och allmänna intressen.

Det pionjärarbete som bildandet av SL inneburit blev mot slutet av sjuiotalet
normsäande, och  kom lagen om trafikhuvudmannaskap, som innebar a det,
likt modellen med SL, var en trafikhuvudman i varje län som hade ansvar ör
kollektivtrafiken. Dock fanns en inbyggd problematik i länets ägande, eersom SL
var format och drivet utifrån öretagsekonomiska principer, och den landstingspolitik
som skulle drivas av samhällsnyan i praktiken kom a faa sina beslut utifrån de
utredningar och underlag som framarbetats av SL. [Svallhammar , s. ]

Under åiotalet i Sverige inleddes privatiseringar i samhället, som inom
transportsektorn kom a märkas örst med taximarknadens avreglering och
skiljandet av Banverket från SJ, men senare även med utörsäljningen av SL. E
tidigare krav på a SL skulle driva trafiken i egen regi, med egen personal och
egna fordon örsvann , och möjliggjorde ör SL a dela upp sin verksamhet i
separata doerbolag vars verksamheter kunde läggas ut på entreprenad. Vid slutet av
niiotalet hade landstingen i kollektivfrågan övergå till a upphandlanda tjänster
från entreprenörer. [Alexandersson ; Svallhammar , s. , ,  resp. ]

Kursörändringen inom SL hade ske bland annat genom tillsäandet av en ny chef
, civilekonomen Leif Axén, som skilde sig från tidigare ledare eersom han kom
från näringslivet. E örändringsarbete med namnet “SL” drogs igång med sikte
på konkurrensutsäning. En skiljelinje drogs mellan beställare och utörare, där det
politiska inflytandet begränsades till beställarsidan och de utörande bolagen tillsaes





med politiskt obundna styrelser. [Haglund and Stålhammar ; Svallhammar ,
s.  resp. –]

Liksom det inör kommunaliseringen på tiotalet fanns utländska och inhemska
öredömen som drogs in i debaen, fanns det under niiotalets utörsäljningar också
öregångare på andra platser i Europa. Det tidigare antagandet a statliga regleringar
var nödvändiga ör a säkra allmänintresset hade sedan sextiotalet kommit a
ifrågasäas och den akademiska och offentliga debaen om regleringar hade också
örändrats, liksom den nationella politiken i länder som USA och Storbritannien.
I Storbritannien hade atcher-regimen under åiotalet sålt ut stora delar av
allmännyan och privatiserat järnvägen, och fokus hade flyats från transportbehov
och sociala behov till kundval. [Alexandersson ; Bagwell ; Svallhammar ,
s.  resp. viii och ]

Stadens totala trafiksituation hade givetvis örändras
sedan tidigare undersökningsperioder, kanske främst i den ökade bilismen, som syns
i debaerna och infrastruktursatsningarna. Tunnelbanans blåa linje hade ärdigställt
och SL hade övertagit ansvaret ör Roslagsbanan, men utöver a tvärbanan började
byggas tillkom inga nya trafikslag, och dea nygamla trafikslag öppnades inte örrän
eer undersökningsperioden, år .

Befolkningsökningen i staden och bildandet av nya örorter hade gjort a en
mycket liten del av Stockholms invånare vid niiotalets början bodde i innerstaden,
utan istället hade nya områden exploaterats och tillkommit i form av villaområden,
miljonprogram och pendlingsorter. Förorter hade funnits ändå sedan järnvägen få
stationer kring staden under artonhundratalets senare häl, men från a  procent
av invånarna hade bo i innerstaden vid mien av fyrtiotalet bodde vid mien av
niiotalet där endast  procent. Behovet och nyjandet av kollektivtrafiken hade
vid undersökningens sista del blivit större och kommit a omfaa fler. [Svallhammar
, s. , ]

. Undersökning

LiksomHelge Berglunds uryck “det billösa proletariatet” är närvarnade i sextiotalets
material, finns frågan om bilismen även i niiotalets debaer — här oa uryckt med
kopplingar till “den amerikanska bilstaden”. Som en fortsäning på länets bildande
av SL märks också den på åiotalet inledda avregleringen och de mot slutet av
niiotalet genomörda utörsäljningarna av kollektivtrafiken. Därtill finns vardagliga
ämnen som trygghet och skadegörelse, och den ständigt återkommande frågan om
biljepriser.

Kollektivtrafiksdebaerna på niiotalet kretsar i mycket kring Dennispaketet,
en politisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet.
I paketet ingick planer ör kollektivtrafik och vägbyggen, och arbetet leddes av
dåvarande riksbankschef Bengt Dennis. Projektet fick mothugg bland annat i det
medialt populära Emilpaketet, lanserat av en ung miljöaktivist .

Ideologiskt kan resan tyckas lång, från tiotalets kommunaliseringsdeba över
sextiotalets samordning till niiotalets utörsäljningar, men häremellan finns
givetvis stegvisa örändringar på lokal och global nivå. Om sextiotalet kan
kallas ör välärdsstatens tid, markerar åio- och niiotalet nyliberalismens
genomslag; när frågan om utörsäljning av kollektivtrafiken kom upp i Sverige hade
atcherregeringen redan privatiserat Storbritanniens järnvägsnät. [Bagwell ,
s. –]





I niiotalets tidningsdebaer finns inlägg om kloer, barns trafiksäkerhet, biltullar
och gratisåkare. Huruvida det ska bli bilfri eller inte i Gamla stan är  en het fråga
— särskilt Moderaterna var emot örslaget med hänvisning till a deras partilokal var
belägen i stadsdelen.

Miljöorganisationer som Naturskyddsöreningen och Alternativ Stad hörs direkt
och indirekt bland kollektivtrafiksörespråkarna i debaerna, bland annat beskylls
SL år  ör a hemlighålla en kompromeerande miljörapport. Andra debaörer
är ualat negativa till kollektivtrafiken, här märks särskilt Håkan Matson i Expressen.
För Matson är kollektivtrafiken inte en given del av samhällsbygget, utan en omodern
kvarleva från e öråldrat tänkande.

Under både tio- och sextiotalet byggs kollektivtrafiken i länet ut, och i
Dennispaketet ingår planer på nya linjer. Likväl tycker många a det satsas ör
lite, i Dagens Nyheter och Aonbladet beräas om en undersökning från Svenska
lokaltrafiköreningen, som  visar på a  procent av befolkningen vill satsa mer
på kollektivtrafik, samtidigt som politikerna tror a befolkningen i stort inte vill ha
fler satsningar. [Persson ; TT ]

Jag ska nedan reda ut undersökningens frågeställningar utifrån e urval av de
teman som återfinns under niiotalet. Frågan om vad kollektivtrafiken inbegriper
belyses genom bilden av den amerikanska bilstaden; frågan om ägande genom
debaen om utörsäljning och frågan om resenärena genom debaen om trygghet,
skadegörelse och spärrlinjen.

.. Den amerikanska bilstaden
Vad kollektivtrafiken inbegriper kan belysas genom den bild av staden som
framkommer i niiotalets debaer kring bilismen, oa med bilden av den
amerikanska bilstaden som fond. Kollektivtrafiken träder här fram inör sinmotpol, en
ökande bilism som enligt många debaörer yerligare uppmuntras av Dennispaketet.

Naturhistoriska riksmuseets chef, Edmar Désirée, ger  si bidrag till debaen
om Dennispaketets ringleder och omstruktureringen av Stockholms trafik. Désirée är
kritisk till de idéer som präglar planen, en “äldre filosofi” som är “en direkt fortsäning
av den mentalitet som rådde på -talet” — vilket enligt museichefen leder till en
örsämrad trafik- och boendemiljö ör de berörda områdena, och istället borde ersäas
med en plan där det “mer mänskliga” ska återskapas. [Désirée ]

Bilismen kan inte stävjas utan e systemskie, menar Peter Cornell i Expressen,
som kritiserar trafikbolaget SL:s historie- och visionslöshet. Cornell jämör niiotalets
politiska klimat med de stämningen inör stora rivningarna i Stockholms innerstad på
sextiotalet och det hängivna dyrkandet av motorn och tekniken som futuristerna på
tjugotalet symboliserade.

De ansvariga dyrkade lika aningslöst som en gång futuristerna i si
manifest “människan bakom raen” och ville som Le Corbusier ersäa
den vindlande gatan med motorleder. A i bil runda glasobelisken vid
Sergels torg tedde sig som modernitetens euforiska kulmen. [Cornell
]

Under rubriken “Barnens värld — eller bilens?”, lys konflikten mellan människor
och trafik fram i sin kanske känsligaste form. Ledaren är en del av en serie om “barns
brutala trafikmiljö”, och Expressen frågar här om inte barnen målas ut som skyldiga
till olyckorna.





Eeråt heter det oa a barnet “rusade ut på vägen” eller “dök upp
framör bilen”  formuleringar som rymmer e örtäckt budskap om a
barnet får skylla sig självt. För vad? För a det reagerade så spontant och
impulsivt som barn brukar göra? [EX ]

Frågan om barnens trafikmiljö belyser en del av det örändrade stadslandskap som
utgör niiotalets Stockholm. Här finns kollektivtrafik i form av tunnelbanor, bussar,
pendeltåg och lokaltrafikbanor — men också bilar och hastighetsbegränsningar,
vägprojekteringar och en återkommande konflikt mellan de som grovdraget är ör
eller emot privatbilismen. I ledaren ovan återfinns en bild av bilisten som en person
vars egenintresse äventyrar kollektivets säkerhet, här exemplifierat i frågan om
hastighetsbegränsade räfflor i barntäta områden: “Smarta bilister har upptäckt a om
de ökar farten i stället ör a sänka den strax öre räfflorna skakar bilen mindre”. [EX
]

Dennispaketet dyker upp i tidningsdebaen redan , en artikel av omas Hall
publiceras i Dagens Nyheter, där Hall gör en parallell till Hörjelöverenskommelsen
från , och med den menande rubriken “Stark man ör svag sak” beräar a
regeringen under den öregående sommaren utse dåvarande riksbankschef Bengt
Dennis a leda en utredning om stadens trafiksituation. Redan här oroar sig Hall över
inriktningen i den kommande “Dennisöverenskommelsen” — senare Dennispaketet —
och eerlyser satsningar på kollektivtrafiken. [Hall ]

Drygt e år senare, i början av , skriver Naturskyddsöreningens
pressekreterare Magnus Nilsson i samma tidning om de örslag som Bengt Dennis
utredning diills genererat: “Utmaningen a hia vägar a kvantitativt söka reducera
biltrafiken i StorStockholm tycks övermäktig både trafikutredare och forskare”.
Nilsson är kritisk till a infrastrukturen anpassas till “trafikens expansion” istället
ör a trafiken anpassas till “den befintliga infrastrukturens kapacitet”; och menar a
Dennisöverenskommelsen har fel utgångspunkt i a Stockholm behöver fler vägar —
när det tvärtom är bilarna som borde bli ärre. En liknande åsikt framörs av Peter
Cornell i Expressen , där den planerade ringleden runt staden kritiseras som en
öråldrad satsning på ökad biltrafik: “en kvarleva från rekordåren, en dinosaurie eller,
som ekologen Bengt Hubendick fastslog, en anakronism”. Cornell gör också en direkt
koppling till den amerikanska bilstaden: “Dennispaketet är en vision från gårdagens
USA”. [Cornell ; Nilsson ]

Givetvis kommer även de som säer bilen i örsta rummet fram i niiotalets
debaer. I en artikel i Dagens Nyheter lys yerstadsbornas situation fram som e
exempel på hur kollektivtrafiken inte alltid är nog. Artikelörfaaren lyer fram hur
innerstadsbornas verklighet oa blir den som dominerar debaen, medan de pendlare
som bor långt från staden alls inte har samma kommunikationsmöjliheter i sin vardag,
och a vi därör inte ska “ställa bil och kollektivtrafik emot varandra”. Rubriken “T-
bana med infartsparkering” är e av flera örslag på hur bil och kollektivtrafik bör
samverka, istället ör a bilens viktiga roll i flera människors vardag helt örnekas.

Om den milda tonen — där bilen och kollektivtrafikens samverkan framhålls —
utgör en yerpost i bilisternas läger, utgörs den andra yerligheten av Bilistpartiet,
där tonen är betydligt mer vågad. I Expressen rapporterar Anee Axelsson  om
hur partiordörande Bo Samuelsson ser på stadens framtid:

— Jag är övertygad om a någon gång eer sekelskiet kommer vi a få
en stad fri från kollektivtrafik där bilarna får köra fri. Miljöproblemen är
också lösta, med den nya tekniken blir bilarna helt rena. [Axelsson ]





Det finns även en tendens bland bilismens örsvarare a gå till direkt aack mot
kollektivtrafiken som sådan. Håkan Matson på Expressen återkommer med flera
inlägg på temat, under rubriken “Vilket TOK-örslag” kritiserar Matson den aktuella
trafikpolitiken och ifrågasäer varör “bilismen ska betala också kollektivtrafikens
skövlingar av städer och natur”. Matson menar också a “vi i Stockholm håller på a
skapa e trafikens klassamhälle”, där innerstaden blir allt skönare medan yerstaden
blir allt mer “själsdödande”. [Matson ]

Kollektivtrafiken framträder i debaerna om Dennispaketet och bilstaden som en
ideologisk stöepelare i önskan om en annan sorts stad. I Dagens Nyheter beskrivs
den “europeiska ‘blandstaden’ ” som en motpol mot bilstaden, och bland många av
Dennis kritiker finns kollektivtrafiken i fokus, som en av de mest eersaa punkterna
i paketet. [Falk ]

Det är fortfarande kollektivtrafiken som är basen ör transporter inom länet, men
av somliga debaörer ifrågasäs dess samhällsfunktion — vore det inte mer önskvärt
med en bilburen storstad? Ifrågasäandet av kollektivtrafiken är inte ny, men i
och med Dennispaketet synliggörs de politiska prioriteringarna mellan enskilda och
kollektiva transportmedel. Både begreppet och fenomenet är i undersökningens sista
skede väl etablerade i staden och debaen, men den aspekt av kollektivt ägande som
sammanfallit med det kollektiva brukandet alltsedan tiotalets kommunalisering börjar
nu luckras upp till ördel ör enskilt ägande.

.. Utförsäljning
En central fråga i undersökningen, som knyter samman alla de belysta perioderna,
är frågan om vem som äger kollektivtrafiken, och ör vem den är till. På niiotalet
aktualiseras frågan om ägande genom utörsäljningen av SL:s doerbolag.

Under niiotalets örsta månader tillkännager SL:s VD Leif Axén a en örestående
satsning ska skilja ut de delar av SL som ägnar sig åt “ren trafikproduktion” från
öretagets övriga delar, och a dessa delar hädaneer ska “arbeta på marknadens
villkor”. I artikeln i Dagens Industri står a “några ägarörändringar är inte aktuella”,
utan enligt Axén är det bara omformning av en av de “olika konstellationer” som
SL ha i “ år”. Frågan om ägarörändringar står dock annorlunda e halvår
däreer, då TT meddelar a SL:s rationaliseringar inte bara ska göra bolaget
“konkurrenskraigt”, utan a de även ska leda till a andra trafikbolag ska få
konkurrera om trafiken i länet. [DI ; TT ]

Axén har här en historieskrivning med en diffust definierad form av SL utdragen
från sent artonhundratal till sent nionhundratal. Axén säger visserligen a
ägarörändringar inte är aktuella, men genom a beskriva reformerna som en av
“olika konstellationer” i vilka SL “lunkat på i  år” knyter han — kanske oavsiktligt
— an till vad som skedde när spårvägarna kommunaliserades på tiotalet eller när
länet blev huvudman ör kollektivtrafiken på sextiotalet: en radikal örändring i
stadens trafikpolitik. För den läsare som i mars  noterar Axéns historieskrivning
kommer det därör inte som en överraskning när utörsäljningar dyker upp i debaen
i november.

Intressant nog tycks inte utörsäljningen av länets busslinjer engagera så mycket
som de senare utörsäljningarna av tunnelbanan. När Swebus tar över e antal
lokalbussar i Stockholm publiceras notiser av TT, men några längre reportage
eller debaer kring konkurrensutsäningens politik dyker inte upp i materialet,
där Dennispaketet vid denna tidpunkt dominerar. Kanske finns inte utrymme i
dagspressen ör mer än en stor trafikfråga — eller kanske har de större debaerna





undsluppit materialets urvalskriterier. Vad som framgår från TT i februari  är
a personalen på SL:s busslinjer är de som får ta smällen av omstruktureringarna,
Anders Sjöberg, VD ör SL Buss, menar a de flesta nog kommer få jobb på det
nya entreprenadöretaget, men de är inte garanterade några anställningar. Helt tyst
om bussörsäljningens konsekvenser blir det dock inte, i Svenska Dagbladet skriver
Peo Österholm  om de anställdas örsämrade villkor, strax eer a bussörarnas
kisspauser väckt uppmärksamhet. [TT ; Österholm b]

En tolkning av den mediala uppmärksamheten kring SL:s utörsäljningar skulle
kunna vara a det handlar om e innerstadens perspektiv, där det i länet relativt
begränsade tunnelbanenätet ligger politiker och journalister närmare hjärtat än de
otaliga busslinjer som knyter samman såväl innerstad och yerstad som yerstad
och grannkommuner. Eller kanske kommer sig den skilda uppmärksamheten av
en tröghet i den politiska bevakningen, kanske ligger SL:s utörsäljningar så rä
i tiden a de inte väcker någon nämnvärd uppmärksamhet eller några särskilda
känslor, örrän de nalkas tunnelbanan? Kanske spelar det roll a utörsäljningen av
tunnelbanan blir den största enskilda utörsäljningen — och a den köps upp av e
utländskt bolag.

På hösten  skriver Jan Almgren i Svenska Dagbladet om a den gröna
tunnelbanelinjen ska “säljas till högstbjudande entreprenör”, och på våren 
rapporterar Sven Anders Eriksson i Aonbladet a det är “transportjäen CGEA
Transport med huvudkontor i Paris som svarar ör drien”. Eriksson slår an en
politiskt-nostalgisk ton: “I över femtio år har tunnelbanan varit stockholmarnas egen
tunnelbana — ägt av SL och skaebetalarna genom landstinget”. Österholm skriver
samtidigt i Svenska Dagbladet a örsäljningen beror av a SL inte kan “driva sin egen
tunnelbana ordentligt”. IDagens Nyheter örtydligar Gunnar Sörbring utörsäljningen,
som innebär a Connex Rail kommer driva trafiken:

Aären innebär inte a SL eller själva tunnelbanan med tåg, banor och
signalanläggningar säljs ut eller blir franskt. Men den innebär a SL:s
doerbolag SL Tunnelbana säljs till fransmännen som nu kommer a
ansvara ör T-banetrafiken i Stockholm.

I samma artikel ualar sig Kjell Nilsson, VD ör SL: “— Tunnelbanan säljs inte ut,
utan SL får med hjälp av vår nya partner ny kompetens, som är nödvändig ör a
snabbt återskapa örtroendet ör tunnelbanan, som med en miljon resor dagligen
är ryggraden i SL-trafiken […]” Nilssons ordval och betoning kan här få belysa en
språklig strid kring SL:s utörsäljningar — handlar det om a sälja ut stockholmarnas
dagliga samärdsmedel eller handlar det om a kompetensutveckla huvudstadens
kommunikationer? [Almgren ; Eriksson ; Sörbring a; Österholm ]

Under sommaren  har SL stora problem med signalsystemen i tunnelbanan
med trafikstörningar till öljd. Dagens Nyheter går här in och tar ställning mot det
marknadstänkande som präglat kollektivtrafiken under niiotalets omvandlingar:
“Kollektivtrafiken bör inte styras av rent öretagsekonomiska överväganden utan har
en roll i stadens liv som gör a fler hänsyn måste tas än vad som leder till vinst.”
Tidningen menar a människor gärna betalar e högre pris ör en “tjänst som håller
hög kvalitet” — men a den kvalitén i uteblivit från stockholmarnas vardag.

Några månader senare återkommer Dagens Nyheter med den oroande rubriken
“SL närmar sig det möjligas gräns”. tidningen tar här återigen ställning mot
det öretagsekonomiska tänk som präglat utörsäljningarna: “SL agerar yerst på
medborgarnas uppdrag och öretagets ekonomiska grund bygger örutom på avgier
på en solidarisk finansiering”. En bild av vad kollektivtrafik kan vara, finns här som





kan sammanbinda undersökningens alla epoker: “En väl fungerande kollektivtrafik är
i bokstavligt mening en livsnerv i en storstad”. [DN , ]

Kollektivtrafiken är i striden om utörsäljningarna hela tiden framly som
stockholmarnas transportmedel, men här är det självklara endast vems behov den
ska uppfylla, medan ägandet är uppe ör deba. Det ligger ör flera debaörer en
stark laddning i a trafiken säljs ut till privata öretag, ör somliga blir laddningen —
eller åtminstone rubrikerna — kanske också större av utländska öretags budgivning.
En intressant skillnad mellan tidigare avsni och niiotalet är a kollektivtrafiken i
dea sena skede så länge har varit i stadens invånares ägo, en erfarenhet som kanske
skulle kunna ta ännu större plats i debaen? Samtidigt har SL sedan starten varit e i
många avseenden fristående öretag, och det är kanske inte helt osökt a anta a en
känsla av maktlöshet i viss mån dämpar debaen kring ägandeörändringarna.

.. Trygghet, skadegörelse och spärrlinje
Resenären gestaltas i debaerna på flera olika vis: som e offer ör utörsäljningar,
som den goda stadsbon i miljöfrågan, som den mindre bemedlade dagligpendlaren
eller som den opålitliga friåkaren och kloraren. Resenärens plats i trafiken och
staden anas i debaen om Dennispaketet, men den finns också i frågorna om
polisbevakning, biljepriser och graffiti. Svallhammar skriver a resenären på
niiotalet blir konsument, men en annan bild som tillkommit eller åtminstone
omformats är resenären som problem: bråkstaken, skadegöraren och friåkaren finns
på såväl tio- som sextiotalet, men märks på allvar av i materialet örst på niiotalet.
[Svallhammar , s. ]

Sommaren  drar SL in narafiken i tunnelbanan, vilket Österholm rapporterar
om i Svenska Dagbladet i början av juni: “Huvudorsaken till a man nu drar in
narafiken är otryggheten, den omfaande skadegörelsen och kloret”. Otrygghet
och skadegörelse är problem som SL också önskar motarbeta med en särskilt inräad
transportpolis, beräar Österholm i slutet av månaden:

SL vill till exempel ha en tydligare skrivning i lagen som gör a allt
som stör resenärernas trygghet och trivsel beivras. Det bör jämställas
med olaga intrång. Det gäller också de som tar sig innanör spärrarna
utan a betala. I dag har SL-anställda ingen laglig möjlighet a avvisa
störande personer. Dåmåste polis tillkallas. Det bör stå klart i lagen a det
skall vara örbjudet a vistas i t-banan om man inte är resenär, anser SL,
som också vill a anställda i avvaktan på polis skall kunna omhänderta
berusningsmedel. [Österholm b]

Här understryks också en skiljelinje mellan giltiga och ogiltiga resenärer, där de
senare ör SL faller utanör resenärsbegreppet eersom de inte är betalande kunder.
Dea är i sig inte ny ör niiotalet, men det framträder här i en offensivare form,
där behovet av a avlägsna de ogiltiga resenärerna tycks ha stärkts, vilket tar sig
materiellt uryck i den alltmer rigorösa spärrlinjens framväxt. [Österholm a]

Därtill önskar SL få ändringar i lagen ör TV-övervakning.  har öretaget
enbart rä till kameraövervakning på Fridhemsplans station, när tågen inte går,
men med hänvisning till andra städers goda resultat — främst London — menar SL
a skadegörelsen kan minska med fler kameror. Övervakningsfrågan återkommer
alltså här med stora tekniska örändringar sedan sextiotalets fascination inör
radiokommunikation mellan spärrvakter och sambandscentral. [Österholm b]





Givetvis är det inte enbart SL som agerar i dessa frågor, två år eer SL:s önskningar
om TV-övervakning bildas öreningen Kollektivtrafikant Sthlm, vilkas tankar samma
Österholm återger: “Omläggningen från t-bana till buss har varken le till bäre
service eller tryggare resande, menar öreningen”. Under samma vår uppkommer
också en deba om övervåld från öretaget. Anders Röorp skriver i Svenska
Dagbladet:

SL däremot, ör a urycka det enkelt, skiter i sina kunder. De ses som
störande element, SL bryr sig inte, om kunderna känner sig hotade eller
om deras personal skriker rasistiska kommentarer. [Röorp ]

SL anklagas här ör a satsa på “diverse politiskt korrekta projekt”, såsommiljö, kultur
och tunnelbanepoesi, “[i] stället ör a serva sina kunder örsöker man uppfostra
dem med kampanjer som ‘tänk om alla …skräpar, klorar’ etc.”. Svaret kommer en
vecka senare i samma tidning, från SL:s VD Leif Axén: “SL kommer aldrig a ge upp
målet a alla ska känna sig trygga i vårt trafiksystem”. Väktarnas ökade närvaro beror
av polisens begränsade resurser och SL ställer givetvis höga krav på väktarbolagen.
Frågorna om övervåld och rasism bemöts här inte direkt, utan Axén menar a det
främst handlar om a “avvisa påverkade personer”, vilket Axén vet sig ha “stöd av
våra kunder” ör a göra. [Axén ; Röorp ; Österholm a]

 tar det franska bolaget CGEA, Connex, över ansvaret ör drien av Stockholms
tunnelbana. Connex VD Geoff Harrison-Mee, som under si sverigebesök örärats
över de bristande kontrollsystemen ör biljeerna, säer i Sörbrings artikel i Dagens
Nyheter, ned foten och utlovar effektivare kontroller:

Vi vill också a alla resenärer ska betala sina biljeer. Inte minst ör a de
som inte betalar oa också ställer till med örstörelse och problem. Därör
är det viktigt a ha e rigoröst kontrollsystem […] [Sörbring a]

Harrison-Mee åberopar här en vanligt återkommande bild av tjuvåkaren, den resenär
som fuskar med betalningen och därör gärna också örstör ör de som betalar. Med
de franska entreprenörerna kommer nya kratag mot problem som definierats såväl
av tidigare ägare som av samtida debaörer, och på e smidigt sä örskjuts ansvaret
ör dessa problemlösningar från SL till den utländska entreprenören. [Sörbring a]

Tidigare nämnda Sörbring öljer upp ägarbytet och dess konsekvenser under hösten
. Sörbrings artikel knyter an de nya spärrlinjerna till samtida debaer om gratis
kollektivtrafik och fri rörlighet i staden, och lyer fram kritiska röster, som “en arg
stockholmska” som kallar Medborgarplatsens hållplats ör “en Berlinmur”.

Men framör allt ska det bli mycket svårare a ta sig in och tjuvåka på
tunnelbanan. Stockholmarna kan glömma nolltaxa, öppna spärrlinjer och
möjligheten a bara glida örbi spärrvakten. [Sörbring b]

De nya metoderna kontrasteras mot e av SL:s tidigare örsök med “helt öppna
stationer som inte hade några spärrar alls”. I en ton som örefaller balanseramellan det
naiva och det uppviglande beräar Sörbring om hur friåkarna tar sig fram: “Många
unga och viga hoppar redan över de nya spärrarna, trots a spärrbommarna har
örse med extra trianglar högst upp […] Andra väntar tills spärrvakten trycker grönt
ör barnvagnsspärren och hänger på då”. [Sörbring b]

Sörbring återkommer i december då, som e effektfullt avslutande av niiotalets
debaer och utörsäljningar, SL och Connex genomör en “jäelik razzia” frånmorgon
till kväll en dag på Gullmarsplans tunnelbanestation.  personer grips vid tillället





och får betala  kronor vardera i böter: “Många resenärer hade inte giltiga ärdbevis
eller hade tappat dem, och redan under morgonrusningen och fram till klockan tio
på morgonen åkte  personer fast och tvingades betala dyrt ör resan”. Connex
marknadschef ör tunnelbanan, Ma Kinane, menar i artikeln a de nya kontrollerna
är e sä a öka resenärernas örtroende ör öretaget, medan en resenär säger sig
vägra betala “så länge SL:s trafik inte fungerar”. [Sörbring c]

Något örenklat kan Connex övertagande beskrivas som en övergång från e
undfallande till e krävande ägande. Inte heller SL gillar friåkare, men det är örst
med en entreprenör som nya spärrlinjer och väktarassisterade biljekontroller inörs.
Oavse om arbetsmetoderna kommer från e ökat handlingsutrymme som uppstår
i och med ägandeörskjutningen, eller om de är en del — känd eller okänd — av den
nya entreprenörens sedan tidigare etablerade rutiner, blir den vardagliga resan ör
stadens tunnelbaneresenärer ör en lång tid framöver radikalt örändrad.

Resenären i det stockholmska niiotalets kollektivtrafik återfinns både som
problem, offer och örbrytare. I grova drag finns det e spår som bekymrar sig ör
ägandeörändringar och skärpta biljekontroller med utgångspunkt i a det orsakar
tråkigheter ör resenärerna och e spår som ser hur resenärernas beteende med räa
granskas och kontrolleras. Perspektiven skiar mellan kollektivtrafikens trafikanter
och utövare.

.. Kollektivtrafik i förändring
Trots protester från de som anser kollektivtrafiken öråldrad, har den som fenomen
och begrepp en välgrundad ställning vid undersökningens slut. I Stockholm inleds
vid denna tid örändringar som nu blivit vardagliga, kameraövervakning, rigorösa
spärrlinjer och privat ägande är blygsamma projekt på niiotalet om dåtidens
omfaning jämörs med dagens.

Kollektivtrafiken är på grund av dea också i örändring vid denna tid. Se som
rum har kollektivtrafiken vid den här tiden lämnat sin enbart transporterande och
sambindande roll, ör a träda in i en ny scensäning där också trygghet och
resenärens omkostnader tar plats — vilket skulle kunna beskrivas som a e tidigare
samhälleligt femomen nu blivit e öretagsekonomiskt problem.

Dea enbart se från diskussionens tendenser, givetvis är ekonomi centralt
ör tiotalets och sextiotalets trafikutövare, men något i kollektivtrafiksfenomenet
örändras i Stockholm i och med a det omsluts av en “fri marknad”. Liksom
begreppets etablering och successiva uppdelning mellan ägare och brukare, örändras
under niiotalet tonen gällande resenärerna. Från a ha varit en oklar grupp på
tiotalet till a ha framträ som en moagande grupp på sextiotalet blir resenärerna
på niiotalet en allt hårdare kvalificerad och kontrollerad grupp; en samling
människor var status som resenärer villkoras av en eller flera biljekontroller och
vars uppörande är ämne ör en ständig övervakning.







Avslutning

. Sammanfattning

Kollektivtrafikens idé är det nät som örenar de olika nedslagen, det är e
vanskligt nav ör diskussionen om det läses med anspråk på e helhetsperspektiv,
men här är det snarare e verktyg ör a i fånga de örändringar som
sker under nionhundratalet. Vad undersökningen visar är bland annat hur
kollektivtrafikbegreppet växer fram i Stockholmstrafiken och hur både fenomen och
begrepp ändrar innehåll över tid.

I korthet präglas tiotalet av den politiska sprängkraen i frågan om ägande och
frånvaron av e samlande begrepp. Resenären faller här mellan de bänkar som e
antal olika öretag och fordon tillhandahåller, och träder i debaen fram som den
stad mot vilken politikernas mandat och samvete bör svara. Min tes är a tiotalets
spårvägstrafik är e alltör ungt fenomen ör a önskan och möjligheten a reglera
dess resenärer utöver biljeköp och mellanmänskliga kontroller inte hunnit ta plats
som under senare undersökningsperioder.

Under sextiotalet har kollektivtrafikbegreppet få äste men fenomenet har nu en
stark motpol i en växande privatbilism. Resenären utmålas här som pendelvardagens
örlorare, vars beroende av kollektiva transportmedel innebär en tillvaro präglad
av väntan och trängsel. I materialet märks också vad vi kan kalla e skuldbefriat
orosmoln kring kollektivtrafiksresenärerna, bland annat i Berglunds oro över
örortsuppror — som i örsta hand ska skyllas på samhället, eersom de hypotetiska
sammanbroen inte beror av människorna utan situationen då de inte kan örflya
sig med bil.

På niiotalet är kollektivtrafiken en av många samhällsfunktioner som står inör
konkurrensutsäning och privatisering. Resenären kan nu porträeras som kund
på en uppbruten marknad, men också som en miljömedveten motpol till bilisten
och i någon mån som e potentiellt problem ör trafiköretagen. Resenärerna har
blivit ansvariga ör sina faktiska och tänkbara beteenden, en “jäelik razzia” på
Gullmarsplan kan enkelt illustrera dea. Stor betydelse har också övervakningens
utveckling, där tiotalet spårvagnar har en direkt mellanmänsklig kontakt mellan
örare, konduktör och resenär, medan sextiotalet och niiotalet har större och
anonymare fordonsslag, med den skillnaden sinsemellan a sextiotalet knappt
har byggt ut radiokommunikation medan niiotalet är i ärd med a inöra TV-
övervakning.

Undersökningen kretsar kring kollektivtrafiken som fenomen och begrepp,
ägandeformen och bilder av resenären. Kollektivtrafikens idémässiga innehåll
örändrasmellan perioderna, dessmotsvarighet på tiotalet är något ny och expansivt
medan det på sextiotalet blivit mer utav en infrastruktur och e stadsbygge ör a på





niiotalet också bli mer av en öretagsekonomisk komponent. Utan a dra slutsatser
om händelsernas nödvändighet visar undersökningen på hur de örändringar i bilden
av resenären och de olika ägandeörhållandena i stor grad sammanfaller i Stockholms
situation.

Skillnadernamellan de olika perioderna och trafikutövarna ligger inte i önskemålen
gällande resenärerna — givetvis vill alla bolag a trafikanterna uppör sig och
betalar ör sina resor — utan i örmågan a inskärpa dessa önskemål, liksom
kollektivtrafikbegreppet och teknikutvecklingen växer fram och örändras raffineras
och utvecklas den delen av kollektivtrafikapparaten som syar till a sortera och
kontrollera resenärerna. Liksom alla trafikbolag önskar skötsamma resenärer vill de
också ha inkomster, men kraven på lönsamhet är rimligtvis större under de två
perioder då trafiken drivs av enskilda öretag än när det är landstingets öretag
som sköter verksamheten. A Connex ägarövertagande öljs av skärpt biljepolitik
illustrerar flera historiska örändringar mellan undersökningens perioder, däribland
hur resenären definieras av och omkringgärdas av kollektivtrafikapparaten.

. Fortsatt forskning
Flera frågor om kollektivtrafiken finns fortfarande kvar a utforska. Uppslag som
skulle knyta an till denna studie är undersökningar av kollektivtrafiksbegreppets
tillkomst och värdeladdning i e bredare politiskt ält; resenärens position och villkor
över tid med fokus på det materiella tilltal som spärrlinjer och övervakning medör;
jämörelser mellan städer inom och utom Sverige och kanske en sinnlighetens historia
om tillvaron som kollektivresenär.

Jämörande studier mellan städer eller tidsperioder där kollektivtrafiksrummet
skiljer sig åt gällande avgier, kontroller och övervakning vore särskilt upplysande.
Även kollektivtrafikens utifrån rasistiska principer villkorade rum kan undersökas
med återkoppling till den tidiga väktarnärvaron och den gränspolisskandal som
väckte uppmärksamhet under det gångna året.

. Slutord
Över e decennium har gå sedan materialets sista period tar slut. Mellan då
och nu har tvärbanan invigts och byggts ut, spärrlinjen örstärkts och omformats,
en organisation ör friåkare bildats och SL:s verksamhet omformats till a enbart
upphandla drien från andra öretag.

Förändringar i kollektivtrafiken normaliseras på många sä snabbare än andra
samhällsomvandlingar eersom de ör de allra flesta invånarna i staden de blir
vardagliga i ordets bokstavliga bemärkelse. Den utörsäljning som på niiotalet var
en omdebaerad örändringsprocess är idag en realitet vars samtidshistoria i någon
mån hålls dold av det samlade begrepp som namnet och varumärket SL utgör.

Kollektivtrafiken handlar i örlängningen om samhället, i en stad som Stockholm
blir kollektivtrafiken med dess utsträckning, avgier och bemötande ofrånkomlig
politik, möjligheterna a transportera sig är grundläggande ör deltagandet i och
brukandet av det gemensamma.
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