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Abstract 
 
Denna licentiatuppsats behandlar beslutsprocessen bakom regleringen av den norrländska 
vintersjöfarten mellan 1940 och 1975 i form av statliga investeringar i isbrytare, bestämmelser 
om isbrytarverksamhetens omfattning och allmänna inriktning och avgifter för vintersjöfarten. 
När det gäller regleringarnas utformning visar licentiatuppsatsen att de kännetecknades av en 
tilltagande ambition att expandera möjligheterna till vintersjöfart längs Norrlandskusten, vil-
ket under 1970-talets första hälft resulterade i målsättningen att garantera året runt-sjöfart 
även till hamnarna i Bottenviken. Den ökande ambitionsnivån innebar också en kontinuerlig 
ökning av isbrytarinvesteringarna, samtidigt som staten kompenserande Norrland som en peri-
fer men resursrik region för dess relativt höga transportkostnader genom att befria isbrytning-
en från direkta avgifter.  
     Licentiatuppsatsen visar även att detta regleringsutfall var ett resultat av olika historiska 
bakomliggande faktorer, som liksom de aktörer som deltog i beslutsprocessen förändrades 
under den undersökta perioden. Den tydligaste övergripande faktorn bakom utvecklingen hos 
den norrländska vintersjöfarten fram till 1964 var den statliga sjöfartssektorns expansion i 
samband med den tilltagande sektoriseringen inom området, där Kommerskollegium, Sjö-
fartsstyrelsen och Handelsdepartementet var de ledande aktörerna i beslutsprocessen. De re-
gleringar som utformades efter 1964 var däremot i första hand influerade av dåtidens starkt 
interventionistiska och kompenserande regional- och industripolitik. Genom att Industridepar-
tementet, Statsföretag AB och dess dotterbolag kom att beröras av beslutsprocessen, innebar 
detta att fler aktörer än tidigare deltog i beslutsprocessen i samband med att expansionen av 
vintersjöfarten i Norrland knöts samman med utbyggnaden av en geografiskt egalitär väl-
färdsstat omkring 1970. Detta innebar en skillnad från den regionalt orienterade argumenta-
tion som fördes inom sjöfartssektorn och som bestod i att det utifrån handels- och industripo-
litiska utgångspunkter var nödvändigt att skapa bättre villkor för den regionala industrin att 
förädla och exportera de regionala naturresurserna.  
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1. INLEDNING 

 
 
Vår, sommar och höst fanns Buresågen och stuvarjobben i hamnen. Stuvarlagen kom oftast utifrån byarna och 
hölls ihop i gäng. På vintern stängdes sågen och arbetarna skickades hem, hamnen frös till och inga stuvarjobb 
mer, bara skogshuggningen återstod. Det var en utväg: om nu inte snön var alltför hopplös så att hästarna knäck-
tes eller frös dön på sig. 1

 
                                                                                      Per Olov Enquist, Musikanternas uttåg. 
 
 
De förhållanden som illustreras i ovanstående citat har inte enbart litterär anknytning, utan 

pekar på att is och snö var ett avgörande problem för den norrländska ekonomin ännu under 

1900-talets första del. Framväxten av vintersjöfart och isbrytarresurser efter 1940 fick därför 

relativt stor betydelse för den övergripande ekonomiska utvecklingen under efterkrigstiden.  

 

För att bygga upp en relativt högt förädlad basindustri som ersättning för ett problemfyllt 

jordbruk var det nödvändigt att hantera en ny typ av produktionsvillkor och en känsligare 

marknad än tidigare.2 Detta krävde högre konkurrenskraft i form av ett bättre transportsystem 

och högre effektivitet i leveranserna. Annorlunda uttryckt var det nödvändigt att åstadkomma 

en övergång från ett transportsystem som i princip var anpassat för att segelfartyg skulle föra 

ut sågade trävaror på sommaren till ett system anpassat för kraven på industrisamhällets hela 

spektrum av godstransporter kontinuerligt under hela året.3

 

Ett av de problem som kännetecknade det tidigare transportsystemet var att isförhållandena 

tvingade hamnarna att stänga under relativt långa perioder under vinterhalvåret. Tabell 1.1 

visar att omfattningen av dessa stängningstider var relativt konstanta fram till perioden mellan 

1965 och 1975. Även om den internationella efterfrågan på den norrländska basindustrins 

produkter var relativt stark under perioden efter 1945, tenderade hamnarnas långa stängnings-

tider och problemen med att finna hållbara transportlösningar ändå att begränsa den expansion 

och utbyggnad som planerades. Efterkrigstidens första decennier kännetecknades därför av en 

omfattande diskussion om hur man kunde avhjälpa problemen. Ett resultat av detta arbete 

                                                 
1 Enquist (1978), s. 115. 
2 Jämför resonemanget i Chandler (1977), s. 5ff om villkoren för de amerikanska storföretagens framväxt. För-
sörjningsproblemen i det norrländska jordbruket under mellankrigstiden behandlas utförligt av Rautio (2002), 
stycke 3.4 och 3.5. Om synen på den norrländska industrisektorns utvecklingsmöjligheter i förhållande till jord-
brukssektorn omkring 1940, se Sörlin (1988), s. 254, Bäcklund (1988), s. 116, Jonsson (1985), s. 49 och Jonsson 
(1987), s. 47.   
3 För en översikt av sjötransporternas utveckling under Norrlands ekonomiska historia, se Layton (1981) och 
Nyström (1982).  
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illustreras i Tabell 1.2 och Figur 1.1, som visar att utökade isbrytarresurser bidrog till att den 

totala stängningstiden för hamnarna i Norrland omkring 1970 sjönk avsevärt också under kal-

la vintrar.  

 

TABELL 1.1. Stängningstider i vissa norrländska hamnar 1905-1975 (medeltal i dagar).  

 

Hamn 
1905/6-      
1914/5 

1925/6-
1934/5             

1945/6- 
1954/5 

1965/6- 
1974/5 

 
Karlsborg  181,7  182,2  159,2  116,6 
Luleå  177,8  147,8  139    59,4 
Piteå  177,8  156,4  130,4    54,7 
Skelleftehamn  147,3  123,2  112,4    56,6 
Holmsund  138,2    96,6    80,2    11,9 
Örnsköldsvik  127,6    43    48,3      9,6 
Härnösand  100,3    35,4    32,7    11,9 
Sundsvall    93,1    31,8    26,5      9,4 
Gävle    73,2    23,6    22,3      9,5 

 
Anm: Alla hamnar utom Karlsborg har varit öppna sedan vintern 1970/71, vilket tyvärr inte framgår av medelta-
len. 
Källa: Layton (1981), s. 59. 

 

 

TABELL 1.2. Utbyggnaden av isbrytare i Sverige 1925-1977. 

 

Isbrytare Verksam    Hästkrafter
 
ATLE (I) 1925-1966 4000 
YMER (I) 1933-1976 9000 
THULE 1954- 5040 
ODEN (I) 1957-      10500 
TOR 1964- 12000 
NJORD 1969- 12000 
ALE 1974-   4750 
ATLE (II) 1974- 22000 
FREJ 1975- 22000 
YMER (II) 1977- 22000 

 
Anm: ALE var i första hand avsedd för isbrytning i Vänern. 
Källa: Egen bearbetning. 
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FIGUR 1.1. Totala stängningstider för norrländska hamnar i relation till mängden is-
brytarresurser och vintrarnas karaktär 1945/46-1976/77 (dagar, tusen hästkrafter). 
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Anm: M indikerar mild vinter, N indikerar normal vinter och K indikerar kall vinter.  
Källa: Tabell 1.2 vad gäller isbrytarkapaciteten. Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1965) s. 20f och Sjöfartsverket (1974), 
s. 29 vad gäller uppgifter om stängningstider.  
 

 

Utbyggnaden av isbrytarresurser och framväxten av transportkedjor för exportföretagens 

transporter året runt kan sägas ha medfört positiva effekter för den regionala ekonomiska ut-

vecklingen genom att de var en bidragande faktor till den betydande ökning av norrländska 

sjöfrakter, både vad gäller befraktad volym och andelen produkter med högre förädlingsgrad, 

som ägde rum under decennierna efter andra världskriget, vilket illustreras av Figur 1. 2 och 

Figur 1.3. 4 Även om sjöfrakterna sjönk kraftigt under 1975, vilket sammanföll med den re-

cession som OECD-länderna upplevde under åren 1974-75, är den aggregerade volymen hos 

sjöfrakterna ändå större än 1960, som får anses vara ett av ”rekordåren” i industriländernas 

                                                 
4 Vintersjöfartens bidrag till denna utveckling kan förklaras med flera faktorer, vars relativa påverkan kan vara 
svår att isolera. I en studie av växlingarna i Finlands sjötransporter identifierade exempelvis Taina (1978), s. 158 
ett antal faktorer, som påverkade den säsongsmässiga variationen av sjöfrakternas storlek. Han konstaterade då, 
att förutom de allmänna produktionsförutsättningarna i ekonomin påverkade också geografiska faktorer kopplade 
till vintersjöfart som temperatur, vind och is tillsammans med institutionella och hamnspecifika faktorer ömsesi-
digt sjöfrakternas storlek. Den ökning av sjöfrakterna som hamnarna i Norrland upplevde under efterkrigstiden 
kan då delvis vara ett direkt resultat av att den period då hamnarna var öppna successivt förlängdes. Det går 
emellertid också att peka på att en indirekt effekt av denna förlängning av sjöfartssäsongen var, att exportföreta-
gen genom att utnyttja sjötransporter året runt över tiden kunde bli allt mer konkurrenskraftiga på världsmarkna-
den då deras kostnader för transporter, lager och räntor sänktes. Den ökning av sjöfrakterna som förekommer 
över tid bör då även reflektera en relativ ökning i den regionala produktionen för exportmarknaden.  
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ekonomiska historia.5  Figur 1.3 visar också, att förädlingsgraden bland de utskeppade pro-

dukterna hade ökat mellan 1960 och 1975.   

 

FIGUR 1.2. Utrikes varutrafik i norrländska hamnar 1955-1975 (valda år). 
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Anm. 1: Materialet är aggregerat utifrån export och import från alla hamnar i Gästriklands, Västernorrlands, 
Västerbottens och Norrbottens län och omfattar därmed också hamnarna längs Ångermanälven. 
Anm. 2: Det omvandlingstal mellan vikt och volym som tillämpats är 1 m3=0,65 ton. 
Källa: SOS Sjöfart 1955, 1960, 1965, 1970. Statistiska Meddelanden SM T 1976:18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Enligt serier i Maddison (1991), s. 113 och s. 123. 
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FIGUR 1.3. Export med sjötransport från norrländska hamnar fördelad efter varu-
grupper 1955-1975 (valda år). 
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Källa: SOS Sjöfart 1955, 1960, 1965, 1970. Statistiska Meddelanden SM T 1976:18. 
 

För att förstå denna utveckling kan hamnens ställning kopplas till tekniska, politiska och eko-

nomiska aspekter med anknytning till industrialiseringsprocesser. Eftersom hamnens funktion 

är att förmedla varor mellan sjö- och landburna transportmedel, anses hamnen haft en roll i 

samhällets övergripande utveckling och godsflödet är det fysiska uttrycket för denna roll.6  

 

Även om den svenska sjöfartens moderna historia inom områden som varv och shipping får 

sägas vara relativt väl beforskad, finns en kulturgeografisk ansats som utgår från ett bredare 

perspektiv än den tidigare sjöfartshistoriska forskningen.7 Exempelvis framhöll kulturgeogra-

ferna Claes Göran Alvstam, Olof Lundin och Lars Nordström i en deskriptiv ekonomisk-

geografisk studie av industrisamhällets hamnsystem att en koncentration av hamnverksamhe-

ten hade inträffat under efterkrigstiden. 8 Hamnaktiviteterna i en viss region koncentrerades 

till en hamn, vilket resulterade i en struktur med ett antal allt större regionhamnar med vardera 

                                                 
6 Bergman (1999), s. 24. 
7 För forskning om rederier, se Sjögren (1999), Larsson (2000) och Karlsson (2003) om godstrafik samt Anders-
son (2005) om färjetrafik. Den svenska varvsindustrins ekonomiska historia, som ligger utanför denna licentiat-
uppsats undersökningsram, har studerats utförligt i arbeten av Kuuse (1983), Ljungberg (1981), Olsson (1983) 
och Bohlin (1989). När det gäller sjöfrakternas historiska utveckling på makronivå, har dessa beräknats med 
hjälp av kliometriska modeller i studier av Thorburn (1958), Thorburn (2000) och Krantz (1972, a). 
8 Följande framställning bygger på Alvstam, Lundin & Nordström (1981), s. 3f. 
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ett eget omland bakom sig. Enligt författarna indikerade denna utveckling att systemupplägg-

ning av transporterna inom vissa stora branscher medförde en utglesning av antalet hamnar 

och en efterföljande koncentration till ett fåtal platser. Det var inte längre så att en varuägare 

enbart utnyttjade den närmaste hamnen eller att ett rederi transporterade en vara uteslutande 

till den hamn som låg närmast mottagaren. En specialisering mellan hamnarna hade då inne-

burit att det traditionella omlandsbegreppet saknade relevans. Denna utveckling förklarades 

dels genom att sjöfarten genomgick en snabb teknisk utveckling, där allt större fartyg resulte-

rat i större krav på att minska antalet anlöp. Vidare angavs att landtransporternas konkurrens-

kraft ökat, vilket resulterade i att landtransportdelen till och från olika hamnar inte var lika 

ekonomiskt belastande som tidigare. En tredje bidragande faktor var en standardisering av 

lastenheter, som underlättat omlastning mellan olika transportmedel. 

 

På regional norrländsk nivå noterade transportforskare, att basindustriföretag som SCA, ASSI 

och Boliden under 1970-talet införde fast organiserade transportsystem för regelbundna leve-

ranser till ett begränsat antal hamnar inom viktigare exportmarknader.9 Kulturgeografen Ian 

Layton har i det här avseendet studerat den tidsmässiga samvariationen mellan skogsindu-

strins lokalisering och hamnanläggningarnas utveckling längs Norrlandskusten. En av hans 

slutsatser var, att skogsindustrins rationalisering för att möta konkurrensen på internationella 

marknader under efterkrigstidens första decennier hade medfört en koncentration av hamn-

verksamheten.10  

 

I det här avseendet hade förbättringarna av isbrytningen bidragit till denna ökade koncentra-

tion, genom att utbyggnaden av isbrytarresurser fick som resultat, att skogsindustrin i ännu 

högre utsträckning kom att kopplas till de hamnar där vintersjöfart kunde tillgodoses.11 Denna 

utveckling, som delvis illustreras på Karta 2, innebar att utskeppningen från hamnar som 

Sundsvall, Skellefteå, Umeå och Piteå ökade under efterkrigstiden, medan utskeppningen från 

perifert lokaliserade hamnar, exempelvis i Ådalen, minskade i omfattning.12  

 

 

 

                                                 
9 Se vidare Layton (1978, a), s. 12, Layton (1979), s. 268ff., Transportforskningsdelegationen (1977), s. 22 och 
Godlund (1974), s. 55.  
10 Layton (1981), s. 299f; Layton (1988), s. 5.  
11 Layton (1978), s. 21.  
12 Denna utveckling behandlas utförligt i Layton (1988).  
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KARTA 2. Den totala volymen sjöfrakter och lokaliseringmönstret för hamnar och las-
tageplatser under övre Norrlands ekonomiska historia 1765-1970 (valda år). 
 

 
 

Källa: Layton (1978, b), s. 8. 
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Förnyelsen av den norrländska sjöfarten under efterkrigstidens första decennier känneteckna-

des även av att sjötransporterna i större utsträckning hanterades av fartyg som både var kon-

struerade för att lasta basindustrins produkter och för att färdas genom is. Eftersom de svenska 

rederierna inte kunde tillgodose de behov som var knutna till basindustrins krav på sjötrans-

porter året runt, blev dessa specialfartyg istället långsiktigt integrerade i de basindustriella 

företagens transportsystem.13  

 

Genom denna utveckling fick den norrländska sjöfarten alltså ett antal bestående särdrag som 

är förknippade med basindustrins transportbehov. För att försöka analysera de ekonomiska 

effekterna av denna infrastrukturella omvandling, är det fruktbart att framhålla den tidigare 

forskning som gjort en åtskillnad mellan de ekonomiska effekterna av ett transportsystem 

utifrån begreppsparet forward linkages och backward linkages. Begreppet forward linkages 

har då innebörden att investeringar i infrastrukturen är tillväxtskapande genom att möjliggöra 

nya former av transportarbete till skillnad från backward linkages, som är resultaten av att 

investeringar, drift och underhåll skapar spridningseffekter i ekonomin och därmed har en 

positiv påverkan på exempelvis industriprodukter och arbetskraft.14 Studier utifrån denna ana-

lysram har dock ofta utgått från vilka effekter nya järnvägar, vägar eller kanaler haft för eko-

nomin och inte explicit behandlat sjöfartens roll. I det här sammanhanget har en uppfattning 

istället varit, att hamnen var något som påverkades av förändringar i den ekonomiska verk-

samheten men som inte kunde påverka ekonomiska utvecklingsprocesser. När det gäller när-

ingslivets omvandling, var det alltså produktionens förändringar som ensidigt påverkade 

hamnens roll i samhället.15  

 

För att kvalificera denna tes i ett regionalt sammanhang, kan man hävda att det i många fall 

går att hitta ett tydligt samband mellan regionala industriella särdrag och kommunikations-

struktur i Norrland. Mot bakgrund av att den regionala ekonomin kännetecknas av en export-

orienterad basindustri, blir sjötransporter det naturliga fraktsättet, genom att dessa har sina 

största konkurrensfördelar för transport av lågvärdig bulklast över långa distanser. Det är allt-

                                                 
13 Denna utveckling reflekterar de allmänna problem som de svenska rederierna upplevde under efterkrigstiden. 
Även om de var framgångsrika under de förhållanden som rådde på sjötransportmarknaden under decennierna 
efter andra världskriget, hade rederierna svårt att anpassa sig till de förändringar inom den internationella sjöfar-
ten från och med 1960-talet som innebar en differentiering och specialisering av fraktmarknaderna. Se vidare 
Fritz & Olsson (1994), s. 109 och Glete (1994), s. 15. 
14 Freeman (1993), s. 18. 
15 Godlund (1969); Godlund (1974); Hölcke (1952), s. 7ff.  
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så svårt att hitta ett annat transportslag som kan frakta stora sändningsstorlekar och samtidigt 

medföra låga transportkostnader.16  

 

Detta förhållande indikerar att utökade sjötransportmöjligheter kan få betydelse för en regions 

utveckling i form av effekter av forward linkage-karaktär. Resonemanget kan också fördjupas 

genom att relatera till den kontrafaktiska metod som utvecklades inom ramen för new econo-

mic history-traditionen under 1960-talet. Ett analytiskt verktyg i denna tradition var det så 

kallade social savings-begreppet. Social savings innebär skillnaden mellan kostnaden för att 

transportera en viss mängd gods en viss sträcka vid ett givet årtal och den alternativa kostna-

den för att transportera samma gods under samma förutsättningar men utan järnvägar.17  

 

Detta resonemang kan också anpassas till att omfatta ett sammanhang där utökade isbrytarre-

surser innebär ökade sjötransportmöjligheter. Social savings-analysen skiljer i detta samman-

hang på olika former av effekter som anläggandet av järnvägar innebar. Disembodied effects 

är de effekter som i sig själva föranleddes av en annan möjlig innovation som kunde ha sänkt 

transportkostnaderna i samma utsträckning som järnvägarna, medan embodied effects utgör de 

specifika effekter som kan tillskrivas järnvägen som särpräglat transportmedel.18 Den centrala 

fråga som reser sig utifrån detta blir då, i vilken mån andra transportmedel kunde ha varit ett 

substitut för järnvägen och därmed neutraliserat dess effekter i ekonomin.19 I enlighet med 

tidigare resonemang, blir det då möjligt att hävda att bristen på substitut på transportmedel för 

transport av lågvärdigt gods medför att det med en kliometrisk analys förmodligen går att 

tillskriva den utvidgade vintersjöfarten åtminstone någon del av den ekonomiska omvandling-

en i Norrland efter andra världskriget.20  

                                                 
16 Jonsson & Mattsson (2005), s. 91f; Krantz (1972), s. 129. För exempel på beräkningar, se Jonsson (1987), s. 
315 om kostnaderna för transporter på järnväg och fartyg från NJA i Luleå under perioden 1938-1953 och Sty-
relsen för vintersjöfartsforskning (1972), kapitel 2 om relativpriserna mellan fartygstransport och järnvägstrans-
port i kombination med lagring för SCA under 1960-talet. 
17 Om social savings-problematiken, se Fogel (1962), Fogel (1965) och Fogel (1979).  
18 Fogel (1979), s. 38. 
19 Fogel (1979), s. 49. 
20 En annan faktor som talar till sjöfartens fördel i en sådan analys är att det fram till dess att Botniabanan tas i 
drift inte finns någon kustjärnväg i regionen norr om Härnösand. Detta anknyter till tidigare forskning av West-
lund (1992), s. 161 som visat, att det i regioner med relativt sämre förutsättningar för industrialisering åtminstone 
i viss mån går att identifiera ett samband mellan ett svagt kommunikationsnät och en långsam strukturomvand-
ling mellan jordbruk å ena sidan och industri och tjänster å andra sidan, vilket gällde för sydöstra Sverige under 
1800-talet. Ur ett kontrafaktiskt perspektiv, som tar hänsyn till villkoren för sjöfarten inte hade förbättrats i lika 
stor utsträckning, kunde detta förhållande då kunnat gälla för den del av Norrlandskusten norr om Härnösand där 
järnvägsnätet inte var utbyggt i lika stor utsträckning som i övrigt. 
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I det här sammanhanget kan alltså den statliga regleringen av vintersjöfarten i form av isbryt-

ning och andra åtgärder för att underlätta sjöfarten under de perioder, då den hindras av is, 

räknas som en av flera tekniska förbättringar inom transportområdet som har bidragit till den 

norrländska regionala ekonomins omvandling och modernisering. I den här frågan pekar ex-

empelvis ekonomisk-historikern Lena Andersson-Skog på betydelsen av elektrifieringen av 

järnvägens stambanor. Eftersom elektrifieringen i större utsträckning än tidigare gynnade 

masstransporter och storskalighet, kunde godstrafiken koncentreras till större godsmängder 

och transporteras över längre avstånd, vilket var gynnsamt exempelvis för SJ:s malmtranspor-

ter.21 När det gäller utvecklingen av lastbilismens fordonsteknik och infrastruktur, menar eko-

nomisk-historikern Erik Törnlund att denna var en starkt bidragande faktor till flottningens 

avveckling i samband med att det traditionella kombinationsjordbruket upphörde och skogs-

industrin moderniserades.22 Slutligen har ekonomisk-historikern Nils-Gustaf Lundgren visat 

att framväxten av ny transportteknologi inom sjöfartsområdet efter andra världskriget innebar 

kraftigt sänkta transportkostnader för transporter av produkter med lågt värde i förhållande till 

dess vikt över långa sträckor. För Norrlands del, resulterade detta i att möjligheterna att avsät-

ta produkter från regionens naturresurser ökade.23  

 

Liksom tidigare studier av utvecklingen hos de regionala transportvillkoren, kan alltså utveck-

lingen av isbrytning och andra åtgärder för att underlätta sjötransporterna utgöra ett fruktbart 

objekt för en ekonomisk-historisk studie av hur förändringar av transportsystemet inom en 

sektor på ett specifikt sätt kan tillfredsställa transportbehovet i en region. Denna licentiatupp-

sats fokuserar på en aspekt av denna utveckling i form av den politiska beslutsprocess som låg 

bakom regleringen av den norrländska vintersjöfarten under perioden mellan 1940 och 1975. 

 

1.1 Licentiatuppsatsens problemområde 
Tidigare, mestadels icke-samhällsvetenskaplig forskning om vintersjöfart i allmänhet och 

isbrytning i synnerhet, har tagit sin utgångspunkt i att området är en etablerad del av den 

svenska infrastrukturen och har därmed behandlat olika sociala, tekniska och ekonomiska 

                                                 
21 Andersson-Skog (1993), s. 103f. 
22 Törnlund (2002). 
23 Lundgren (1996). 
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basfakta i ett isolerat sammanhang.24 Frågan om hur och vilken kontext den norrländska vin-

tersjöfarten reglerades i har dock inte blivit belyst i tidigare forskning.  

 

I likhet med utgångspunkterna för den tidigare redovisade kulturgeografiska forskning som 

studerat hamnstrukturens utveckling under efterkrigstiden, är det i en undersökning av denna 

fråga nödvändigt att förutsätta att regleringsbesluten knutna till vintersjöfarten känneteckna-

des av en betydande komplexitet. För att beskriva denna komplexitet, ska jag inledningsvis 

utgå från att sjötransporter under vinterförhållanden kan tolkas som en del i ett företags trans-

port- och logistikkedja och att dess kostnader därför bör ingå i de transport- och transaktions-

kostnader som ett företags verksamhet alltid medför. Denna utgångspunkt är emellertid svår 

att tillämpa genom att det inte har existerat någon marknad för isbrytartjänster med fri pris-

bildning. Istället har tilldelningen och fördelningen av isbrytarresurser till olika regioner re-

glerats av en administrativ process sedan den statliga isbrytningen inleddes 1924. Eftersom 

isbrytningens intäkter i det här sammanhanget inte motsvarades av några finansiella strömmar 

mellan konsumenter och producenter på en tilltänkt isbrytarmarknad, blir det alltså komplice-

rat att studera frågan med hjälp av neoklassisk teori och utgå från att enbart marknadsstyrda 

företagsspecifika kalkyler/bedömningar låg till grund för utbyggnaden.25  

           

Detta medför att isbrytningen som ekonomiskt problem har en tydlig politisk dimension.26 

Med denna utgångspunkt kan den statliga regleringen av vintersjöfarten studeras utifrån det 

trafikpolitiska sammanhang som innebar att staten från och med 1930-talet i allt större ut-

sträckning fungerade som den yttersta försörjaren av industrisamhällets grundläggande trans-

portbehov.27 Utifrån detta perspektiv reser sig då frågan, i vilken mån det som ersättning för 

neoklassiskt förankrade förklaringsmodeller går att studera regleringen av vintersjöfarten ut-

ifrån ett allmännytteperspektiv så som det tillämpas i den regleringsteoretiska inriktning som 

kan kallas the normative approach to policy analysis.28 Företrädare för denna forskningstradi-

tion förklarar i huvudsak statliga ingripanden i ekonomin med att de motverkar marknads-

misslyckanden och producerar externa effekter under det att staten genom regleringar försva-

                                                 
24 Dessa aspekter på utvecklingen har behandlats av Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1972), Styrelsen för 
vintersjöfartsforskning (1974, a) och Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1974, b) samt i arbeten av Brunfelter 
(1988), Ehrgård (1985) och Åkerlind (2004). 
25 Ståhl (1971), s. 141; Rydén (1972), s. 11f. 
26 Berglund & Ericsson (2003), s. 66. 
27 Andersson-Skog (1993), s. 130f och s. 136.  
28 Jämför Dixit (1996), s. 4. 
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rar det allmännas bästa.29 En komplikation i användningen av allmännytteperspektivet är 

emellertid, att det kan vara svårt att tillämpa i en historisk situation där en alternativ mark-

nadslösning med konkurrerande producenter saknades. Avsaknaden av dessa väsentliga förut-

sättningar innebär alltså att det är svårt att lyfta fram centrala effekter och mekanismer i all-

männytteteorin som naturliga monopol och marknadsmisslyckanden.  

 

Företrädare för ovan nämnda normative approach förutsätter dessutom att det går att priorite-

ra mellan olika statliga åtgärder utifrån kriteriet i vilken utsträckning de maximerar välfär-

den.30 För att det skall vara möjligt att göra denna form av normativa avvägningar kan det 

vara nödvändigt att ha ingående kunskaper om hur ett historiskt förlopp har utvecklats.31 Den 

begränsade kunskapsmassa som finns tillgänglig om regleringen av vintersjöfarten innebär 

därför, att det är svårt att utifrån ett normativt perspektiv diskutera i vilken mån olika inslag i 

regleringsprocessen exempelvis producerade optimala externaliteter utifrån den tillgängliga 

kunskap om regleringsprocessen som finns idag.32      

 

Som en del i arbetet med att hitta ett alternativt perspektiv till ovanstående teoribildning går 

det att ta fasta på hur det transportpolitiska agerandet utformades under det relativt omfattande 

statliga engagemang inom transport- och kommunikationsområdet som kännetecknade den 

svenska ekonomin från industrialiseringen under 1800-talets senare hälft och fram till 1988 

års trafikpolitiska beslut.33 Denna historiska utveckling inom transport- och kommunikations-

                                                 
29 Baldwin & Cave (1999), s. 19; Dixit (1996), s. 4; Kahn (1988), volym 1, s. 12. Se även Noll (1989), s. 1255f. 
30 Se exempelvis analysschemat i Majone (1996), s. 11f. 
31 Som ett exempel på detta kan nämnas det omfattande empiriska underlaget i översiktsverket om Storbritanni-
ens nätverksindustrier under perioden 1820-1990 av Foreman-Peck & Millward (1994). 
32 Andersson & Jansson (1995), s. 288. Om problemen med att tillämpa statiska teorier i studiet av dynamiska 
utvecklingsförlopp, se Helgesson (2004). Även utifrån genomgången av begreppet public goods - kollektiva 
nyttigheter - i Berg (1999), s. 31ff är det svårt att tillämpa allmännyttebegreppet på det här sättet eftersom även 
staten har möjlighet att stänga ute konsumenter av isbrytarresurser.  
33 Magnusson & Ottosson (2000), s. 196; Andersson-Skog & Krantz (1999), s. 220. 
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området har kännetecknats av att relationen mellan statliga och icke-statliga intressen har på-

verkats av politiska förändringar i en riktning, där en statlig aktör (ofta ett affärsverk) har tagit 

över uppgifter som icke-statliga aktörer tidigare utfört som ett resultat av politiska reglering-

ar.34 Detta statliga agerande har i tidigare forskning bland annat förklarats utifrån politisk-

ideologiska förändringar samt att graden av statligt engagemang i en nätverksindustri eller ett 

transportområde tenderar att motsvara dennas betydelse för det utvecklingsskede ekonomin 

befunnit sig i.35

 

Även om sjöfartens infrastruktur och tekniska system inte på ett naturligt sätt har anknutit till 

den traditionella svenska nationella regleringsmodellen där affärsverken har haft ansvaret för 

de nationella infrasystemen, som i det här fallet skulle kunna ha varit de kommunala handels-

hamnarna, kan detta resonemang vara fruktbart att tillämpa även när det gäller det statliga 

agerandet inom vintersjöfartsområdet.36 Med utgångspunkt från det regionala utvecklingsför-

lopp som vintersjöfarten bidrog till, är det möjligt att förutsätta att vintersjöfarten bör ha ex-

ponerats för liknande politisk-ekonomiska överväganden som övriga nätverksindustrier.  

 

Ett område som vintersjöfart, som på ett ytligt plan kan förefalla begränsat till tekniska och 

legalistiska aspekter, kan alltså studeras ur ett bredare och mer dynamiskt historiskt perspektiv 

än i tidigare forskning inom området. I den här frågan har den amerikanske transportgeogra-

fen Michael Eliot Hurst framhållit, att det kan vara fruktbart att tillämpa ett perspektiv som 

beaktar ett transportsystems politiska och ekonomiska kontext. Genom att den regleringspro-

cess som föregår tillkomsten av en artefakt eller ett tekniskt system förutsätts kunna vara inte-

                                                                                                                                                         
34 Se vidare Kaijser (1999), s. 241 och Kaijser (1994). Nationaliseringen av privata järnvägsbolag fram till 1939 
diskuteras i Alvfors (1977) och Andersson-Skog (1993). Om Telegrafverkets expansion, se Andersson-Skog 
(1999) och Helgesson (1998) om den nationella telepolitikens framväxt, med ett gradvist övertagande av de 
privata aktörernas funktioner från Telegrafverkets sida samt Skårfors (1997) om Telegrafverkets inköp av en-
skilda telefonnät 1883-1918. Det statliga engagemanget och den förändrade rollfördelningen mellan Vattenfall 
och de icke-statliga elproducenterna under uppbyggnaden av det nationella kraftöverföringssystemet behandlas i 
Eriksson (2002).  
35 Att staten engagerade sig tidigt på järnvägsområdet kan bero på järnvägarnas betydelse för den andra industri-
ella revolutionen och behovet av att sprida möjligheterna till jämn ekonomisk tillväxt även till regioner med 
eftersatt ekonomisk utveckling. På samma sätt kan det mognande industrisamhällets behov av allt mer avancera-
de telekommunikationer ha varit bidragande till en mer expansiv telepolitik efter 1920. Med ett liknande synsätt 
kan det ökade statliga engagemanget inom vägväsendet och kraftöverföringen från och med mellankrigstiden ses  
mot bakgrund av de utvecklingsblock kring bilismen och elektriciteten och den efterföljande energiintensiva 
industristruktur som skulle utgöra grunden för den svenska världsledande tillväxten och välfärdsstatens framväxt  
under det gyllene kvartsseklet. Dessa strukturekonomiska faser har sedan sammanfallit med en institutionell 
kontext som varit gynnsam för statlig intervention i ekonomin. Resonemanget bygger på Andersson-Skog 
(1997), Andersson-Skog (1999) och Eriksson (2002).  
36 Bergman (1999), s. 66. 
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grerad i grundläggande ekonomisk-historiska processer som tillväxt, industrialisering och 

industriell organisation, uppvisar denna humanstrukturalistiska ansats alltså betydande likhe-

ter med socio-tekniska teoriinriktningar som Large Technical Systems- och Social Construc-

tion of Technology-ansatserna.37 Eliot Hursts resonemang anknyter till sociologerna John 

Meyers och Brian Rowans idéer om hur organisationer påverkas av den kontext som de ver-

kar inom. I sitt grundläggande resonemang framhåller Meyer och Rowan att institutionella 

regler får effekter på organisationers utformning och det arbete som utförs i dem, och betonar 

att dessa effekter kan skilja sig avsevärt från de tekniska krav på organisationen som följer på 

arbetets karaktär. 38   

 

Utifrån ovanstående resonemang menar jag alltså att den norrländska vintersjöfarten växte 

fram och reglerades genom en rad statliga beslut som trots att de har anknytning till sjöfarts-

området även påverkades av politiska och ekonomiska faktorer. Den centrala utgångspunkten 

för detta resonemang är alltså att regleringarna inom den norrländska vintersjöfarten var ett 

resultat av en politisk beslutsprocess där myndigheter både på sektors- och transportslagsnivå 

och på nationell nivå deltog. Detta innebar också att den process som föregick regleringsbe-

sluten förmodligen kännetecknades av ett samspel mellan målsättningar och avvägningar 

inom dessa nivåer och de regionala norrländska förutsättningarna.  

 

Med denna utgångspunkt är det möjligt att betrakta enstaka regleringsbeslut som en del av en 

historisk beslutsprocess med betydande kontinuitet. Därmed anses enskilda regleringsbeslut 

fördelade mellan statliga investeringar i isbrytare, bestämmelser om isbrytarverksamhetens 

omfattning och allmänna inriktning (exempelvis hur insättandet av isbrytarresurser skulle 

prioriteras mellan olika kuststräckor) och avvägningar mellan offentligt och privat i fråga om 

vintersjöfartens avgifter ingå i ett långsiktigt historiskt sammanhang, vars utfall och inriktning 

påverkades av utvecklingen inom sammanhängande politikområden. 

 

                                                 
37 Eliot-Hurst (1973), s. 176; Eliot-Hurst (1974), s. 288. Vikten av ett sådant perspektiv inom maritim ekonomisk 
historia framhålls även i en historiografisk översikt av Davies & Marriner (1988). För en modern tillämpning, se 
Button & Staugh (2000), kapitel 10 som studerar sambandet mellan flygplatsutbyggnad och ekonomisk omvand-
ling i ett antal amerikanska städer efter omregleringen av marknaden för inrikesflyg 1978. För en översikt av 
LTS-ansatsen, se Hughes (1983) och Hughes (1987). För en introduktion till SCOT-traditionen, se Pinch & Bij-
ker (1987). 
38 Se vidare Meyer & Rowan (1977), s. 343ff.  Denna form av beteende hos organisationer har också betonats av 
organisationsteoretikerna DiMaggio & Powell (1977), s. 66f, som framhåller att företags agerande inte bara kan 
relateras till kraven som ställs av den marknad som de är verksamma inom, utan också påverkas av myter, regler 
och normer i det omgivande samhället. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Licentiatuppsatsen syftar till att undersöka den beslutsprocess som låg bakom den statliga 

regleringen av den norrländska vintersjöfarten mellan 1940 och 1975. För att uppfylla detta 

syfte kommer jag att operationalisera och besvara följande huvudfrågeställningar inom ramen 

för licentiatuppsatsen: 

 

1. På vilket sätt utformades regleringarna inom området under beslutsprocessen om den norr-

ländska vintersjöfartens regleringar mellan 1940 och 1975?  

 

2. Vilka sammanhang och förutsättningar låg bakom dessa regleringsbeslut? I vilken mån 

förändrades förutsättningarna över tid, och hur bidrog då dessa nya förutsättningar till be-

slutsprocessens utfall? 

 

3. Vilka statliga aktörer var delaktiga i beslutsprocessen och hur bidrog dessa aktörer till be-

slutsprocessens utfall?   

 

4. På vilket sätt kom överväganden hos aktörerna knutna till regionala norrländska förutsätt-

ningar att bidra till beslutsprocessens utfall? 

 

1.3 Avgränsningar och periodisering 
Utifrån dessa frågeställningar ligger tonvikten i föreliggande arbete på den bakomliggande 

beslutsprocessen knuten till regleringen av den norrländska vintersjöfarten, snarare än dess 

implementering och tekniska utfall.39 Licentiatuppsatsen behandlar alltså inte vintersjöfart i 

den meningen att den studerar förändringar i det sjöburna godsets sammansättning och flöden 

eller den privata rederinäringens agerande, utan fokuserar på den beslutsprocess som föregick 

den statliga regleringen av de områden knutna till den norrländska vintersjöfarten som redovi-

sas i stycke 1.1. 

 

                                                 
39 Av tidigare forskning om vintersjöfart och isbrytning som fokuserat på resultaten av dessa beslut framgår, att 
de beslutsomgångar som studeras i denna licentiatuppsats har implementerats i enlighet med de ursprungliga 
intentionerna. Enligt Andersson & Pettersson (2004), s. 175f är detta något ovanligt inom transport- och kom-
munikationsområdet, där planerings- och beslutsprocesser vanligtvis kommer att dominera agendan, medan 
genomförandet ofta kännetecknas av relativt stora avvikelser från de åtgärder som beslutats. För genomgångar av 
implementeringsforskning, se Rothstein (2002), kapitel 3 för en allmän översikt samt Ahlstrand (1998) och Skår-
fors (2001) för tillämpningar inom transport- och kommunikationsområdet.   
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Som utgångspunkt för arbetet har jag valt att studera alla politiska beslut med anknytning till 

vintersjöfart mellan 1940 och 1975 som fattades på statlig, nationell nivå. Detta omfattar den 

period då den norrländska vintersjöfarten expanderade. Den kronologiska ramen omfattar 

därmed tillsättningen av 1941 års isbrytarutredning 1940 fram till de isbrytarinvesteringar 

som ägde rum under 1970-talets första hälft. Arbetet kommer därför att tangera regleringen av 

vintersjöfart i sin helhet, vilket är naturligt mot bakgrund av att beslutsprocessen och re-

gleringarna framför allt var inriktade mot att tillfredsställa de norrländska behoven av vinter-

sjöfart, även om de också fick en generell, nationell utformning.40  

 

När det gäller Norrland som region, är detta begrepp komplicerat att definiera, eftersom be-

greppet omfattar såväl administrativa och sociala som ekonomiska och funktionella aspek-

ter.41 Genom att licentiatuppsatsens fokuserar på en beslutsprocess som utgår från den poli-

tisk-geografiska indelningen av Sverige, kan begreppet Norrland i första hand avgränsas till 

de administrativa regioner där hamnarna var lokaliserade, de norrländska kustlänen Gävle-

borg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Kuststräckan i dessa län har också gemen-

samma förutsättningar för vintersjöfart utifrån den aggregerade bedömningen av isvintrar un-

der den studerade perioden, där isbeläggningen av hamnar norr om Gävle innebar att dessa 

hade en låg tillgänglighetsfaktor i förhållande till övriga kuststräckor i Sverige.42  

 

Genom att den statliga politiken gentemot Norrland i vissa avseenden har varit generell, kan 

detta administrativa norrlandsbegrepp dock i vissa avseenden utgöra en alltför snäv beskriv-

ning av regionen. Även förändringar av de övergripande ekonomiska villkoren i Norrland kan 

därmed ha medfört att förutsättningarna för den norrländska vintersjöfartens regleringar för-

ändrades. I den här frågan är en avslutande förutsättning för diskussionen av Norrland att in-

dustrialiseringen i kustlänen åtminstone i någon utsträckning har inneburit en vidareförädling 

av de produkter som traditionellt producerats i en stapelvarusektor i samband med framväxten 

                                                 
40 Det enda undantaget från denna princip är regleringen av isbrytarresurserna i Vänern, där anförskaffandet av 
isbrytaren ALE var kopplad till en fristående beslutsprocess om utbyggnaden av Trollhätte kanal och den framti-
da utvecklingen av transportmöjligheterna för industrin i Vänerområdet. Denna beslutsprocess beskrivs utförligt 
i SOU 1967:32, kapitel 1 och Proposition 1971:26, s. 2f. Se även Kungl. Maj:ts proposition nr 22/1969. 
41 Ett exempel på denna problematik kan hämtas från Norrlandskommittén, som i sitt huvudbetänkande (SOU 
1949:1, s. 15) endast definierade det geografiska begreppet Norrland som att det var en landsdel med olika regi-
oner som upptog mer än halva landets yta.  
42 Enligt tolkningar av kartmaterialet i SOU 1971:63, s. 18f i Bergman (1999), s. 40. Ytterligare en faktor som 
talar för att inkludera det relativt sydligt belägna Gävleborg i undersökningen är att de skogsindustrier som an-
vände hamnen enligt Bergman (1999), s. 161 var lokaliserade på ett större avstånd än 15 mil, främst i Jämtlands 
och Västernorrlands län men också i östra Gävleborg och att hamnen i Gävle därmed fungerade som en regional 
sjöfartsnod för södra Norrland.  
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av en kapitalintensiv och energiintensiv basindustri. Med basindustri menas i den här licenti-

atuppsatsen skogs- och malmbaserad industri. Till den skogsbaserade industrin räknas massa- 

och pappersindustrin samt trävaruindustrin, medan den malmbaserade industrin omfattar 

gruvnäringen, samt järn- och stålindustrin.43

 

I undersökningen är det därför även relevant att skilja mellan producent- och konsumentin-

tressen.44 Med utgångspunkten att licentiatuppsatsen är inriktad mot att studera utbyggnaden 

av vintersjöfart under en industriell omvandlingsprocess, står därför producentintressena i 

fokus för undersökningen. Den godstrafik som var relevant för isbrytarresurser att understödja 

utgjordes av basindustriella industriprodukter och insatsvaror för produktionen av dessa, sna-

rare än persontrafik och konsumtionsvaror, vars transporter traditionellt har varit starkare 

knutna till väg- och järnvägstransporter.  

 

En avslutande tematisk avgränsning består i att agerandet hos de regionala intressegrupper 

som företrädde denna form av producentintresse under regleringsprocessen av arbetsekono-

miska skäl inte kommer att behandlas i denna licentiatuppsats. Detta perspektiv, som fokuse-

rar på den intensifierade regionala norrländska mobiliseringen efter 1940, bland annat genom 

bildandet av Norrlandsförbundet, kommer istället att redovisas i ett kommande avhandlings-

arbete. För licentiatuppsatsen innebär denna avgränsning även att agerandet hos länsstyrelser-

na, trots att de är statliga aktörer, inte kommer att belysas. Detta hänger samman med Lena 

Andersson-Skogs observation, att den norrländska mobiliseringen på intressegruppsnivå efter 

andra världskriget ägde rum på olika nivåer med blandningsadministrativ karaktär. De regio-

nala intressegrupperna representerades därigenom av en offentlig nivå. Denna nivå var sam-

mansatt både av aktörer från den nationella parlamentariska arenan som representerade de 

norrländska valkretsarna och av aktörer verksamma inom länsstyrelser och kommuner. Den 

andra gruppen som deltog i de regionala intressegrupperna var privata nätverk av mer infor-

mell karaktär bestående av företagare och andra framträdande grupper inom den regionala 

eliten.45 Av den anledningen menar jag alltså att det är mera fruktbart att studera länsstyrel-

sernas agerande inom ramen för de regionala intressegrupper som de eventuellt deltog i, vilket 

kommer att genomföras i en kommande avhandling.    

 

                                                 
43 Westin (1986), s. 41. 
44 Om denna distinktion, se Vogel (1996), s. 15.  
45 Andersson-Skog (2001), s. 132 och s. 138f.  
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Det bör dock betonas, att licentiatuppsatsens undersökning tangerar de regionala aktörer som 

var avnämare för vintersjöfarten och därmed representerar särintressen i förhållande till be-

slutsprocessen. Denna aspekt har därför uppmärksammats vid framtagningen av licentiatupp-

satsens teoriram och analysmodell. Jag ansluter mig därmed inte med denna licentiatuppsats 

till den normativa statsteori som betonar statens autonomi i regleringssammanhang genom att 

utgå från att staten har det avgörande inflytandet över vilka intressegrupper som har möjlighet 

att utöva inflytande på den offentliga politiken.46  

 

1.4 Licentiatuppsatsens källmaterial  
Licentiatuppsatsens huvudsakliga källmaterial består av konseljakter och kommittéarkiv med 

påföljande tryckta arbeten som tillkommit under beslutsprocessen om den norrländska vinter-

sjöfartens regleringar under perioden 1940-1975. Med ett övergripande omdöme går det att 

säga att materialsituationen är relativt god. Ett antal volymer uppvisar dock spår efter gallring, 

samtidigt som det är svårt att identifiera de principer som gallringen utförts efter. Särskilt 

gäller detta 1965 års Sjöfartsutrednings arkiv, men även dokument från Handelsdepartemen-

tets konseljakter har i vissa fall saknats. Dokument från tidigare beslutsomgångar, där hand-

lingar från Handelsdepartementet saknas, har dock påträffats vid en genomgång av källmate-

rial från Kommunikationsdepartementet och Kommerskollegium, vilket innebär att ett till-

fredsställande källmaterial för hela den studerade perioden finns att tillgå.  

 

Denna form av material från offentliga beslutsprocesser är en vanlig materialtyp i den här 

typen av undersökningar. För att fastställa att källmaterialet är lämpligt för ett historieveten-

skapligt arbete har dock en mer noggrann källkritisk genomgång av källmaterialet utifrån de 

etablerade minimikraven på äkthet, närhet, beroende och tendens genomförts, varefter det inte 

har funnits anledning att ifrågasätta källmaterialets lämplighet.47  

 

I arkivmaterialet har även ett antal brev och diskussionsprotokoll påträffats, vilka har använts 

som komplement till övrigt källmaterial för att öka förståelsen av den historiska kontexten. 

Genom den långa period som förflutit sedan den undersökta perioden, har detta material fun-

                                                 
46 Denna strikta statssyn företräds av bland andra Skocpol (1985) och har i Sverige främst förespråkats av Elvan-
der (1966). 
47 För översikter av källkritisk metod, se Torstendahl (1971), ss. 89-103 och Dahlgren & Florén (1996), ss. 184-
192. 
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gerat som ett substitut till intervjuer genom att de informanter som skulle kunna ha bidragit 

till undersökningen i motsvarande utsträckning numera är avlidna. 

 

1.5 Licentiatuppsatsens vidare disposition 
Licentiatuppsatsens innehåll kommer att presenteras i kapitelform. I Kapitel 2 och 3 presente-

ras de teoretiskt grundade utgångspunkter som uppsatsens empiriska undersökning bedrivits 

efter. Uppsatsens senare del, som undersöker i vilken utsträckning beslutsprocessen om den 

norrländska vintersjöfartens regleringar utvecklades i enlighet med dessa utgångspunkter, har 

därefter i huvudsak en kronologisk uppläggning.  

 

Med relativ tydlighet framkommer två delperioder under tidsperioden mellan 1940 och 1975 

då vintersjöfartens institutionella kontext har olika karaktär, vilka har utgjort grunden för li-

centiatuppsatsens disposition. Kapitel 4 behandlar beslutsprocessens utveckling mellan 1940 

och 1964. Därefter redovisar Kapitel 5 motsvarande utveckling under perioden mellan 1964 

och 1975. Licentiatuppsatsen avslutas i Kapitel 6 med en sammanfattning av uppsatsens inne-

håll där också uppsatsens frågeställningar besvaras, vilket utmynnar i ett försök att binda 

samman uppsatsens empiriska innehåll med dess teoretiska utgångspunkter. Detta kapitel av-

slutas sedan med en föregripande diskussion om hur ett intressegruppsperspektiv kan infogas i 

resultaten, som kommer att utvecklas i ett kommande avhandlingsarbete. 
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2. ATT STUDERA BESLUTSPROCESSER: TEORIER OCH ANALYSMODELL 

Förutom den tidigare kort diskuterade normativa skolbildning som tolkat regleringar som ett 

resultat av allmännytta och marknadsmisslyckanden, kan regleringsteorier delas in i teorier 

inriktade mot att studera hur särintressen påverkar regleringsutfallet (den så kallade public 

choice-skolan) samt teorier som bygger på nyinstitutionell teori.48 I detta kapitel kommer jag 

att redovisa hur element från dessa teoribildningar kan tillämpas på beslutsprocessen om den 

norrländska vintersjöfartens regleringar, vilket mynnar ut i den analysmodell som kommer att 

tillämpas i den efterföljande empiriska undersökningen.  

 

2.1 Beslutsprocessers ramar och aktörer 
I tidigare transporthistorisk forskning om beslutsprocesser under efterkrigstiden med anknyt-

ning till järnvägspolitik och transportstöd har värdet av att tillämpa nyinstitutionell teori vid 

studiet av beslutsprocesser framhållits.49 En anledning till detta är att den nyinstitutionella 

teorin har gjort det möjligt att fånga upp aktörernas förhållningssätt till de historiska förutsätt-

ningarna och förändringar av dessa under komplexa empiriska skeenden. Även om aktörerna 

under dessa skeenden kan vara tillfredsställda med resultatet av sitt agerande utifrån de histo-

riska förutsättningarna för sitt handlande, behöver det alltså inte vara det rationellt optimala. 

Istället kan aktörernas beslut och agerande i första hand förklaras av hur aktörerna förhåller 

sig till olika faktorer inom den historiska institutionella kontexten.50 Med utgångspunkt från 

att beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar förefaller ha inträffat i en 

liknande historisk kontext som tidigare forskning uppmärksammat, är det en rimlig arbetshy-

potes att det omgivande institutionella ramverket påverkade även denna beslutsprocess.  

 

Även med utgångspunkt från den geografiska dimension som isens hindrande av sjötranspor-

terna innebär, är det möjligt att införliva ett institutionellt perspektiv. De amerikanska ekono-

merna Jeffrey A. Frankel och Paul Romer konstaterade i ett centralt arbete om geografi och 

ekonomisk tillväxt att förbindelsen mellan ogynnsamma geografiska villkor och olika typer av 

kompenserande handelspolitiska åtgärder är fruktbar att undersöka.51 Eftersom den norrländs-

ka ekonomin är starkt exportberoende, samtidigt som transportvillkoren försämrats på grund 

av isförhållanden, är alltså institutioner som resulterar i förbättrad vintersjöfart ett exempel på 
                                                 
48 För indelningar och översikter över denna teoribildning, se bland andra Ottosson (2002), Majone (1996), Bald-
win & Cave (1999) samt Dixit (1996).  
49 Se exempelvis Andersson-Skog (1993) om järnvägspolitiken, Pettersson (1999) om transportstödet och även 
Skårfors (2001) om vägpolitiken. 
50 North (1995), s. 17f; Immergut (1992), s. 25. Se även diskussionen om detta av Magnusson (2003), s. 20f. 
51 Frankel & Romer (1999), s. 395. 
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hur staten kan kompensera för ogynnsamma geografiska villkor. Denna position ansluter till 

den forskningstradition som framhållit att offentligt agerande ofta är avgörande för i vilken 

utsträckning enskilda branscher eller sektorer kommer att vara framgångsrika på världsmark-

naden.52 Även om den ekonomiska aktiviteten på en plats i varierande utsträckning alltid 

kommer att vara bestämd av geografiska faktorer, anser man alltså att de kan kompenseras av 

gynnsamma institutionella förhållanden.53  

 

Trots mångfalden inom den institutionella teorin och skillnaderna i hur denna har tillämpats 

inom svensk ekonomisk historia54, är det inledningsvis möjligt att identifiera några gemen-

samma särdrag som förekommer inom alla inriktningar av den nyinstitutionella teorin. En av 

dessa utgångspunkter är den grundläggande analysmodellen, som fokuserar på den ömsesidi-

ga relationen mellan institutioner och organisationer, det vill säga mellan struktur och aktör.55 

Institutioner är alltså att betrakta som någon form av struktur, som kan vara formell eller in-

formell. Formella institutioner består av kodifierade lagar och regler, medan informella insti-

tutioner kan beskrivas som de normer och värderingar som existerar i samhället.  

 

Organisationerna utgörs alltså av samhällets aktörer. Det centrala i relationen mellan organi-

sationer och institutioner kan kortfattat sägas bestå i att samtidigt som aktörerna strävar mot 

att utveckla existerande institutioner, påverkar institutionerna också organisationernas hand-

lingsförmåga. Samtidigt som institutionerna begränsar aktörernas beslutsfattande, kan de allt-

så ses som en förutsättning för beslutsfattandet.56 En historisk process kan därmed känneteck-

nas både av situationer då institutionernas inverkan på aktörerna är relativt stark och av situa-

tioner då aktörerna använder institutionerna som en resurs för att förändra någon del av det 

övergripande ramverket. I det här sammanhanget betonas ofta att institutionerna är betydelse-

fulla för samhällets funktionssätt genom att de minskar osäkerhet och risk i situationer med 

informationsproblem.57 Utifrån detta perspektiv blir den nyinstitutionella teorin alltså ett 

                                                 
52 Se exempelvis Krugman (ed) (1986) och Brander & Spencer (1981). 
53 Kuznets (1960), s. 28; Olsson (2003), s. 1f. 
54 Som exempel på frekvent citerade arbeten kan nämnas Veblen (1899/1965), Commons (1924), Schumpeter 
(1942), Polanyi (1944), Gerschenkron (1962), Kuznets (1969) och Myrdal (1944, 1968).    
55 I det här sammanhanget finns det alltså betydande likheter mellan nyinstitutionell teori och embeddedness-
problematiken så som den behandlas i Granovetter (1985) och Taylor & Leonard (2002). Den relation mellan 
struktur och aktör som den nyinstitutionella teorin uppmärksammar har också kommit till uttryck i Anthony 
Giddens struktureringsteori, som redovisas i Giddens (1983), särskilt kapitel 1. 
56 Peters (1999), s. 18; North (1993), kapitel 1; March & Olsen (1995), s. 42. 
57 Grovt sammanfattat kan detta sägas vara grundtanken inom den historiska institutionalism som bygger på 
traditionen runt Douglas Norths arbeten om tillväxt och ekonomisk utveckling inom världsekonomin. Exempel-
vis framhåller han i North (1993) och North & Thomas (1993), att en starkt avgörande faktor som skiljer utveck-
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fruktbart instrument för att studera beslutsfattande i de komplicerade sammanhang som kän-

netecknar den offentliga och privata arbetsdelningen i det mogna industrisamhället.    

 

Att tillämpa nyinstitutionell teori i en historisk studie innebär alltså synliggörandet av hur 

aktörernas möjligheter att agera och åstadkomma institutionell förändring påverkas av histo-

riska förutsättningar i form av strukturella faktorer som de institutionella och den traditionella 

ekonomins restriktioner eller andra restriktioner som teknik och politiska eller ekonomiska 

preferenser samt eventuella förändringar av dessa styrkrafter.58 I det följande kommer jag att 

redovisa de specifika element från den nyinstitutionell teori som jag valt att använda i min 

licentiatuppsats. Denna redovisning inleds med en diskussion av beslutsteori. 

 

2.2 Teorier om beslutsprocesser 
Inledningsvis bör det betonas, att beslutsteori som vetenskapligt fält till stor del kännetecknas 

av normativa resonemang, vilket också har påverkat mitt ställningstagande i frågan. Ett ut-

tryck för en sådan normativitet är den grundläggande ansatsen inom de så kallade public choi-

ce-teorierna och capture-teorierna. Public choice-teorin framhåller att beslutsprocesser kopp-

lade till regleringar kan analyseras på samma sätt som ekonomer traditionellt har studerat kon-

sumenter och företag på en marknad. Den grundläggande ansatsen består därför i att de en-

skilda aktörerna, som även omfattar politiker och tjänstemän, under sitt beslutsfattande alltid 

agerar rationellt för att maximera sin individuella nytta. Synen på regleringar blir därmed dels 

att de tillkommer för att tjäna egenintresset hos intressegrupper som då fångar (därav begrep-

pet capture) den reglerande myndigheten och dels att regleringslösningarna innebär att repre-

sentanter från industrin, administrationen och politiker enas om ett gemensamt intresse som 

gynnar alla parter i någon mån. Företrädare för public choice-teorin menar slutligen att denna 

möjlighet att fånga in statliga reglerande myndigheter är negativ, eftersom det får konsekven-

sen att den reglerade marknaden inte fungerar optimalt.59  

 

Eftersom regleringslösningarna inom vintersjöfarten växte fram under flera decennier och 

förutsättningarna för beslutsfattande förmodligen förändrades flera gånger, kan det dock vara 

                                                                                                                                                         
lade industriländer från utvecklingsländer är framväxten av institutioner som är gynnsamma för ekonomisk ut-
veckling.  
58 North (1993), s. 19; North (1981), s. 3; Andersson-Skog & Ottosson (1994), s. 1. 
59 Mueller (2003), s. 1f. Public choice-teorierna introduceras också utförligt i centrala arbeten av Buchanan & 
Tullock (1965) och Tullock (1987). Om den närbesläktade capture-teorin, se Stigler (1971).   
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problematiskt att tillämpa public choice-teoriernas antaganden om aktörernas rationella vinst-

maximering under en så lång undersökningsperiod som valts för denna licentiatuppsats. 60 Ett 

alternativt beslutsteoretiskt perspektiv till public choice-teorin bygger istället på ett antagande 

om bounded rationality. Detta begrepp, som översatts med ”begränsad rationalitet” till svens-

ka, bygger på att en aktörs rationalitet vid beslutsfattande begränsas av någon form av struk-

turfaktorer.61 Denna ansats kommer att tillämpas i denna licentiatuppsats, och kan sägas vara 

lämplig för en historisk studie av denna karaktär genom att den gör det möjligt att studera hur 

aktörerna, både när det gäller enskilda händelser och under längre historiska förlopp, i ett evo-

lutionärt sammanhang kan påverka utvecklingen, samtidigt som man kan förutsätta att de är 

bundna av olika typer av historiskt föränderliga strukturella förutsättningar. Annorlunda ut-

tryckt går det att studera enskilda beslut i sitt historiska sammanhang, utan att det är nödvän-

digt att förutsätta någon form av determinism eller medvetenhet hos aktörerna om det enskilda 

beslutets betydelse för utvecklingen i ett längre perspektiv.62   

 

Detta ställningstagande medför även att det är nödvändigt att förtydliga hur jag skall tolka 

karaktären hos historiska förändringar i beslutsprocesser. En mekanism som vissa forskare 

framhållit som fruktbar att utgå ifrån är den så kallade punctuated equilibrium-ansatsen.63 

Denna ansats tar fasta på att institutionella arrangemang kan bestå under långa perioder ge-

nom att det över tiden uppstår spårbundenheter som skapar inlåsningseffekter. Dessa perioder 

av institutionell kontinuitet kan emellertid avbrytas som ett resultat av häftiga exogena chock-

er, då tidigare institutionella arrangemang bryter samman och ersätts av nya. 

 

I motsats till denna betoning av snabb förändring, har en annan forskningsinriktning i likhet 

med ovan redovisade tankar om gradualitet och kontinuitet vid beslutsfattande, framhållit att 

det går att tolka institutionella förändringar i termer av kontinuerlig förnyelse.64  I den här 

frågan väljer jag att tillämpa ett perspektiv, där existerande institutioner i samhället fungerar 

som en kontinuerlig resurs för beslutsfattare vid institutionell förändring, snarare än som ett 

                                                 
60 Detta kritiska resonemang är influerat av Rutherford (1994), s. 35, Hodgson (1988), ss. 53-144 och Thelen 
(1999), s. 376. 
61 March & Simon (1993), s. 192; Simon (1958), s. 80f. Om bounded rationality och historiska förlopp, se även 
Liebowitz & Margolis (1995).  
62 Se diskussionen om detta hos Arthur (1989), s. 127, Pierson (2000), s. 263f., North (1994), s. 359f. och North 
(2005), s. 169. Jämför även Levi (1997), s. 22f och Levi (2000), s. 830. 
63 Denna framställning bygger på Krasner (1984), s. 240, Krasner (1988), s. 77ff och Alchian (1950). 
64 Thelen (1999); Thelen (2002); Streeck & Thelen (2005).  
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osammanhängande arrangemang som ständigt bryts upp i samband med aktörernas preferens-

förändringar.65 En utgångspunkt är alltså, att offentliga aktörer även inom områden som inte 

tidigare varit föremål för offentligt agerande, ofta utgår från lämpliga delar av ett existerande 

institutionellt ramverk istället för att söka helt nya lösningar.66   

 

Detta innebär även att det är nödvändigt att ta fasta på att förutsättningarna för en beslutspro-

cess kan förändras flera gånger, och att de institutionella förhållanden som låg till grund för 

ett beslut vid en tidpunkt kan förändras över tid.67 Två begrepp som kan illustrera ett sådant 

förlopp är layering och conversion. Kortfattat innebär layering att vissa element i ett givet 

institutionellt ramverk omförhandlas i samband med ett beslut, medan andra kvarstår oföränd-

rade. Vidare innebär conversion att inriktningen hos existerande institutioner omformuleras 

vid ett beslut, vilket innebär att deras funktion i det institutionella ramverket förändras.68  

 

Genom att dessa mekanismer kan påverka de historiska förutsättningarna för beslutsfattande, 

är det fruktbart att utgå från att så kallade ”kopplade spel” förekommer under en beslutspro-

cess. Tanken om kopplade spel bygger på uppfattningen att även om aktörer beter sig till sy-

nes irrationellt på en arena, behöver detta agerande inte enbart bero på att de styrs av starka 

normer eller organisationsrutiner. Istället kan det förklaras med att de samtidigt deltar i ett 

annat spel som är nära kopplat till det första. I studiet av en beslutsprocess är det därför nöd-

vändigt att beakta, att aktören förhåller sig till flera arenor, där olika faktorer strukturerar de-

ras agerande.69 Som ett exempel på värdet av ett sådant perspektiv i en historisk studie går det 

att nämna att den svenska transportpolitiken sedan 1930-talet ofta har påverkats av händelse-

utvecklingen inom den allmänna ekonomiska politiken, exempelvis tillväxtpolitik och indu-

stripolitik. När dessa områden har förändrats, har också transportpolitiken ofta förändrats. För 

att studera bakgrunden till sådana förändringar i transportpolitiken är det därför nödvändigt att 

ta fasta på vilket sätt den är sammanlänkad med andra områden. 

                                                 
65 Thelen (2003), s. 213.  
66 Campbell (1997), s. 28. 
67 Se vidare Hancké & Goyer (2005), s. 71, Mahoney (2000), s. 515, Baldwin & Cave (1999), s. 20, Kreuger 
(1996), Steinmo & Thelen (1992), s. 16  och Riker & Sened (1991). 
68 Thelen (2003), s. 226f.  
69 Tsebelis (1990), s. 7ff. 
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Även när man anknyter dessa i huvudsak teoretiska utgångspunkter till empiriska studier av 

hur regleringslösningar växer fram, bekräftas deras förklaringsvärde. Exempelvis har den 

amerikanska historikern Colleen Dunlavy noterat att regleringslösningar ofta formuleras så, 

att staten söker en lämplig reglering för en sektor inom ett liknande politikområde, vilket hon 

kallar för branch jumping.70 Denna form av enhetlig nationell regleringsmodell inom infra-

strukturområdet har också växt fram i Sverige. I korthet innebar denna regleringsmodell att 

staten över tiden tagit kontrollen över de nationella systemen kopplade till nätverksindustrier-

na genom att koppla driften av dessa till den särpräglat svenska affärsverksformen.71 För att 

förklara det faktum att exempelvis nätverksindustrier tenderar att regleras utifrån samma prin-

ciper inom ramen för en nationalstat, samtidigt som regleringsmönstren skiljer sig mellan län-

der, har också Dunlavy presenterat en övergripande förklaringsmodell till varför nationella 

regleringsmodeller över huvud taget utvecklas. Den mekanism som framhålls är då att sam-

hällets övergripande strukturer utgör förebilden för avgränsade politiska områdens och verk-

samheters politiska struktur. Dessa strukturer fungerar då som en ideologisk kodning som kan 

kopplas till statsmaktens övergripande funktion som mönsterskapande i samhället i stort.72  

 

Vikten av att studera påverkan från angränsande politikområden av olika karaktär för att för-

klara ett regleringsmönster har även framhållits av Richard Whitley, som skiljer mellan två 

former av strukturerande mönster i samhället. Det ena av dessa är ett generellt mönster i form 

av social background institutions, som växt fram under en nationalstats historiska formation 

och därigenom underbygger det ekonomiska livet i samhälle under industrialisering och andra 

ekonomiska utvecklingsprocesser. Den andra, som Whitley kallar proximate social institu-

tions, är ett resultat av en nations industrialiseringsprocess och utvecklas i samband med att 

den moderna staten utvecklas.73 I den här frågan menar ekonomen Avinash Dixit att re-

                                                 
70 Dunlavy (2001), s. 49. 
71 Kaijser (1994), s. 178ff; Magnusson (2002), s. 261f.  
72 Dunlavy (1994), s. 42. Nationella regleringsmodeller diskuteras även av Whitley (1994) och Dobbin (1994). 
Som en illustration av funktionssättet hos denna typ av regleringskulturer går det att nämna skillnaderna i hur de 
svenska och brittiska nätverksindustrierna reglerades efter andra världskriget. I detta sammanhang påpekar 
Millward (1995) att även om en mängd nätverksindustrier förstatligades av Labourregeringen, motiverades detta 
främst med marknadsorienterade argument som exempelvis att kapitalförsörjningen och effektiviteten borde 
förbättras. På samma sätt fick andra nätverksindustrier med betydligt större problem delvis som en konsekvens 
av den traditionellt marknadsliberala brittiska regleringskulturen en blandad ägarstruktur. Detta kan då ses i 
kontrast till de svenska regleringslösningarna under samma period med ett relativt enhetligt statligt agerande 
inom nätverksindustrierna genom affärsverksformen.  
73 Whitley (1992), s. 19; Whitley (1994), s. 155.  
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gleringslösningar historiskt kan enhetliggöras och implementeras genom upprättandet av så 

kallade multitask agencies, dvs. en byråkratisk arbetsfördelning som innebär att ärenden från 

flera olika områden handläggs av en gemensam huvudman och där införandet av nya funktio-

ner och arbetsuppgifter ofta inkorporeras så att de passar in med den tidigare verksamheten.74  

 

Även den brittiske statsvetaren Peter A. Hall har infogat en sådan social dimension i sin studie 

av hur övergripande politiska idéer, policyparadigm, implementeras i en byråkrati. Hall me-

nar, att det är troligt att ett rådande policyparadigm har störst inverkan i en kontext där poli-

cyn kontrolleras av experter eller av administratörer med lång tjänstetid, vilket innebär att 

preferenserna i ett policyparadigm över tiden kan bli invävda i väl etablerade arbetsrutiner på 

berörda politiska nivåer. Detta innebär återigen att ett paradigm förmodligen blir mönsterska-

pande i takt med att allt fler beslut implementeras på den sakpolitiska sektornivån.75

 

Förutom att påvisa den gradualitet som ofta kännetecknar en beslutsprocess är en gemensam 

utgångspunkt inom den forskning som redovisades ovan, att de aktörer som deltar i en offent-

lig beslutsprocess kan vara uppdelade på flera nivåer, vars institutionella förutsättningar kan 

påverka en beslutsprocess i olika utsträckning. 76

 

2.3 Analysmodell och metod 
Vid utarbetandet av en analysmodell för att studera en offentlig beslutsprocess är det därför 

nödvändigt att klarlägga de olika byråkratiska nivåer som den kan antas tangera och gränserna 

mellan dessa. Den grundläggande analysmodellen i denna licentiatuppsats återspeglar därmed 

delvis grundtankarna hos den inriktning inom nyinstitutionell teori som fokuserar på styrning 

inom offentliga organisationer genom principal-agent-modellerna.  

                                                                                                                                                         
74 Dixit (1996), s. 95f. 
75 Hall (1993), s. 291; Hall (1986), s. 19. Denna typ av informationsassymetrier diskuteras också mer utförligt av 
Tirole (1994) och Laffont & Tirole (1994). Det går att hitta ett flertal representativa exempel på de förhållanden 
som Hall beskriver även i modern svensk transporthistoria. Särskilt gäller det när generaldirektörer i andra af-
färsverk har lett eller deltagit i statliga utredningar om förhållanden i liknande affärsverk. Exempelvis ledde 
Vattenfalls generaldirektör Gösta Malm den statliga utredning (SOU 1941:12) som resulterade i förstatligandet 
av vägväsendet. Andra exempel som kan nämnas är att Erik Upmark, som 1949 blev generaldirektör för SJ, fram 
till dess var ledamot av Elkraftutredningen av 1943 (SOU 1954:12) och att Vattenfalls generaldirektör Erik Graf-
ström ledde såväl 1953 års trafikutredning (SOU 1961:23) som den stora affärsverksutredning (SOU 1968:45) 
som slutfördes 1968. Grafström var dessutom statssekreterare i Kommunikationsdepartementet mellan 1955 och 
1958, då han ersatte den avgående generaldirektören i Vattenfall Åke Rusck som i sin tur blev VD för SAS. 
76 Se även Rothstein (1986), s. 26ff.  
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Den grundläggande principal-agent-modellen bygger på ett isolerat synsätt som förklarar re-

lationen mellan statliga organisationer utifrån att de befinner sig i ett hierarkiskt beroendeför-

hållande, som regleras av ett institutionellt ramverk. Den grundläggande principen för att det 

reglerande kontraktet skall fungera ligger då i aktörernas regelföljande handlande, där institu-

tionerna fungerar som en dominerande styrkraft.77  

 

Även om principal-agent-modellen alltså gör det möjligt att klarlägga de relevanta institutio-

nella arrangemang som ligger till grund för den hierarkiska relationen mellan två eller flera 

enheter i en organisation, är det utifrån detta synsätt inte möjligt att fånga upp den empiriska 

komplexitet som kan finnas även hos underordnade offentliga organisationers ifråga om deras 

funktionssätt och förutsättningarna för deras beslutsfattande.78 Eftersom de starkt anknyter till 

det tidigare redovisade bounded rationality-antagandet är det dock möjligt att studera sådant 

administrativt beteende i ett historiskt perspektiv genom att tillämpa organisationsteoretikerna 

James Marchs och Johan Olsens teorier om beslutsfattande i organisationer.79  

 

I korthet framhåller March och Olsen, att även om beslutsfattandet i en organisation styrs av 

olika institutionella styrmekanismer som normer eller färdiga procedurer och beteenderegler, 

existerande policy, politiska preferenser och politisk kultur, innebär detta inte att dessa struk-

turer förhindrar aktörerna att styra utvecklingen.80 Istället förutsätts enskilda aktörer i en or-

ganisation ha möjlighet att handla aktivt för att upprätthålla och utveckla den struktur de age-

rar innanför.81              

                                                 
77 Om principal-agent-modeller, se i första hand Moe (1984), Peters (1999), s. 50f och Stone (1982), s. 222ff 
men även andra centrala arbeten inom denna tradition som Williamson (1975), Williamson (1985), Williamson 
(1996) och Williamson (1999) samt Shepsle (1986), Dixit (1996) och Ostrom (1990). För att exemplifiera hur 
denna typ av styrning kan utformas i svensk kontext, kan man enligt Berg (1999), s. 50f. nämna Regeringens 
styrning av departementen, exempelvis Kommunikationsdepartementet.  
78 Se vidare Shepsle (1989), s. 136f. För en diskussion om hur exempelvis Halls teorier förhåller sig till traditio-
nell principal-agent-teori, se Moe (1995). 
79 Se vidare March & Olsen (1984), March & Olsen (1989) och March & Olsen (1995). Detta synsätt represente-
rar ett avståndstagande från deras tidigare inkrementalistiska garbage can-modell såsom den kommer till uttryck 
i Cohen, March & Olsen (1972) och March & Olsen (1976).  
80 March & Olsen (1989), s. 22f och s. 160. 
81 March & Olsen (1989), s. 34; March & Olsen (1995), s. 187; Hall & Soskice (2001), s. 13f; Meyer & Rowan 
(1983), s. 200; Thelen (1999), s. 397. Den grad av agens som forskare inom nyinstitutionell teori velat tilldela 
aktörerna har dock ofta diskuterats. De synsätt som presenterats i detta stycke kan exempelvis ställas i kontrast  
till Nelson & Winter (1982), som betonar värdet av att upprätthålla praxis och inarbetade rutiner inom en organi-
sation.  
 
 
 
 
 

 31



Med utgångspunkt från ovanstående resonemang är det alltså möjligt att följa en beslutspro-

cess genom att studera dels hur agerandet på olika administrativa nivåer utvecklas och dels 

hur relationerna mellan olika nivåer i en byråkrati är utformade och i vilken mån dessa rela-

tioner förändras, exempelvis genom att deras inbördes inflytande växlar.82  

 

Denna position anknyter till den forskningsinriktning som framhållit, att det för att förstå stat-

ligt agerande är väsentligt att identifiera hur historiska relationer mellan olika former av insti-

tutioner har uppkommit. Institutionerna kan i detta sammanhang delas in i en sfär bestående 

av långsiktiga kärninstitutioner och olika uppsättningar av perifera institutioner. Relationen 

mellan dessa kan förklaras i termer av att den långsiktiga regleringsinriktningen i ett samhälle 

först manifesteras i en kärninstitution. Denna inriktning kan sedan påverka utformningen av 

underordnade, perifera institutioner.83

 

Även Hall menar att institutionella arrangemang för politisk styrning kan utgå och förankras 

på olika nivåer. På motsvarande sätt som tidigare forskning identifierat kärninstitutioner och 

perifera institutioner, utgår Hall från att ett överordnande policyparadigm vanligtvis styr de 

politiska målen inom politisk organisation. De målsättningar som finns etablerade i ett policy-

paradigm regleras och implementeras sedan på lägre byråkratiska nivåer. Dessa nivåer kallar 

Hall dels instrument, vilket med annan terminologi motsvarar perifer institution, och dels sek-

tor, som är den nivå där praxis implementeras.84  

 

När det gäller beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar, kommer jag i 

min empiriska undersökning att utgå från att denna beslutsprocess tangerade två nivåer. Den 

ena nivån kallar jag sektornivå, som består av de statliga organisationerna med ansvar för att 

implementera politiken inom sjöfartsområdet. Med ett hierarkiskt institutionellt perspektiv, 

kan denna nivå sägas representera perifera institutioner eller den nivå som Hall kallar för in-

strument och sektor.   

 

                                                                                                                                                         
82 Dunlavy (2001), s. 49, kallar en sådan förändring utifrån att relationerna och inflytandet i en byråkratisk hie-
rarki förändras för level jumping. 
83 Vad gäller förekomsten av sådana relationer, se Kotz (1994) och Jessop (1990).  
84 Hall (1993); Hall & Soskice (2001), s. 17f; Hall & Gingerich (2004), s. 5. 
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Den nivå som är hierarkiskt överordnad sektorsnivån har jag valt att med en relativt generell 

terminologi kalla makronivån, vilket motsvarar kärninstitutioner. Anledningen till detta öppna 

förhållningssätt är att sjöfarten är ett område som tangerar flera politiska områden på överord-

nande nivåer i den offentliga hierarkin, exempelvis i form av handelspolitik, transportpolitik 

eller industripolitik, vars inflytande kan växla över tid. Sektorsnivåns och makronivåns relati-

va påverkan på beslutsprocessen förutsätts alltså inte heller vara konstant, utan kan växla över 

tid.  

 

Med utgångspunkt från paradigmbegreppet och i enlighet med de idéer som har förts fram av 

Dobbin, Dunlavy och Whitley är det även nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av vissa 

faktorer som är kontinuerliga över tid och då har starkt inflytande under hela förloppet i en 

beslutsprocess. I det här avseendet har jag valt att värdera vissa inslag med anknytning till 

vintersjöfarten inom den så kallade ”svenska modellen” på detta sätt. Här menar jag alltså, att 

en utbyggd isbrytning och andra statliga åtgärder för en förlängd sjöfartssäsong i syfte att 

gynna den regionala basindustriella utvecklingen åtminstone delvis hänger samman med den 

allmänna ambitionen i den ekonomiska politiken att uppnå tillväxt och full sysselsättning ge-

nom att med politisk styrning förbättra storföretagens konkurrenskraft på den internationella 

marknaden.85  

 

En beslutsprocess kan utifrån denna analysmodell framstå som relativt komplex att studera 

genom att den kan innehålla inslag från flera olika byråkratiska nivåer och politikområden. En 

metod som är lämplig att använda i kombination med ovanstående analysmodell är därför 

processpårning. Processpårning som metod syftar mot att undersöka bakgrunden till ett empi-

riskt utfall genom en kartläggning av hur en process utvecklats med avseende på den form av 

teoretiskt härledda faktorer som presenterats i ovanstående resonemang.86 Genom att under-

söka bakgrunden till ett beslut genom att spåra det bakåt i tiden, går det att identifiera vilka 

faktorer som har påverkat en aktör till att ta ett visst beslut och vilken innebörd enskilda hän-

delser under ett förlopp har för det slutliga utfallet. Processpårning går också att kombinera 

                                                 
85 I den här frågan menar exempelvis Andersson-Skog & Krantz (2003), s. 84ff att det mot bakgrund av att eko-
nomin i ett litet, exportberoende land som Sverige i allt större utsträckning har internationaliserats under efter-
krigstiden blir nödvändigt att beakta att den nationella ekonomiska politiken har uformats med hänsyn till exo-
gena faktorer.  
86 George & McKeown (1985), s. 35; Bennett & George (2005), s. 206f.  
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med den nyinstitutionella teorins analysramar, genom att den medger att samspelet mellan 

aktörernas driv- och styrkrafter under en beslutsprocess går att isolera.87  

 

Som en första del i processpårningen kommer jag i nästa kapitel att redovisa hur olika faktorer 

i vintersjöfartens institutionella kontext på sektorsnivå, makronivå och även paradigmnivå kan 

ha påverkat utvecklingen hos beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens reglering-

ar. Denna översikt leder sedan fram till de utgångspunkter som ligger till grund för den empi-

riska undersökningen av licentiatuppsatsens forskningsfrågor, vars resultat redovisas i kapitel 

4 och 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Bennet & George (2005), s. 209.  
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3. BESLUTSPROCESSENS INSTITUTIONELLA KONTEXT 1940-1975 

Inledningsvis är det nödvändigt att redovisa några av de grundläggande förutsättningar som 

gällde vid inledningen för beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar 

1940.88 En av dessa förutsättningar gäller rollfördelningen inom vintersjöfartsområdet. I det 

här avseendet går det att notera, att även om isbrytningsverksamheten utfördes och förvaltades 

av sjömilitära myndigheter, hade staten ansvaret för att formulera målen för vintersjöfarten. 

Ansvaret inom området var uppdelat så att Handelsdepartementet hade det politiska ansvaret 

inom området, medan Kommerskollegium fungerade som civil sektorsmyndighet. Slutligen 

hade också den traditionella rollfördelningen inom nätverksindustrierna mellan staten och 

icke-statliga intressenter etablerats inom området, vilket innebar att den lokala isbrytningen 

sköttes av de kommunala hamnarnas isbrytare.  

 

En annan förutsättning var att det 1940 endast fanns två statliga isbrytare: Atle och Ymer, 

anskaffade 1924 respektive 1933.89 Mot bakgrund av isförhållandena och Sveriges långa kust-

sträcka, var dessa isbrytarresurser inte tillräckliga för att täcka hela landets behov. Staten hade 

därför prioriterat vissa kuststräckor i de allmänna riktlinjerna för isbrytning. I de lägen när det 

fanns ett samtidigt behov av ingripande vid skilda delar av rikets kuster gällde den allmänna 

grundsatsen, att sjöfarten vid västkusten i första hand skulle understödjas, eftersom denna 

ansågs vara rikets viktigaste kuststräcka. De områden som därefter prioriterades var sjöfarts-

förbindelserna med kontinenten och sedan slutligen Norrlandssjöfarten. 

 

Eftersom isbrytningen längs Norrlandskusten var begränsad, blev det nödvändigt för sjöfarten 

att anpassa sig till ett årligt mönster där isbrytningen upphörde under vissa perioder. I korthet 

brukade isbrytaren Ymer skickas till Norrlandskusten när isen lade sig. Sjöfarten norr om Lu-

leå beräknades kunna upprätthållas till omkring i början av december, medan isbrytningsverk-

samheten i farvattnen söder om Luleå till och med Nordmalingsfjärden beräknades pågå till 

omkring mitten eller slutet av december. Under den därpå följande tiden fram till slutet av 

mars var isbrytningsverksamheten förlagd till Bottenhavet i övrigt, i de nordligare delarna i 

allmänhet dock högst till omkring mitten av februari. Under tiden från omkring mitten av feb-

ruari till slutet av mars var isbrytningsverksamheten i särskilt hög grad beroende av isföre-

komsten och kunde eventuellt helt komma att upphöra. Från slutet av mars och under april 

(islossningstiden i Bottenhavet) bedrevs isbrytningsverksamheten i Bottenhavet huvudsakli-

                                                 
88 Om svensk vintersjöfart omkring 1940, se SOU 1948:31, s. 11ff.  
89 Detta och efterföljande stycke bygger på SOU 1942:53, s. 15. 
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gen efter drivisens förflyttningar och föreliggande allmännare assistansbehov. I Bottenviken 

beräknades sedan isbrytningsverksamheten kunna återupptas under första hälften av maj och 

avslutas i slutet av maj eller i början av juni. 

 

3.1 Sjöfartsområdets sektorisering och Norrlandsfrågan 1940-1964 
Trots att en expansion av den norrländska vintersjöfarten utifrån dessa förutsättningar fördes 

upp på dagordningen efter 1940 som ett resultat av dåtidens idéer om att Norrlands ekonomi 

borde moderniseras, går det utifrån den institutionella kontexten att sluta sig till att den fort-

satta beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar fram till 1964 i högre 

grad påverkades av utvecklingen på sektorsnivå än på makronivå.  

 

Visserligen fördjupades det nationella intresset för den ekonomiska utvecklingen i Norrland i 

början av 1940-talet. År 1940 tillsattes 1940 års Norrlandsutredning, som skulle undersöka det 

norrländska näringslivets utvecklingsmöjligheter.90 Denna utredning hade karaktären av en 

idéorienterad förstudie till den 1944 tillsatta Norrlandskommittén, som hade till uppgift att 

mer ingående undersöka de problem som 1940 års Norrlandsutredning hade identifierat och 

även att presentera förslag till hur de kunde lösas. I samband med att utredningen tillsattes 

betonades också betydelsen av att den statliga ekonomiska politik som formulerades gentemot 

Norrland skulle vara inriktad mot att modernisera ekonomin genom att förbättra möjligheterna 

att förädla regionens råvarutillgångar.91

  

Dessa utredningar fick dock ett begränsat sakpolitiskt resultat, och staten kom istället att föra 

en relativt avvaktande politik gentemot Norrland under 1950-talet. I den här frågan menar 

statsvetaren Jörgen Johansson, att regionalpolitiken förblev en marginalföreteelse i svenskt 

samhällsliv fram till mitten av 1960-talet.92 En bidragande faktor till denna utveckling var 

inriktningen hos den socialdemokratiska näringspolitiken. Målet för denna politik var att 

medverka till en snabb strukturomvandling från jordbruk till industri och en hög tillväxttakt i 

ekonomin. Betydelsen av ett geografiskt fördelat näringsliv tonades därför ned, och den vikti-

gaste bestämningsfaktorn för industrins lokalisering var vilken tillväxt som kunde uppnås 

genom produktionen.93 Av den anledningen förekom inga direkta kompensatoriska åtgärder 

                                                 
90 SOU 1943:39, s. 3f.  
91 SOU 1949:1, s. 4ff. 
92 Johansson (1991), s. 92. 
93 Wedin (1982), s. 324; Pettersson (1999), s. 44f.   
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inom regionalpolitiken, som var begränsad till upplysning och rådgivning till enskilda före-

tag.94  

 

Det finns emellertid flera faktorer under perioden fram till 1964 som indikerar att utveckling-

en på sektorsnivå skulle ha större inverkan på beslutsprocessen. En allmän geografisk faktor i 

det här sammanhanget är att vintrarna under andra världskrigets första år var mycket kalla. 

Eftersom sjömilitära myndigheter hade det operativa ansvaret inom området, bör de praktiska 

isproblemen ha uppmärksammats i större utsträckning än tidigare i samband med flottans ope-

rationer under beredskapstiden 1939-1945. 

 

En annan faktor av betydelse är att den statliga interventionism som karakteriserat trafikpoli-

tiken under 1930-talet fördjupades under 1940-talet.95 I centrum för efterkrigstidens trafikpo-

litik stod den statliga utredning (1944 års Trafikutredning) som tillsattes för att som ett led i 

statens efterkrigsplanering diskutera vilka effekter olika typer av trafikpolitik kunde väntas ha 

för sysselsättningen efter krigets slut.96 1944 års Trafikutredning diskuterade bland annat vil-

ken trafikpolitik som bäst skulle ge näringslivet i sin helhet en gynnsam utveckling. En av 

utredningens grundläggande förutsättningar var att transportsektorn genom sin karaktär av 

”hjälporgan” till andra näringsgrenar var av stor betydelse för samhällsekonomin. Målen för 

trafikpolitiken måste därför vara delvis bestämda utifrån dess näringspolitiska effekter efter-

som det rådde ett ömsesidigt samband mellan trafikpolitiken och andra avsnitt av den ekono-

miska politiken, såväl konjunkturpolitiken som den strukturella politiken. Utredningen kon-

staterade, att detta samband till en viss grad alltid hade funnits eftersom trafikpolitiken ytterst 

bestämts av staten, som därigenom sökt förverkliga sina allmänpolitiska intentioner. Det be-

tonades emellertid att behovet av koordinering hade tilltagit på senare år, och en orsak till 

detta var statens alltmer ökade befattning med olika sidor av det ekonomiska livet.97  

 

Dessa övergripande idéer om vikten av aktiva statliga åtgärder på transportområdet kom ock-

så att genomsyra betänkandet från den hamnutredning som tillsattes 1944. I kommittédirekti-

ven till denna framhölls att en rationell avvägning eller fördelning av hamnutbyggnader inte 

kunde uppnås utan överväganden av allmän trafikpolitisk art. Hamnarna borde därför inte 

                                                 
94 SOU 1951:6; Kungl. Maj:ts proposition nr 127/1952. 
95 Andersson-Skog (1993), s. 182. 
96 SOU 1947:15, s. 14.  
97 SOU 1947:15, s. 39. 
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betraktas enbart som ett hjälpmedel för sjöfartsnäringen, utan måste infogas i ett större sam-

manhang som en del av en samlad transportapparat.98

  

Denna interventionism inom sjöfartsområdet påverkade också den statliga isbrytningen. Efter 

förslag från 1941 års isbrytarutredning överflyttades ledningen av isbrytarverksamheten under 

fredsförhållanden från de sjömilitära myndigheterna till Kommerskollegium 1947. Beslutet 

motiverades med att en civil myndighet med anknytning till handelssjöfarten var mer lämplig 

än en militär eftersom huvuduppgiften för de statliga isbrytaråtgärderna var att lämna isbry-

tarhjälp åt handelssjöfarten. Det var därför önskvärt att de som ledde verksamheten hade in-

gående kännedom om de förhållanden inom handeln, sjöfarten och handeln i övrigt, som var 

av betydelse för bedömningen av hjälpbehoven.99

 

Den administrativa rationaliseringen inom sjöfartsområdet kom senare att fördjupas genom 

bildandet av Sjöfartsstyrelsen 1956.100 En statlig utredning föreslog 1954, att lots- och sjökar-

teverken samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens hamnorgan skulle sammanföras till ett verk. 

Eftersom målet var att samla alla organ med anknytning till sjöfarten, borde också den statliga 

isbrytartjänsten ingå i detta verk.101 Som motivering till beslutet framhölls, att den statliga 

politiken inte präglades av den planmässighet och kontinuitet som var önskvärt med hänsyn 

till den centralisering och samordning av organisationen som föreslogs i 1944 års hamnutred-

ning.102  

 

Förutsättningarna på sektorsnivå förstärktes också av det paradigm som brukar beskrivas som 

den svenska modellen. Även om den svenska transportpolitiken under 1950- och 60-talen kan 

ge ett osammanhängande intryck ur ett regleringshistoriskt perspektiv, kan dock växlingen 

mellan statlig interventionism och marknadsorienterade lösningar som förekom under denna 

period härledas till kompromisserna inom den ekonomiska politik som var knuten till den 

svenska modellen.103 Ett uttryck för detta var det övergripande målet för trafikpolitiken under 

1950-talet var starkt marknadsorienterat och inriktat mot att trygga en tillfredsställande trans-

portförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga kostnader och under former som 
                                                 
98 SOU 1949:21, s. 4ff. 
99 Kungl. Maj:ts Proposition nr 173/1947, s. 11. 
100 Sjöfartsstyrelsen var ett ämbetsverk som styrdes av Handelsdepartementet och fick därmed en motsvarande 
ställning som affärsverken i fråga om styrning, men inte om lönsamhetsvillkoren. Sjöfartstyrelsen ombildades 
1969 till ett Sjöfartsverk, som fick den ställning som affärsverk som det fortfarande har idag 1987.  
101 SOU 1954:12, s. 106f; Kungl. Maj:ts Proposition nr 124/1955. 
102 SOU 1954:12, s. 6f. 
103 Se Magnusson (2002), s. 445f. 
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medgav företagsekonomisk effektivitet och en sund utveckling av transportapparaten.104 Tra-

fikpolitiken inriktades därför mot att en trafikverksamhet i princip inte fick göra anspråk på 

några bidrag från samhället, utan själv borde svara för de kostnader som den förorsakade det 

allmänna.105  

 

För sjöfartssektorns del var ett viktigt resultat av framväxten av det trafikslagsvisa kostnads-

ansvaret under 1950-talet att det uppstod en särskild arena för sjöfarten inom trafikpolitiken. 

Denna sektorisering i samhället innebär att enskilda politikområden konstituerar ett eget poli-

tiskt område, med egna politiska program och egna myndigheter i statsapparaten.106 Bildandet 

av Sjöfartsstyrelsen som en sektorsmyndighet för sjöfarten bör även ha medfört en ökad pro-

fessionalisering i den meningen att den tekniska och administrativa kompetensen inom områ-

det växte.107   

 

Dessa förutsättningar för sjöfartssektorn att delta i och påverka beslutsprocessen om den norr-

ländska vintersjöfartens regleringar fördjupades förmodligen också när Sjöfartsstyrelsen in-

förlivades i Kommunikationsdepartementet i samband med 1963 års trafikpolitiska beslut. 

Detta innebar att sjöfartssektorns möjligheter att konkurrera med andra transportslag om re-

surser förbättrades. Samtidigt innebar Kommunikationsdepartementets omvandling till en 

myndighet av multitask agency-karaktär att tidigare regleringslösningar inom transport- och 

kommunikationsområdet, som kännetecknades av ett stort statligt engagemang, skulle kunna 

tillämpas inom sjöfartsområdet. Utvecklingen på sektornivå förefaller därför ha haft en rela-

tivt haft större inverkan på beslutsprocessen än rambetingelserna på makronivå under perio-

den fram till 1964.  

 

3.2 Vintersjöfarten och den regionala industripolitiken 1964-1975 
Trots utvecklingen av dessa förutsättningar på sektorsnivå, går det att identifiera en utveckling 

efter 1964 som innebär att faktorer på makronivå bör ha påverkat utvecklingen hos besluts-

processen i väsentligt större utsträckning än tidigare. Under åren efter 1963 års trafikpolitiska 

beslut förändrades trafikpolitiken gradvis från att betonat fri konkurrens mellan transportsla-

                                                 
104 SOU 1961:23, s. 18. 
105 Kungl. Maj:ts proposition nr 191/1963, s. 114. 
106 Pettersson (1999), s. 31. 
107 Jämför Pettersson (1988), s. 165. 
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gen och samhällsekonomiska ramar för trafikpolitiken till att istället betona nödvändigheten 

av trafikpolitisk styrning.108  

 

Inom sjöfartsområdet uttrycktes kombinationen av sektorsvist kostnadsansvar och över-

gripande styrning på ett representativt sätt i 1965 års hamnutredning. I utredningens kommit-

tédirektiv konstaterades, att kravet på effektivitet och ekonomi inom olika delar av transport-

väsendet ständigt skärptes genom det vidgade varuutbudet med utlandet och den hårdnande 

konkurrensen för exportindustrier.109 Av den anledningen menade Hamnutredningen, att det 

hade blivit ofrånkomligt att beakta även andra intressen än transportsektorns som lokalise-

ringsintressen, sociala intressen och försvarsintressen vid utformningen av samhällets hamn-

politik. Genom en avvägning, där transportpolitiken samordnades med politiken inom andra 

områden, kunde man placera in hamnarna i det totala samhällsmönstret och bestämma den 

roll de skulle tilldelas i detta.110  

 

Det var alltså inte längre så, att transportpolitiken reflekterade företagens interna beslutsfat-

tande i första hand, utan den kom i högre grad att styras utifrån målsättningar som kunde vara 

formulerade inom andra politikområden än inom transportpolitiken. Ett antal områden på 

makronivå med anknytning till hamnarna i Norrland kom därmed förmodligen att påverka 

beslutsprocessen under 1960-talets senare del. I det följande kommer utvecklingslinjerna 

inom regionalpolitiken och industripolitiken att följas. 

 

Även om målsättningarna för regionalpolitiken i 1964 års lokaliseringspolitiska beslut hade en 

fortsatt stark tonvikt på tillväxt, skulle de komma att omformuleras i riktning mot en större 

betoning på omfördelning och regional utjämning.111 Genom att 1964 års beslut initierade 

aktiva regionalpolitiska åtgärder som länsplanering och lokaliseringspolitik, vilka innebar en 

omfattande statlig styrning, skedde en övergång i riktning mot en allt mer interventionistisk 

regionalpolitik. 

 

Riksdagen fastställde med anledning av länsplaneringen 1967 att storstadsområdenas tillväxt 

skulle dämpas och tillväxten avlänkas till andra delar av landet. Som ett alternativ till stor-

                                                 
108 Sannerstedt (1979), s. 195. 
109 SOU 1969:22, s. 11f. 
110 SOU 1969:22, s. 148. 
111 1964 års lokaliseringspolitiska beslut återges i Kungl. Maj:ts proposition nr 185/1964 och diskuteras även av 
Pettersson (1999), s. 102f.  
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stadsområdena skulle attraktiva regioner med tillväxtmöjligheter utvecklas.112 I 1970 års regi-

onalpolitiska beslut konsoliderades dessa regionalpolitiska tendenser. Lokaliseringspolitiken 

kallades nu regionalpolitik, vilket indikerade att målen breddades. Här angavs, att regionalpo-

litiken skulle åstadkomma en sådan fördelning av välståndet att människorna i olika delar av 

landet fick tillfredsställande ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden. Ett instrument 

för att främja en sådan utveckling var att medverka till en sådan lokalisering av näringslivet 

att landets tillgångar av arbetskraft och kapital blev fullt utnyttjade.113  

 

I det här sammanhanget gavs exportindustrin stort utrymme i regionalpolitiken. I 1970 års 

beslut framhölls, att utvecklingen mot större företagsenheter och en starkare specialisering 

även inom den mindre företagen var en förutsättning för tillverkning av de långa serier som 

gav konkurrenskraft gentemot andra länders produktion. Därmed ökade också behovet av 

samordning av produktionsresurserna och kontakter med större marknader. Denna utveckling 

ledde till att behovet av omfördelning av resurser mellan olika branscher och regioner ökade, 

och det var en viktig uppgift för staten att underlätta denna fortgående omvandling som ett led 

i den ekonomiska tillväxtprocessen.114  

 

Denna regionalpolitik, som riktades mot de Norrlandslän som berördes av vintersjöfart, bör 

alltså ha varit en av de faktorer på makronivå som påverkade beslutsprocessen med anknyt-

ning till den norrländska vintersjöfarten. En annan sådan faktor är den regionalt inriktade in-

dustripolitik som formulerades under 1960-talets senare hälft. Målet för industripolitiken var 

att skapa förutsättningar för full sysselsättning och snabb ekonomisk tillväxt genom främjande 

av näringslivets strukturomvandling. Detta skulle ske i former som tillgodosåg medborgarnas 

krav på trygghet och ökad utjämning av inkomster, förmögenheter och inflytande och uppnås 

med användande av en rad olika åtgärder inom ramen för en samordnad näringspolitik.115  

 

Som ett instrument för att uppnå dessa mål bildades ett statligt förvaltningsbolag, Statsföretag 

AB. Den övergripande målsättningen för Statsföretags verksamhet skulle vara ”att under krav 

på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”.116 Expansionsmålet betraktades som det 

överordnade långsiktiga målet. På kort sikt skulle uppgiften vara att genom rationaliserings- 
                                                 
113 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1969, bil. 13, ss. 138-147. 
113 Kungl. Maj:ts proposition nr 75/1970, s. 186. 
114 Kungl. Maj:ts proposition nr 75/1970, s. 186. 
115 Kung. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 30. Om industripolitiken under denna period, se även Henning 
(1974), s. 20, Benner (1997), kapitel 7 och Weinberger (1997), kapitel 5.  
116 Kungl. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 34. 

 41



och samordningsåtgärder öka den statliga företagssektorns effektivitet och konkurrenskraft, 

men också att tillgodose kravet på långsiktig trygghet för de anställda. De statliga företagen 

borde därför också ha ett särskilt ansvar att ta hänsyn till samhällsintresset vid val mellan oli-

ka produktions- och lokaliseringsalternativ. Det fanns därför anledning att understryka ange-

lägenheten av en aktiv medverkan från alla slag av företag för uppgifter i regionalpolitiken. 

En sådan positiv insats kunde ta formen av en systematisk inventering inom varje företag av 

lokaliseringsbara projekt för att i samråd med myndigheterna överväga alternativa lokalise-

ringar av dessa. 117

 

Dessa målsättningar resulterade i att ett antal norrländska industriföretag knöts till Statsföre-

tagsgruppen. Till dessa hörde de i norra Norrland lokaliserade företagen LKAB, Norrbottens 

Jernverk AB (NJA) och AB Statens Skogsindustrier (ASSI).118 Detta statliga engagemang i 

det norrländska näringslivet kom över tiden att förstärkas och utvidgas till andra branscher för 

att nå sin kulmen under högkonjunkturåren 1973-1974 i samband med bedömningar både i 

Sverige och internationellt om att världens stålmarknad skulle uppleva en starkt ökad efterfrå-

gan och att den tillgängliga kapaciteten var otillräcklig för att möta den. Dessa bedömningar 

låg till grund för beslutet att utvidga NJA:s verksamhet genom att projektera ett nytt stålverk i 

Luleå kallat Stålverk 80.119

 

Denna industriella utbyggnad i de norrländska kustlänen och särskilt i Norrbotten, vars kust-

sträcka är den som är mest blockerad av is i Sverige, bör alltså ha framkallat ett större behov 

än tidigare av ett transportsystem anpassat för transporter under hela året. Det är därför rimligt 

att anta, att detta i kombination med andra, relaterade faktorer på makronivån påverkade den-

na del av beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar i större utsträck-

ning än under perioden före 1964. 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Kungl. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 34f. 
118 Liljenäs (1979), s. 35; Henning (1974), s. 139. 
119 Se vidare SOU 1978:85, s. 102ff. 

 42



4. DEN NORRLÄNDSKA VINTERSJÖFARTENS ETABLERING 1940-1964  

Även om beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar kan ge ett splittrat 

intryck, särskilt under 1940-talet, kännetecknades perioden mellan 1940 och 1964 ändå av en 

avsevärt högre nivå av systematik och koordinering än under mellankrigstiden.120 Detta kapi-

tel behandlar beslutsprocessen under den period då den norrländska vintersjöfarten etablera-

des som transportområde och som innebar att regleringsbesluten påverkades starkt av utveck-

lingen inom sjöfartssektorn. Kapitlet inleds med en redogörelse för bakgrunden till 1941 års 

isbrytarutredning, som utgjorde inledningen till den beslutsprocess om den norrländska vin-

tersjöfartens regleringar som pågick fram till 1970-talets första hälft.  

 

4.1 De inledande regleringsförslagen 
Det första steget i den i föreliggande licentiatuppsats studerade beslutsprocessen om den norr-

ländska vintersjöfartens regleringar inträffade i samband med att chefen för isbrytaren Ymer, 

Stellan Hermelin, 1940 i en skrivelse till Chefen för Marinen föreslog att tillgången på isbry-

tare borde ökas. Detta borde ske dels genom att en ny isbrytare i Ymers storlek anskaffades av 

Handelsdepartementet, och dels genom att örlogsflottan tillfördes två isbrytande bogserbå-

tar.121 Processen gick sedan vidare när Chefen för Marinen och Kommerskollegium föreslog 

att frågan om en ökning av den statliga isbrytarberedskapen borde utredas. Som det huvudsak-

liga argumentet för att en utredning borde tillsättas framhöll Kommerskollegium och Chefen 

för Marinen att den svenska vintersjöfarten hade blivit eftersatt, och att denna eftersläpning 

medförde risker för den allmänna nationella utvecklingen, exempelvis i form av den interna-

tionella ekonomiska konkurrenskraften.122

 

Den offentliga utredning som tillsattes 1941, 1941 års isbrytarutredning, fick ett relativt öppet 

formulerat uppdrag att behandla landets isbrytarberedskap i hela dess vidd. Både isbrytning-

ens organisation och avgiftsprinciper skulle behandlas av utredningen. En annan fråga som 

utredningen skulle besvara gällde behovet och omfattningen av isbrytningsverksamhet för 

sjöfartens upprätthållande vintertid. Denna frågeställning relaterades dock till ett antal begrän-

sande aspekter relaterade till konkurrerande transportslag och den norrländska sjöfartens ka-
                                                 
120 Se exempelvis Kungl. Maj:ts Proposition nr 156/1924 och Kungl. Maj:ts Proposition nr 234/1930, som ger ett 
relativt tydligt intryck av att vintersjöfarten var ett isolerat och experimentorienterat politikområde. 
121 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 28 juni 1941, ärende 52, ”Avg 102/40 Anskaffning av nya isbry-
tare”. 
122 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 28 juni 1941, ärende 52, ”Skrivelse Chefen för Marinen till Stats-
rådet och Chefen för Kungl. Försvarsdepartementet”, ”Kommerskollegium; utlåtande angående framställning av 
Chefen för Marinen om utredning om frågan av vårt lands statliga isbrytarberedskap den 19 april 1941”. 
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pacitet. Dels borde frågan ses i belysning av möjligheten och lämpligheten att upprätthålla 

erforderliga kommunikationer annan väg än sjöledes och dels mot bakgrund av det svenska 

fartygsbeståndets förutsättningar för gång i is. I den här frågan var det viktigt att en ökad is-

brytningsverksamhet inte ledde till en sjöfart som inte var ekonomiskt försvarbar eller som 

inte följde de säkerhetskrav, som rimligen kunde ställas på vintersjöfart. Vilka allmänna rikt-

linjer som skulle gälla för statens isbrytarverksamhet bedömdes utifrån utgångspunkten att 

statens verksamhet borde begränsas till havsisbrytning, även om staten också kunde lämna 

bidrag till lokala isbrytarfartyg. Utifrån dessa riktlinjer skulle utredningen sedan inventera den 

isbrytarmateriel som fanns tillgänglig och undersöka möjligheterna att använda den på bästa 

sätt samt även lämna förslag till en utbyggnad av isbrytarresurserna om det var nödvändigt.123 

I det följande kommer jag att redovisa synen hos 1941 års isbrytarutredning på de i licentiat-

uppsatsen studerade regleringsområdena isbrytarinvesteringar, isbrytarverksamhetens omfatt-

ning och allmänna inriktning samt avgiftsprinciper.  

 

4.1.1 Isbrytarverksamhetens omfattning och inriktning 
En stor del av 1941 års isbrytarutrednings arbete var inriktat mot att göra avvägningar för att 

kunna prioritera mellan olika regioners behov av isbrytarverksamhet. Den generella ambi-

tionsnivå som lades fast för Norrlandskustens del, var att beredskapen borde vara tillräcklig 

för att motsvara sjöfartens behov av isbrytarhjälp under milda vintrar och vintrar av normal 

stränghet. Under dessa vintrar, som enligt utredningen utgjorde 75 procent av det totala anta-

let, fanns det utifrån ett nationellt perspektiv endast behov av isbrytning längs Norrlandskus-

ten. Med denna utgångspunkt menade utredningen att den befintliga isbrytarberedskapen var 

tillräcklig, medan det ansågs tveksamt om staten borde upprätthålla en isbrytarberedskap även 

för stränga vintrar, då behov av isbrytarhjälp fanns längs alla kuststräckor. I sådana situationer 

menade man istället att var det uteslutet av kostnadsskäl, att staten skulle upprätthålla en full-

ständig isbrytarberedskap. Tidigare prioriteringar mellan olika typer av sjöfart och destina-

tionsorter borde därmed gälla även i fortsättningen.124  

                                                 
123 SOU 1942:53, s. 5f. 
124  SOU 1942:53, s. 148f.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



Som grund för denna bedömning låg en diskussion om i vilken utsträckning en ytterligare 

utsträckt vintersjöfart kunde vara önskvärd.125 Även om utredningen framhöll att det var an-

geläget att åstadkomma en förlängd skeppningssäsong för att understödja uppkomsten av tung 

industri med förädling av råvaror i Norrland, hade den en tveksam hållning till vilka specifika 

effekter en utökad statlig isbrytarverksamhet skulle få.126 Som en anledning till denna tvek-

samhet angavs att det saknades handelsfartyg med sådana tekniska egenskaper för gång i is att 

de kunde samverka med isbrytarna.127 Ett annat problem som identifierades var att det kunde 

vara svårt att hålla mindre hamnar och lastageplatser, där man lastade förädlade varor som 

cellulosa och trämassa, öppna. Utredningen framhöll att det ofta rörde sig om mindre lastage-

platser inne i vikar eller i kustområden med så begränsat vattendjup, att isbrytarna inte kunde 

passera. Samtidigt konstaterades det också att det i många fall saknades anordningar för att 

åstadkomma lastning vid kaj. Istället lastades varorna ofta genom läktring och pråmning, last-

ningsmetoder som var beroende av en isfri vattenyta.128  

 

Den norrländska hamnstrukturen var enligt utredningen inte lämpad för att ta del av isbrytar-

assistans. För att kompensera för denna brist, presenterade utredningen ett förslag om så kal-

lad ”kustisbrytning”. Idén om kustisbrytning byggde på föreställningen, att statens isbrytning 

underlättades väsentligt om det gick att etablera ett samarbete mellan de isbrytare som var 

engagerade i havsisbrytning och mindre isbrytare. Den rollfördelning som föreslogs, var att 

den statliga havsisbrytaren genomförde assistansen till havs, samt öppnade väg genom de 

packisbälten som kunde finnas vid kusten. En mindre, icke-statlig isbrytare tog sedan över 

och genomförde kustisbrytning. Utredningen ansåg, att med hjälp av sådana lokal- och kus-

tisbrytare för att samverka med statens havsisbrytare kunde skeppningstiderna förlängas för 

ett antal hamnar och lastageplatser i närhet av cellulosa- och trävaruindustrier i främst Gävle-
                                                                                                                                                         
125 SOU 1942:53, s. 149. Denna slutsats byggde på en enkät bland norrländska industriföretag hur de hade påver-
kats av tillgången till isbrytare. Ett genomgående resultat i enkäten var att de olika företagen planlade försäljning 
och lagring med hänsyn till en förlängd skeppningssäsong så att ett antal fördelar kunde uppnås. Till dessa förde-
lar räknades minskade fraktkostnader, jämnare säsongsfördelning av arbetet, minskade ränte- och försäkrings-
kostnader, underlättad försäljning genom ökade möjligheter till successiva leveranser, bättre tillgång till lagerut-
rymmen för vinterproduktionen, möjlighet att driva förädlingen av råvaran bättre än förut och möjligheter för 
kunderna att minska sin lagerhållning. Se SOU 1942:53, s. 149 och RA, YK 730, vol. 2, ”De norrländska skogs-
industriernas syn på frågan om sjöfartens upprätthållande vintertid jämte viss statistisk undersökning på områ-
det”.  
126 SOU 1942:53, s. 153ff.  
127 RA, YK 730, vol. 9, ”Protokoll hållet vid 1941 års isbrytarutrednings sammanträde den 24 och 25 oktober 
1941”, § 1. 
128 SOU 1942:53, s. 152. 
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borgs och Västernorrlands län utan att ytterligare statliga insatser krävdes. Staten kunde dock 

främja kustisbrytningen genom att lämna bidrag för anskaffande av kustisbrytare, vilket i 

kombination med en modernisering av hamnanläggningarna och bättre lokal isbrytning skulle 

bidra till att ett antal hamnar kunde få en utsträckt skeppningssäsong.129  

 

Utredningen betonade dock att dessa förslag inte kunde tillförsäkra de norrländska skogsindu-

strierna året runt-transporter under stränga isvintrar. Under de perioder då sjöfarten inte kunde 

upprätthållas med isbrytarhjälp, skulle istället järnvägarna utgöra ett kompletterande trafik-

medel.130 Som grund för detta vägval låg ett flertal delstudier. I ett första steg tillkallade ut-

redningen byråchefen i järnvägsstyrelsen Tage Berger som sakkunnig för att genomföra en 

delstudie om det norrländska godstransportväsendets struktur med hänsyn till särskilt till 

transporternas fördelning på olika transportmedel och kostnaderna för olika transportsätt.131  

 

Även om Stellan Hermelin samtidigt tillkallades som sakkunnig i isbrytarfrågor, visar denna 

arbetsfördelning inom utredningen att sektorsmyndigheterna inom sjöfartsområdet ännu inte 

var integrerade i transportpolitiken i samma utsträckning som järnvägssektorn. Utredningens 

studie av norrländska godstransporter kom därför att betona järnvägens möjligheter framför 

sjöfarten. Det konstaterades, att industrins låga förädlingsgrad hade medfört ett kvarhållande 

vid sjötransporter. I den här frågan menade utredningen, att sjöfarten hade större förutsätt-

ningar än järnvägen vid transport av denna typ av relativt lågvärdiga varor som levererades i 

stora partier och inte alltid kunde bära de högre transportkostnader som uppstod vid järnvägs-

befordran. Här blev skillnaderna i fraktpriser särskilt stora i samband med långa transporter 

till exportmarknaderna. Utredningen betonade dock att den norrländska industrin, särskilt dess 

trävaruindustri, utvecklades mot mera högvärdiga och mera bearbetade produkter. Den fram-

tid, som särskilt träförädlingen gick till mötes, skulle då medföra att järnvägarna fick större 

betydelse och skulle komma att anlitas i relativt större utsträckning vid produkternas avsätt-

ning än hittills skett för de oförädlade skogsprodukterna. Även om sjöfarten fortfarande skulle 

vara det naturliga transportmedel för trävaruindustrins oförädlade produkter, krävde de föräd-

lade varorna en högre kvalitet på transporterna, vilket kunde erbjudas av järnvägen.132  

 

                                                 
129 SOU 1942.53, s. 155. 
130 SOU 1942:53, s. 173f.   
131  SOU 1942:53, s. 52 och s. 54; RA, YK 730, vol. 9, ”Koncept till brev till Herr Statsrådet och Chefen för 
Kungl. Handelsdepartementet”.  
132 RA, YK 730, vol. 2, ”Utredning rörande varutrafiken med Norrland”. 
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I det här sammanhanget konstaterades att pappersindustrin samt cellulosa- och trämasseindu-

strin var de enda av de norrländska industribranscherna med ett visst behov av kontinuerliga 

leveranser, med hänsyn till såväl till den fortgående driften vid fabrikerna som till konsumen-

ternas önskemål. Som en fördel med utökade transportmöjligheter nämndes, att försäljnings-

priserna kunde påverkas genom att kostnaderna för lagerhållning minskade. Det var sannolikt 

att den förädlade trävaruindustrin på grund av skeppningssvårigheter vintertid inte uppnått 

den position i Norrland som den med hänsyn till förutsättningarna i övrigt borde ha kunnat få. 

Fraktproblemen var därmed en fråga av stor ekonomisk räckvidd. Hittills hade en kontinuerlig 

avsättning av cellulosa och trämassa på grund av de alltför höga fraktkostnaderna med järnväg 

dock inte kunnat åstadkommas.133 Med hänsyn till att norrlandsindustrins framtida expan-

sionsmöjligheter var baserade på högförädlade produkter, var det därför intressant att studera 

om det fanns eller kunde skapas förutsättningar för att koncentrera den norrländska varutrafi-

ken till ett fåtal hamnar, som antingen var helt isfria eller åtminstone ur vintersjöfartens syn-

punkt fördelaktigare än övriga norrlandshamnar.134

 

Mot denna bakgrund begärde 1941 års isbrytarutredning att Järnvägsstyrelsen skulle undersö-

ka vilka förutsättningar det fanns transportera de kvantiteter cellulosa, trämassa och trävaror 

som behövde utföras från Norrland under tid, då den ordinarie avlastningshamnen var stängd 

på grund av isläget.135 I den här frågan meddelade Järnvägsstyrelsen att SJ under 1930-talet 

genomförde en differentiering på upp till 40 procent av de ordinarie taxorna på trämassa och 

cellulosa för transporter till Göteborg och Stockholm. Dessa fraktlindringar hade utnyttjats av 

ett antal producenter i de sydligaste delarna av Norrland, medan de inte hade varit tillräckliga 

för producenter i övriga delar av Norrland. Slutsatsen av utredningen blev därför, att fraktre-

duceringen måste bli mycket hög för dessa producenter. Järnvägsstyrelsen fann också att det 

bortsett från enstaka fall, där särskilt gynnsamma förutsättningar förelåg för en fraktnedsätt-

ning, var uteslutet att så låga frakter skulle kunna medges att de var tillräckliga för att möjlig-

göra transport av massgods med järnvägar under den tid, då sjöfarten hindrades av is.136 Med 

hänsyn till de stora värden som stod på spel och för att uppnå konkurrensfördelar på de inter-

nationella marknaderna efter krigsslutet menade utredningen, att det trots de problem som det 

                                                 
133 RA, YK 730 vol. 2, ”Utredning rörande varutrafiken med Norrland”. 
134 RA, YK 730, vol. 2, ”Utredning rörande varutrafiken med Norrland”. 
135 RA, YK, 730, vol. 9, ”Brev till Kungl. Järnvägsstyrelsen; ang. undersökning rörande transportmöjligheter 
järnvägsledes för visst massgods från Norrland”.  
136 RA, YK 730, vol. 2, ”Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen till 1941 års isbrytarutredning D.-nr Ekbr. 
141/42”. 
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innebar var angeläget att i framtiden försöka nå en lösning på hur järnvägsfrakter skulle kunna 

lösa industrins transportproblem.137

 

4.1.2 Isbrytarinvesteringar 
Vad gäller utbyggnaden av isbrytarresurserna, begränsades utredningens rekommendationer i 

enlighet med de föreslagna prioriteringarna för isbrytningsverksamheten. Sveriges förbindel-

seleder med kontinenten och den oceangående trafiken prioriterades, och en havsisbrytare 

(Thule) avsedd för trafik i Öresund projekterades.138 Under milda vintrar när det inte låg is i 

Öresund ansågs det dock vara möjligt att omdirigera Thule till Norrlandskusten.139  

 

4.1.3 Isbrytaravgifter 
Utredningen presenterade även ett nytt avgiftssystem för isbrytningen. Den avgiftsprincip som 

hade tillämpats från det att den statliga isbrytarverksamheten inleddes 1926 hade en generell 

karaktär. Sjöfarten bidrog genom denna till isbrytningsverksamheten genom att betala en för-

höjd fyr- och båkavgift (fem procent). Fyr- och båkavgiften betalades av varje fartyg som 

ankom från eller avgick till utrikes ort, oavsett vilken hamn i Sverige det gällde.140 Isbrytarut-

redningen menade dock, att statens isbrytningsverksamhet var av så speciell art, att de när-

mast berörda intressenterna hade större skyldighet att bidra till kostnaderna. Även om det 

kunde betraktas som ett statligt intresse att sjöfarten i största möjliga utsträckning fick isbry-

tarhjälp, ansåg utredningen att den gällande avgiftens generella karaktär drabbade den sjöfart 

som inte berördes av isbrytningen i för stor utsträckning.141 Isbrytarutredningen föreslog där-

för en specifik isbrytartaxa för Norrlandskustenss sjöfart som skulle gälla de utrikes sjöfrakter 

som passerade tullhamnarna norr om Stockholms län. Det föreslagna avgiftssystemet byggde 

på att ungefär halva isbrytningskostnaden skulle täckas dels genom en särskild fartygsavgift 

som togs ut under vissa vintermånader (för Norrlands del beräknades denna period vara cirka 

sex månader) och dels genom en särskild varuavgift.142  

 

                                                 
137 SOU 1942:53, s. 174. 
138 SOU 1942.53, s. 163. 
139 RA, YK 1037, vol. 18, ”Protokoll fört vid Norrländska isbrytarutredningens konstituerande sammanträde i 
Riksdagshuset den 20/2 1945”. 
140 SFS 335/1937, SFS 336/1937, SOU 1942:53, s. 256. 
141 SOU 1942:53, s. 256f. 
142 SOU 1942.53, s. 258f. 
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4.2 Splittringen av beslutsprocessens dagordning  
Genom dess breda uppdrag, var det möjligt för 1941 års isbrytarutredning att föra fram en 

samlad regleringslösning på agendan. Denna agenda skulle emellertid komma att splittras upp 

i ett antal separata utvecklingslinjer i samband med att utredningens betänkande behandlades 

av Riksdagen. Inledningsvis kan det konstateras att isbrytningsavgifter och organisationsfrå-

gor inte ingick i det på utredningen efterföljande riksdagsbeslutet 1944.143 Frågan om överfö-

ringen av isbrytarverksamhetens huvudmannaskap från Marinen till Kommerskollegium av-

gjordes alltså 1947, medan det avgiftssystem som föreslogs av 1941 års isbrytarutredning ald-

rig infördes.144  

 

Det efterföljande riksdagsbeslutet om hur norrländska vintersjöfartens skulle regleras före-

gicks däremot av en intensiv debatt om värdet av isbrytarinvesteringar och möjligheterna att 

utvidga isbrytarverksamhetens omfattning. Denna debatt föregicks av att representanter i ut-

redningen för den norrländska sjöfartsnäringen och Marinen reserverade sig mot delar av ut-

redningens förslag. Ledamoten Gustaf Göranson145 menade exempelvis, att det mot bakgrund 

av de möjligheter som den pågående industriella omvandlingen erbjöd för den framtida eko-

nomiska utvecklingen i Norrland var nödvändigt att anskaffa ytterligare en havsisbrytare av 

Ymers typ. Carl Norenberg146 ställde sig bakom detta krav och betonade villkoren för sjöfar-

ten i södra Norrland. Norenberg ville också ha bättre villkor för att Gävle stad skulle medver-

ka till att anskaffa en kustisbrytare i enlighet med utredningens förslag.147 Slutligen menade 

även flottans representant, konteramiralen Giron, att en havsisbrytare av Ymers typ borde 

anskaffas eftersom detta skulle förstärka sjöstridskrafternas rörlighet vintertid och göra för-

bindelsen mellan Gotland och fastlandet säkrare.148  

 

I den efterföljande propositionen framhölls dock, att det inte låg inom de praktiska möjlighe-

ternas gränser för staten att garantera en oavbruten vintersjöfart längs Norrlandskusten under 

                                                 
143 Kungl. Maj:ts Proposition nr 132/1944, s. 11.   
144 RA, Kommerskollegium. Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 170, ”1948 års lotskommitté till 
Kungl. Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån angående isbrytaravgiften”. 
145 Göranson var VD för SCA:s dotterbolag i Sundsvall (från 1947 VD för hela SCA) och ordförande i Svenska 
trävaruexportföreningen. 
146 Norenberg var VD för kolonialvarufirman Ludvig Ericsson & Co. AB i Gävle och ordförande i Svenska kolo-
nialgrossisters riksförbund. Han var även stadsfullmäktigeledamot i Gävle och där ledamot av stadens handels- 
och sjöfartsnämnd samt ordförande i hamnstyrelsen. 
147 Dessa reservationer är tryckta i SOU 1942:53, s. 327f.  
148 SOU 1942:53, s. 329. När det gäller argumentationen från aktörer inom försvaret, se även remisserna RA, 
Handelsdepartementet, Konseljakt den 18 februari 1944, ärende 58, ”Chefen för Marinen, Yttrande över betän-
kande med förslag till ordnande av statens isbrytarverksamhet” och ”Försvarsstaben, 1941 års isbrytningsutred-
nings förslag”. 
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stränga eller normalt kalla vintrar. Statens insatser att hålla igång den norrländska sjöfarten 

kunde inte syfta längre än till att förkorta vinteravbrotten genom isbrytning i början och slutet 

av isperioden. Visserligen angavs betydande fördelar med att intensifiera den statliga isbryt-

ningsverksamheten från såväl företags- och nationalekonomiska som från handels- och soci-

alpolitiska synpunkter. Den övergripande avvägningen som måste göras var dock om staten 

genom utvidgad isbrytning kunde stimulera utbyggnaden av isförstärkt tonnage och en mo-

dernisering av hamnarna så att de blev mer lämpade för vinterförhållanden.149  

 

I den här frågan intog staten en avvaktande hållning genom att vidhålla de principer som tidi-

gare hade legat till grund för verksamhetens inriktning.150 Detta motiverades med att en ut-

vidgad statlig isbrytningsverksamhet inte var den enda åtgärden för att öka vintertrafiken på 

Norrland. Istället var det nödvändigt att först se vilka effekter en ökning av isförstärkt tonnage 

hos enskilda avnämare och utredningsförslagen om en rationalisering av isbrytningen i ham-

narna fick för utvecklingen. Andra argument som talade mot förslaget om byggandet av en 

havsisbrytare för sjöfarten på Norrland var den statsfinansiella situationen och materialbrist 

inom varvsområdet.151 Även om bakgrunden inte specificerades närmare, meddelades också 

att frågan om en nyanskaffning av isbrytare av försvarspolitiska skäl hade avförts efter samråd 

med chefen för Försvarsdepartementet.152  

 

Den fortsatta riksdagsbehandlingen dominerades dock av de argument om isbrytningens stora 

betydelse för en utbyggnad av en mer förädlad och diversifierad basindustri som Göranson 

och Norenberg tidigare framhållit. Behovet att investera i ytterligare en isbrytare av Ymers 

typ betonades i flera riksdagsmotioner med stort deltagande från socialdemokratiska ledamö-

ter från de nordligaste länen, varav en bland andra var undertecknad av aktörer med så stort 

inflytande i handelsfrågor som Gunnar Myrdal och Rickard Sandler.153 Det beslut som Riks-

dagen fattade var därför en kompromiss, där man avstod från att fatta beslut om investeringar 

i isbrytare avsedda för Norrland, men beslutade om att fortsätta utreda frågan om isbrytningen 

utefter Norrlandskusten. I det här sammanhanget framhölls det, att en förlängning av skepp-

ningssäsongen för Norrland verksamt skulle bidra till främjandet av det norrländska näringsli-
                                                 
149 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 40f. 
150 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 28; SFS 831/1947. 
151 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 40ff. 
152 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 49.  
153 Motioner FK nr 283/1944. Se även en liknande argumentation i Motioner FK nr 280/1944, Motioner AK nr 
452/1944, nr 457/1944 och Motioner AK 457/1944. I det här sammanhanget bör det nämnas, att Rickard Sandler 
vid denna tidpunkt var landshövding i Gävleborgs län samtidigt som han var ledamot av Riksdagens första kam-
mare. 
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vet och därmed vara till gagn för riket i sin helhet. Staten borde därför tilldelas det organisato-

riska ansvaret för all isbrytning ovanför Gävlebukten. Detta skulle medföra sådana effektivi-

tetsvinster, att den norrländska vintersjöfarten kunde få det bistånd som den rimligtvis kunde 

göra anspråk på.154  

 

4.3 Vintersjöfarten och Norrlandskommittén  
I september 1944 fick Norrlandskommittén i uppdrag att verkställa den av Riksdagen före-

slagna utredningen.155 Arbetet organiserades så, att en särskild delegation inom Norrlands-

kommittén bildades. Den fick namnet Norrländska Isbrytarutredningen. I denna utredning 

ingick, förutom ledamöter i Norrlandskommittén, Hjalmar Sjöholm156 och den före detta 

hamndirektören i Malmö, Gustaf Edlund, som sakkunniga i sjöfartsfrågor.  

 

Det går att säga att utredningens arbete till stor del styrdes utifrån den distinktion som 1941 

års isbrytarutredning hade gjort mellan havsisbrytning å ena sidan och lokal- och kustisbryt-

ning å andra sidan. Mot bakgrund av den tidigare rollfördelningen och Riksdagens formule-

ringar, var huvuddelen av utredningens arbete inriktat mot att studera hur en medverkan från 

det allmänna vid kustisbrytning kunde åstadkommas. En viktig del av utredningens arbete 

bestod därför i att utreda vilka hamnar och lastageplatser som kunde utnyttjas om hjälpisbry-

tare anskaffades och på vilket sätt dessa kunde utgöra komplement till havsisbrytarna.157  

 

I sitt betänkande föreslog utredningen, att två hjälpisbrytare borde anskaffas för att komplette-

ra havsisbrytarna. Hjälpisbrytarna borde anskaffas av privata intressen med 75 procents stats-

bidrag och stå till statens disposition under isbrytningsperioden.158 I övrigt lade utredningen 

även fram ett förslag om isbrytningsavgifterna. Utredningen menade här, att det avgiftssystem 

som byggde på fyr- och båkavgiften borde avskaffas genom att understryka, att ett främjande 

av vintersjöfartens förutsättningar och möjligheter inom rimliga och skäliga gränser främst 

                                                 
154 Statsutskottets utlåtande nr 204/1944, s. 24f; Riksdagens skrivelse nr 429/1944, s. 7ff. 
155 SOU 1948:31, s. 3f. 
156 Sjöholm var kommerseråd vid Kommerskollegiums sjöfartsbyrå och hade också varit ledamot av 1941 års 
isbrytarutredning. 
157 RA, YK 1037, vol. 18, ”Utkast till arbetsplan för Norrländska isbrytarutredningen”, ”Protokoll fört vid Norr-
ländska isbrytarutredningens konstituerande sammanträde i Riksdagshuset den 20/2 1945”, s. 3. RA, Kommers-
kollegium, Statens Isbrytardirektör, F:4, ”PM angående värdet av hjälpisbrytare för vintersjöfart vid Norrlands-
kusten”, ”Statliga bidrag till och administrativa åtgärder för förbättrad isbrytning längs Norrlandskusten.” RA, 
YK 1037, vol. 17, ”P.M. av den 28 oktober 1946”, ”P.M. av den 8 april 1947 angående bemanning och drift av 
hjälpisbrytare i statlig regi”.  
158 SOU 1948:31, kapitel 8, RA, YK 1037, vol. 17, ”Anteckningar vid sammanträdet inom Norrlandskommitténs 
isbrytarutredning den 11 april 1947”, s. 1. 

 51



borde vara en statlig angelägenhet. Även om kostnaderna för isbrytningen till en väsentlig del 

var relaterade till isbrytningen längs Norrlandskusten var detta inte tillräcklig grund för att 

belasta den norrländska sjöfarten, utan det borde vara möjligt för staten att kompensera Norr-

land som perifer region på det här området.159  

 

Utredningen föreslog även att staten borde understödja en utveckling av kompetensen inom 

ett antal områden med anknytning till vintersjöfarten. Ett av dessa områden var SMHI:s ob-

servations- och israpporttjänst, som borde utvidgas och effektiviseras så att isbrytarledningen 

varje dag under isperioden fick en aktuell bild av isförhållandena i de farleder, där isbrytning 

pågick eller var att förvänta. Utredningen föreslog även, att Kommerskollegium skulle få i 

uppdrag att inleda ett samarbete med assuransföretagen för att motverka isskador samt att 

möjligheterna till navigation längs Norrlandskusten förbättrades genom kompletterad, issäker 

fyrledning.160  

 

4.4 Vintersjöfarten och Kommerskollegium 1947-1955 
Under den Norrländska Isbrytarutredningens arbete, fördes frågan om att investera i ytterliga-

re en havsisbrytare upp på dagordningen av Kommerskollegium. I det här skedet skedde en 

medveten uppdelning av arbetet mellan parterna, där Kommerskollegiums sjöfartsbyrå skötte 

förhandlingen om en ny havsisbrytare, medan Norrlandskommittén diskuterade övriga frågor 

knutna till isbrytningen.161 I samråd med Chefen för Marinen och Sveriges redareförening 

framhöll Kommerskollegium i mars 1947 att även om dessa aktörer accepterade de grundsat-

ser som låg till grund för statens isbrytarberedskap, var det nödvändigt att hålla en isbrytare i 

reserv. Detta borde ske genom anskaffande genom en ny större isbrytare, avsedd att ersätta 

Atle, som därefter borde utgöra reserv till isbrytarflottan.162 I den efterföljande propositionen 

ställde sig Gunnar Myrdal, som då var handelsminister, positivt till förslaget om att reservera 

en isbrytare som reservfartyg. Han framhöll även, att staten på detta sätt även önskade att till-

godose önskemålen framförda av den norrländska sjöfartens intressenter, samtidigt som den 

planerade isbrytaren skulle utgöra ett värdefullt tillskott till örlogsflottan.163

                                                 
159 SOU 1948:31, s. 5 och s. 80.  
160 SOU 1948:31, s. 5. 
161 RA, YK 1037, vol. 17, ”Anteckningar vid sammanträdet inom Norrlandskommitténs isbrytarutredning den 11 
april 1947”, s. 3. 
162 RA, Handelsdepartementet, konseljakt den 11 april 1947, ärende 60, ”Kommerskollegium om åtgärder till 
anskaffande av havsisbrytare”. 
163 Kungl Maj:ts proposition nr 216/1947, s. 4f. Stellan Hermelin menade 1949 att Myrdal varit starkt personligt 
engagerad i att anskaffa ytterligare en havsisbrytare och att hans agerande då karakteriserats av ”impulsivitet”, se 
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Beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar utvecklades sedan i den 

riktningen att Kommerskollegium i juli 1948 fick ett samlat uppdrag att utarbeta åtgärder med 

anknytning till isbrytarberedskapen. I detta ingick både att hantera Norrlandskommitténs för-

slag och den fortsatta planeringen med att anskaffa en havsisbrytare. En stor del av detta arbe-

te var koncentrerat mot att lösa rollfördelningen mellan staten och icke-statliga aktörer i fråga 

om lokalisbrytning och att försöka realisera de planer som den Norrländska Isbrytarutredning-

en hade lagt fram om en gemensam anskaffning av lokalisbrytare, där SCA och Mo och Dom-

sjö var de aktörer som representerade enskilda intressen.164 Detta arbete gav dock inget sak-

politiskt utfall, och lanseringen av begreppen lokal- och kustisbrytning förefaller att ha tolkats 

som en tillfällig lösning i väntan på att en mer övergripande regleringslösning skulle utarbe-

tas.165 I december 1955 fick därför den förordnade chefen för Sjöfartsstyrelsen i uppdrag att 

överta Kommerskollegiums uppdrag från 1948 att utreda frågan om isbrytarberedskapen och 

att utarbeta nya allmänna riktlinjer för isbrytarverksamheten.166   

 

Kommerskollegium fortsatte dock att argumentera för byggandet av en ny havsisbrytare under 

1950-talets första hälft. I den här frågan går det att identifiera en förändring i jämförelse med 

de argument som framfördes 1947. På grundval av en undersökning av de norrländska sjö-

frakternas betydelse för ekonomin, argumenterade Kommerskollegium att statens isbrytar-

verksamhet hade fått så stort indirekt och direkt värde för den norrländska exportindustrin, att 

                                                                                                                                                         
HLA, Norrländska Hamnförbundet, Handlingar 1946-1951, ”Protokoll fört vid sammanträde i Sundsvall den 15 
januari å Sundsvalls Enskilda Banks Aktiebolags sessionssal mellan delegater för de norrländska handelskam-
rarna och Svenska hamnförbundet för dryftande av vissa med vintersjöfartens ordnande längs Norrlandskusten 
sammanhängande problem m.m.”. Denna observation anknyter till Appelqvists (2000), stycke 8.7 analys av 
Myrdals agerande under denna period. Inom ramen för detta går det att tolka vintersjöfarten som ett instrument 
för att förbättra exportvillkoren för pappersmassa från den av kriget opåverkade svenska industrin, vilket ansågs 
ha stor betydelse för att generera USDollar och därmed förbättra förhållandena för den svenska utrikeshandeln.  
164 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 170, ”PM ang. KKK uppdrag om 
isbrytarverksamheten”, RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 171, ”Kom-
merskollegium; med förslag till åtgärder för främjande av statens isbrytarverksamhet den 13 juli 1949”, ”Syn-
punkter på Mo och Domsjös och SCA:s engagement vid anskaffningen av hjälpisbrytare”. 
165 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 171, ”Kommerskollegium; angå-
ende åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet den 7 oktober 1952”. För en översikt av denna del av 
beslutsprocessen, se RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 171, ”Kommers-
kollegium till Handelsdepartementet angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet den 9 okto-
ber 1951” och RA, Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E:1, Diarieförda skrivelser vol. 11 1955, ”Kom-
merskollegium. Skrivelse till Handelsdepartementet den 14 september 1955 angående utredningen av statens 
isbrytarverksamhet” samt Kungl. Maj:ts Proposition nr 1/1951, bil. 12, s. 108 och Kungl. Maj:ts Proposition nr 
1/1952, bil. 12, s. 107. 
166 Andra kammarens protokoll nr 1/1956, Svar på interpellationer ang. isbrytarberedskapen och vissa maskin-
skador på isbrytaren Thule, s. 10. 
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den inte kunde eftersättas under de stränga vintrar då övriga kuststräckor också behövde is-

brytarstöd.167  

 

Denna del av arbetet resulterade i att Riksdagen 1954 fattade ett principbeslut om att upp-

handla den isbrytare som föreslagits 1947.168 Resultatet av denna upphandling blev, att den 

finska Wärtsilä-koncernen etablerade sig som leverantör av svenska isbrytare. Wärtsilä-

koncernen konkurrerade under upphandlingen med Kockums mekaniska verkstad, och beslu-

tet att välja Wärtsilä-koncernens alternativ motiverades med att Wärtsilä hade en särställning i 

fråga om isbrytarbyggen och därigenom kunde bygga fartyget effektivare eftersom den till-

tänkta isbrytaren (Oden (I), levererad 1957) var av samma modell av den finska isbrytaren 

Voima. Genom leveransen av fartyget reglerades också en betalning av den finska statsskul-

den till Sverige.169  

 

4.5 Vintersjöfarten och sjöfartsektorn 1940-1955 
Den i detta kapitel redovisade empiriska utvecklingen fram till 1955 visar alltså, att besluts-

processen om den norrländska vintersjöfartens regleringar i första hand påverkades av aktörer 

på sektornivå, och att den statliga sjöfartssektorns inflytande på denna beslutsprocess förefal-

ler ha ökat över tid. Detta kommer att behandlas mer utförligt i det följande. 

 

Vid en analys av de utgångspunkter som 1941 års isbrytarutredning arbetade efter, framkom-

mer det tydligt att villkoren för järnvägssektorn ännu stod i centrum för de transportpolitiska 

avvägningarna. En bakomliggande faktor till detta är att utredningen inleddes endast två år 

efter beslutet att förstatliga järnvägssektorn 1939, som innebar att SJ fick monopol på järn-

vägstrafiken i Sverige. Agerandet av järnvägsaktörerna under denna del av beslutsprocessen 

kan förklaras av att de var medvetna om att förstatligandet innebar att det statliga järnvägsnä-

tet under 1940-talet skulle växa med en stor mängd järnvägssträckor. På större delen av dessa 

                                                 
167 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 171, ”Kommerskollegium till 
Handelsdepartementet angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet den 9 oktober 1951”, 
”Kommerskollegium; angående åtgärder till främjande av landets isbrytarverksamhet den 8 oktober 1953”. 
168 Kungl. Maj:ts Proposition nr 1/1954, bil. 12, s. 119.  
169 Kungl. Maj:ts proposition nr 144/1955, s. 2ff. Det ligger utanför denna licentiatuppsats syfte att behandla den 
finska varvsindustrins utveckling efter andra världskriget. Det är dock relevant att notera det faktum att Wärtsiläs 
framstående position kan relateras till det krigsskadestånd Finland måste betala till Sovjetunionen efter andra 
världskriget. Inom ramen för krigsskadeståndet var Finland dels tvunget att avstå från flera av sina äldre isbryta-
re och dels tvungna att leverera ett stort antal nybyggda. Samtidigt innebar krigsskadeståndets sammansättning 
en snabb omvandling av industristrukturen, exempelvis inom metallindustrin. Detta bidrog till att kapaciteten hos 
varvsindustrin mer än sexdubblades. Se vidare Mead & Sands (1967), s. 59 och Fellman & Lindholm (1997), s. 
26f.  
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sträckor var lönsamheten svag innan förstatligandet, vilket kunde förvärra ett existerande 

strukturellt lönsamhetsproblem hos SJ. Mot bakgrund av att en så stor del av järnvägstrafiken 

var olönsam, fanns det alltså ett behov hos SJ att säkra frakter till de trafiksvaga delar av järn-

vägsnätet som fanns i Norrland.170  

 

Det fanns också ett långsiktigt ideal inom järnvägspolitiken, där järnvägen ansågs vara det 

lämpliga instrumentet för att ”bryta bygd” och skapa tillväxt och industrialisering. Inom infra-

strukturområdet blev därmed järnvägspolitiken ett centralt instrument i den ekonomiska poli-

tik som fördes till stöd för den norrländska basindustrin.171 Två representativa exempel på 

denna inställning kan hämtas från Norrlandskommittén. Dels lade det betänkande som be-

handlade transportmöjligheterna i allmänhet ett av Norrlandskommitténs betänkanden fram ett 

förslag om att använda Narvik som utskeppningshamn för norra Sveriges industrier.172 Taxe-

sänkningar och fraktrabatteringar behandlades också av Norrländska Isbrytarutredningen, vars 

diskussioner återspeglade dåtidens tilltro till järnvägens möjligheter men också reflekterade 

de framväxande farhågorna om hur stora taxesänkningar SJ:s ekonomi kunde tolerera.173  

 

Sjöfartssektorns utveckling under den svenska industrialiseringen kan ställas i motsatsförhål-

lande till denna positiva förväntning på järnvägen. Med ett översiktligt perspektiv, går det att 

hävda att den svenska sjöfartspolitiken174 har varit ett transportpolitiskt område som har varit 

relativt lågt prioriterat i förhållande till andra transportslag. De relativt svagare regleringslös-

ningarna inom sjöfartsområdet kan förklaras med att icke-statliga aktörer har haft ansvaret för 

flera områden inom sektorn (exempelvis hamnarna) och genom att sjöfartens relativa fördelar 

i förhållande till andra transportslag har minskat över tid.175 En indikation på denna utveck-

ling är de skattningar som gjorts av sjöfartens andel av det totala transportarbetet under in-

                                                 
170 Andersson-Skog (1993). 
171 Andersson-Skog (1993), s. 181f. För ett exempel på denna typ av vision om hur järnvägen skulle komma att 
bidra till snabb industriell utveckling, se utredningen av Norrman (1914).  
172 SOU 1946:84, s. 194.  
173 RA, YK 1037, vol. 18, ”Utkast till arbetsplan för Norrländska isbrytarutredningen”, RA, YK 1037, vol. 17, 
”Anteckningar vid sammanträdet inom Norrlandskommitténs isbrytarutredning den 11 april 1947”, s. 1, ”P.M. 
av den 15 sept 1946”, ”P.M. d. 7.mars 1947”. 
174 Med sjöfartspolitik menas här myndigheters nationella styrning - politiskt, ekonomiskt och administrativ - av 
tre områden inom sektorn, vars utformning kan förändras genom offentliga beslut. Det första området utgörs av 
frågor relaterade till sjösäkerhet och navigationsmöjligheter. Det andra området omfattar investeringar till ham-
nar och sammanhörande infrastruktur utanför det kommunala ansvaret, och den tredje omfattar regleringen av 
närsjöfarten, dvs. den del av sjöfarten som konkurrerar med övriga nationella transportslag. 
175 SOU 1969:22, s. 146f; Ds K 1975:9, s. 71f. En ekonomisk-historisk studie som illustrerar denna splittring 
bland aktörerna inom sjöfartsområdet är Karlsson (2000), som i kapitel 3 utifrån ett intressegruppsperspektiv 
belyser denna aspekt av redarnas agerande under formuleringen av sjöfartspolitiken i samband med Sveriges 
industriella genombrott 1890-1925. 
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dustrialiseringen. Dessa skattningar visar, att sjöfarten svarade för mellan 50 och 75 procent 

av det totala transportarbetet under 1870-talet. I början av 1900-talet hade detta minskat till 

omkring 30 procent. Under hela första hälften av 1900-talet fortsatte sjöfartssektorns andel att 

sjunka och omkring år 1950 svarade sjöfartssektorn för 17 procent av transportarbetet. Vid ett 

nedslag 1970 var denna nivå relativt konstant, då sjöfarten svarade för 18 procent av det inri-

kes transportarbetet.176  

 

Trots att det uppkom snedvridningar av konkurrensen på transportmarknaden genom att järn-

vägstaxorna differentierades med fraktsubventioner för flera varor177, finns det dock anled-

ning att betona den inneboende komplementaritet mellan korta landtransporter och långa sjö-

transporter som ofta finns i basindustrins fraktkedjor kan ge sjöfarten en konkurrensfördel. 

Detta förhållande framkom redan tidigt under Norrlands industrialisering. Tidigare forskning 

har i det här sammanhanget betonat den stora betydelse tillkomsten av malmbanan hade för 

industrialiseringen av malmfälten i Norrbotten.178 Dessa resonemang kan utvidgas genom 

påpekandet, att malmbanorna mynnar ut vid hamnar. Narviks hamn är visserligen isfri, men 

Luleå, där också råvarorna från Malmfälten togs tillvara och vidareförädlades, är en av de 

hamnar med värst isförhållanden i Sverige. Av den anledningen inleddes redan från och med 

1910-talet ett politiskt arbete i Riksdagen för att åstadkomma isbrytarresurser av intressegrup-

per knutna till de industrisatsningar som genomfördes.179  

 

Lokaliseringsteori är en lämplig utgångspunkt för att förklara intresset hos de basindustriella 

företagen för en expansion av vintersjöfarten. I den här frågan tar den så kallade "kostnadsmi-

nimeringsteorin" sin utgångspunkt i Alfred Webers lokaliseringsteori och använder det en-

skilda företagets rationella lokaliseringsbeslut som utgångspunkt för analysen.180 Ett grund-

                                                 
176 Se SOU 1981: 103, s. 59. I sina serier av den procentuella fördelningen av transportarbetet under efterkrigsti-
den redovisar Krantz (1972, a), s. 38f., s. 101 och s. 130 en liknande trend, men en något annorlunda relativ  
fördelning mellan transportslagen vid en gemensam nedslagspunkt, där båttransporternas andel beräknas till 19 
procent 1950. Utvecklingen av förhållandet mellan sjötransporter och övriga transportslag under den svenska 
industrialiseringen diskuteras även utförligt i Krantz (1972, b). 
177 Andersson-Skog (1993), s. 141 framhåller att SJ under mellankrigstiden som ett ekonomiskt-politiskt medel 
kunde ge betydande fraktrabatter till enskilda befraktare. Ett tydligt exempel på detta är den malmtariff som 
utformades för att gynna LKAB, se vidare Andersson (1988). 
178 Jonsson (1969); Hansson (1994); Oredsson (1969), stycke 2.3.8. 
179  Se argumentationen i Motion AK nr 5/1913, Motion AK nr 2/1916, Motion FK nr 37/1919, Motion AK nr 
205/1919, Motion FK nr 89/1920 och Motion AK nr 107/1920.  
180 Följande tolkning av Weber bygger på Lundmark & Malmberg (1988), s. 73f.  
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läggande antagande hos Weber är att enskilda företag söker en optimal lokalisering, dvs. en 

lokalisering som maximerar vinsten utifrån ett antal enkla antaganden. Weber tar här fasta på 

att produktionen sker i en punkt, att marknaden finns i en punkt samt att insatsvaror eller 

råvaror finns i en eller flera punkter. Utifrån detta resonemang blir Webers tes, att produktio-

nen kommer att lokaliseras till den plats där transportkostnaderna blir lägst.181  

 

I det här sammanhanget menar Weber, att det är nödvändigt att skilja mellan materialoriente-

rade och marknadsorienterade industrier, och att den materialorienterade industrin då kommer 

att lokaliseras nära råvarukällan.182 Utifrån detta resonemang går det att observera att den 

materialorienterade norrländska basindustrin är lokaliserad nära råvarukällorna och till över-

vägande del är belägna intill en hamnanläggning.183 Eftersom större delen av basindustrins 

produktion traditionellt har varit avsedd för export, är en sådan lokalisering rationell utifrån 

kostnadsminimeringsteorin. Transportkostnaderna minimeras då genom att den volymkrävan-

de råvaran endast behöver transporteras till en närliggande produktionsanläggning, och inte 

hela vägen till en produktionsanläggning belägen vid en exportmarknad. Samtidigt medför 

industrins lokalisering vid hamnar även, att tillförseln av insatsvaror underlättas.184   

 

Att exempelvis skogsindustrins anläggningar är belägna vid älvmynningarna har också sin 

förklaring i att virket länge transporterades till kusten genom flottning. Detta lokaliserings-

mönster har dock förblivit det dominerande även sedan lastbilismen övertagit skogsindustrins 

transporter från flottningen.185 Denna lokalisering vid hamnar är dock inte optimal under den 

tid då sjöfarten hindras av is, utan företagen borde i ett teoretiskt perspektiv ha varit lokalise-

rade vid Inlandsbanan eller norra stambanan. 

 

Den separation mellan isfria hamnar i södra Sverige och de norrländska industrierna som den 

begränsade isbrytartrafiken längs Norrlandskusten medförde innebar därför svårigheter att 

kombinera industriföretagens sjö- och landtransporter på ett lönsamt sätt. En annan dimension 

av denna problematik gäller hanteringen av godset. Genom att kombinera flera trafikslag i en 

                                                 
181 Weber (1929), s. 4f. och s. 18. 
182 Weber (1929), s. 37f.  
183 Sveriges Industriförbund (1948), s. 219 och s. 400f; Sveriges Nationalatlas (1995), s. 56ff och s. 85. 
184 Resonemanget bygger på Weber (1929), s. 67f.  
185 Glete (1987), s. 144; Törnlund (2002). 
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transportkedja kan fördelarna från flera trafikslag erbjudas, vilket brukar kallas ”intermodala 

transporter”. Det som är mest effektivt för en del av transporten kan alltså kombineras med ett 

annat som är mest effektivt under en annan del. För att en intermodal transport skall vara för-

delaktig krävs dock att terminalaktiviteten är effektiv.186 Som framgår av agerandet på före-

tagsnivå, verkar det inte ha varit tekniskt möjligt att ordna ett storskaligt intermodalt trans-

portsystem från de norrländska industrierna till isfria hamnar.187 Denna problematik bekräfta-

des när 1944 års hamnutredning lämnade sitt betänkande 1949. Även om utredningen fortfa-

rande var positiv till järnvägens möjligheter att åstadkomma intermodala transporter, konsta-

terade den att en omläggning av transportsättet från sjöfart till kombinerade järnvägs- och 

sjötransporter med existerande tekniska och ekonomiska förutsättningar inte kunde ske utöver 

den differentiering av järnvägstaxorna som SJ kunde erbjuda. Istället förutsatte man att indu-

strin eller linjesjöfarten borde ha möjligheter att utarbeta en lösning.188  

 

4.5.1 Framväxten av en inomsektoriell rollfördelning  
De svenska redargruppernas agerande i den här frågan verkar dock ha varit relativt avvaktan-

de.189 Deras passiva hållning kan tolkas som att de etablerade svenska rederierna inte hade 

något intresse av att delta i diskussionen om de hur de norrländska sjötransporterna skulle 

utformas i framtiden, utan var tillfredsställda med att kunna behålla sin marknadsandel av de 

regionala sjöfrakterna oavsett om detta skedde genom en utbyggnad av landtransporter till 

isfri hamn eller genom en utbyggnad av isbrytarresurserna. I det följande kommer jag att ut-

veckla några bakgrundsfaktorer som kan förklara varför redarna inte var mer aktiva i besluts-

processen om den norrländska vintersjöfartens regleringar. 

  

                                                 
186 Jonsson & Mattsson (2005), s. 97f. 
187 Denna problematik framkom relativt tidigt under 1941 års isbrytarutrednings arbete. För ett exempel på upp-
fattningen om sjöfartens fördelar vid basindustrins transporter, se exempelvis RA, YK 730, vol. 9, ”Memorial 
vid isbrytarutredningens sammanträde 7-8/9”, § 5, s. 5 där frågan diskuterades av Gustaf Göranson, Carl Noren-
berg och en tredje ledamot som representerade sjöfartsintressen, generaldirektören i Lotsstyrelsen Torsten Pet-
tersson. Ett annat exempel återfinns i RA, YK 730 vol. 10 och består av ”brev från Torsten Pettersson till Gustaf 
Göransson den 9 november 1942” och ”brev från Gustaf Göransson till Torsten Pettersson den 14 november 
1942”.  
188 SOU 1949:21, s. 177f. 
189 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Remissvar Sveriges Redarefö-
rening den 4 maj 1964”, ”Remissvar Sveriges Redareförening den 28 mars 1957”. RA, Handelsdepartementet, 
konseljakt den 11 april 1947, ärende 60, ”Sveriges Redareförening till Kungl. Kommerskollegium den 13 mars 
1947”.      
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Från och med den svenska sjöfartens industrialisering i slutet av 1800-talet, var verksamheten 

hos de svenska redarna starkt kopplad till den linjetrafik som trafikerade Göteborgs hamn och 

andra hamnar i södra Sverige.190 Linjesjöfart innebär att fartygen trafikerar fasta rutter efter 

en tidtabell. Linjesjöfarten reglerades under efterkrigstiden av kartellöverenskommelser, ship-

ping conferences, som innebar en uppdelning av marknaderna för sjöfrakter, i vilka svenska 

intressen var representerade. Redarna var dock inte lika aktiva inom bulkfraktmarknaden, som 

innebär att ett företag chartrar särskilda fartyg för att frakta råvaruorienterat gods under längre 

perioder och som var den marknad som den norrländska basindustrin efterfrågade frakter 

på.191  

 

I frågan om bulkfrakter går det endast att spåra redarnas argumentation under beslutsproces-

sen utifrån en konkurrensprincipiell nivå genom att de ville att bekvämlighetsflaggade fartyg 

som inte var lämpade för vintersjöfart skulle hindras från isbrytarassistans.192 De etablerade 

svenska rederierna verkar dock inte ha varit intresserade av att delta i uppbyggnaden av den 

bulkfraktmarknad som uppstod i samband med att basindustrin moderniserades och som inne-

bar att en eller flera basindustrier anskaffade eller långsiktigt chartrade stora isklassade bulk-

lastfartyg specialiserade mot att frakta en viss typ av produkt, exempelvis pappersmassa eller 

malm.193  

 

Redarnas passivitet under regleringsprocessen kan också förklaras av deras generellt sett sva-

ga möjligheter att agera i beslutsprocesser. I sin avhandling om de svenska eliternas formering 

under efterkrigstiden menar historikern Niklas Stenlås att den ekonomiska elitens ”inre krets” 

ur de nationella industriorganisationerna och de allra största företagen markerade vilka perso-

ner som hade tillräckligt hög status för att tillhöra gruppen. I det här sammanhanget kan 

varvs- och rederinäringen ha varit en tämligen stor gruppering med endast svaga band till 

denna inre krets och stod därför utanför de sociala strategiska nätverk som krävdes för att sty-

ra industrins organisering på en nationell nivå.194  

                                                 
190 Ds K 1979:12, s. 52; Larsson (2000), s. 244.    
191 Se vidare Zacher (1996), s. 65ff och Cafruny (1987), ss. 83-89. 
192 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Remissvar Sveriges Redarefö-
rening den 18 mars 1964”, ”Remissvar Svenska Sjöfolksförbundet den 18 mars 1964”. Om motståndet mot be-
kvämlighetsflagg inom bulksjöfarten, se Cafruny (1987), s. 91ff. 
193 RA, YK 2509, vol. 4, ”Sveriges Redareförening. Några synpunkter angående sjöfartsutvecklingen och hamn-
verksamhetens framtida inriktning”.  
194 Stenlås (1998), s. 341f. 
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Efter det att ansvaret för vintersjöfarten hade överflyttats från Marinen 1947, kom istället 

Kommerskollegium att bli den ledande aktören i frågor som gällde regleringen av den norr-

ländska vintersjöfarten. Genom att Kommerskollegium tidigt påbörjade en inlärningsprocess 

om vintersjöfartsfrågor som isskador på fartyg, navigationshjälpmedel och meteorologi, sam-

tidigt som stor hänsyn togs till de regionala norrländska förutsättningarna för sjöfart, kan 

Kommerskollegiums funktion redan vid slutet av 1940-talet liknas vid den hos en sektors-

myndighet för vintersjöfarten.195  

 

Under detta arbete hade Stellan Hermelin en viktig roll och fungerade då som en ”idéentre-

prenör”. Detta begrepp har lanserats av organisationsteoretikerna Darby & Zucker, som menar 

att det i varje institutionell miljö går att finna försök från kreativa och produktiva individuella 

aktörer som medvetet försöker att förändra föreställningen av vad som är möjligt att åstad-

komma.196 Tillsammans med Hjalmar Sjöholm deltog Stellan Hermelin som sakkunnig i både 

1941 års isbrytarutredning och den Norrländska Isbrytarutredningen. Stellan Hermelins delta-

gande i dessa utredningar innebar, att han identifierade ett antal tekniska och organisatoriska 

problem inom vintersjöfarten som han senare skulle vara delaktig i att lösa genom att föreslå 

regleringar som harmoniserade med behoven hos de norrländska sjöfartsintressena.197  

 

Detta agerande underlättades av att han utnämndes till den befattning som Statens Isbrytardi-

rektör som inrättades 1947 och uppehöll denna tjänst ända fram till 1957. Detta innebar en 

kontinuitet i den meningen att både Stellan Hermelin och Hjalmar Sjöholm kom att arbeta 

med frågan om den norrländska vintersjöfarten också efter Sjöfartsstyrelsens bildande 1956. 

Förutsättningarna för den offentliga sjöfartssektorn att delta i beslutsprocessen om den norr-

ländska vintersjöfartens regleringar förbättrades även genom det samarbete som Kommerskol-

legium inledde med Wärtsilä i samband med upphandlingen av Oden 1955 och som skulle 

upprätthållas av Sjöfartsstyrelsen under flera decennier.198 Eftersom Wärtsila fick ansvaret för 

vintersjöfartens tekniska utveckling, som tidigare varit en integrerad del i beslutsprocessen 

(exempelvis dominerade det 1941 års isbrytarutrednings arbete), gav detta samarbete större 

                                                 
195 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F:I, vol. 171, ”Kommerskollegium till 
Handelsdepartementet angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet den 9 oktober 1951”, 
”Kommerskollegium; med förslag till åtgärder för främjande av statens isbrytarverksamhet den 13 juli 1949”.  
196 Darby & Zucker (1997), s. 503. 
197 Se exempelvis HLA, Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen arkiv, vol. 1, ”Protokoll fört vid 
sammanträde med Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen fredagen den 16 oktober 1959 på Riks-
dagshuset i Stockholm”, bil. 1, s. 3. 
198 Se exempelvis Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E:1, vol. 11 1955, ”Brev från Stellan Hermelin 
till kommendör C Beskow den 5 januari 1955”. 
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utrymme åt de administrativa och organisatoriska ställningstaganden som krävdes för att utar-

beta regleringslösningar inom de övriga områden som beslutsprocessen omfattade. 

 

Den statliga sektornivåns möjligheter att påverka beslutsprocessen om den norrländska vinter-

sjöfartens regleringar fördjupades under 1950-talet. Under denna period styrdes inriktningen 

hos denna beslutsprocess i stor utsträckning av idéerna inom 1950-talets trafikpolitik. De åt-

gärder som 1953 års trafikutredning lade 1961 fram fick sina huvudsakliga effekter inom 

transportområdet vid mitten av 1960-talet. Beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfar-

tens regleringar påverkades dock redan i samband med Sjöfartsstyrelsens bildande 1956 av 

den framväxande sektoriseringen inom trafikområdet. Denna utveckling innebar en möjlighet 

för sjöfartssektorn att expandera genom att sjöfartssektorns statsfinansiella förutsättningar var 

relativt gynnsamma. Någon ny avgiftsstruktur för vintersjöfarten infördes därför inte under 

denna period. I det följande kommer jag att behandla hur beslutsprocessen om den norrländs-

ka vintersjöfartens regleringar utvecklades i denna nya kontext.  

 

4.6 Mot en långsiktig regleringslösning 
Under perioden mellan 1956 och 1964 dominerades beslutsprocessen om den norrländska 

vintersjöfartens regleringar av en diskussion om vilken ambitionsnivå staten borde ha för vin-

tersjöfarten och vilka regleringar som var lämpliga för att uppnå denna nivå. Detta arbete ut-

mynnade i en ny isbrytarkungörelse som fastslogs av staten 1966, vilket kan sägas utgöra 

slutpunkten på det arbete som Kommerskollegium påbörjade 1948.  

 

Denna isbrytarkungörelse innebar stora förändringar i jämförelse med bestämmelserna i 1947 

års reglemente.199 Istället fastställde 1966 års isbrytarkungörelse nya regleringsprinciper för 

vintersjöfarten, som var mer gynnsamma för en utveckling av en modern vintersjöfart i Norr-

land än tidigare regelsystem. I fråga om de allmänna målsättningarna, avskaffades de tidigare 

prioriteringarna som diskriminerade vissa geografiska områden och varutyper. Vidare avför-

des de idéer som 1941 års isbrytarutredning uttryckt om de möjligheter som en utvidgad kust- 

och lokalisbrytning kunde erbjuda från agendan, och ersattes med en rollfördelning där staten 

svarade för all isbrytning fram till skyddat farvatten i anslutning till hamnen, där en lokal is-

brytare ägd av en icke-statlig aktör övertog isbrytningen. Detta reflekterade den rollfördelning 

som gällde inom andra transportområden. Det problem som innebar att vintersjöfartens effek-

                                                 
199 Den förordning som i det följande kallas 1966 års isbrytarkungörelse är tryckt i SFS 121/1966. 
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tivitet begränsades av fartyg som inte var lämpliga för gång i is, löstes genom införandet av 

ett regelsystem som innebar att statsisbrytarna endast behövde assistera sådana fartyg, som 

ansågs lämpliga för gång i is.200 Detta regelverk var delvis ett resultat av den nordiska över-

enskommelse om samverkan vid isbrytning som skrevs under 1961 och som Nordiska Rådet 

tog initiativet till, vilket innebar att det regelverk som tillämpats av den finska Sjöfartsstyrel-

sen sedan 1930-talet blev normerande för andra nordiska länder.201  

 

Införandet av 1966 års isbrytarkungörelse undanröjde därmed de regler och hinder som tidiga-

re hade begränsat isbrytartrafiken längs Norrlandskusten. I det här sammanhanget är det in-

tressant att hur notera argumentationen bakom rekommendationen att ändra reglerna till stor 

del återspeglade den motivering som Kommerskollegium använde för investeringen i Oden 

1954. Eftersom personal från Kommerskollegiums sjöfartsbyrå fördes över till Sjöfartsstyrel-

sens organisation i samband med bildandet 1956, fick Sjöfartsstyrelsen en särställning bland 

sektorsmyndigheterna inom transportområdet i den meningen att den också förefaller ha över-

tagit Kommerskollegiums handelspolitiska uppdrag.202 Denna särställning förstärktes förmod-

ligen av att Sjöfartsstyrelsen underställdes Handelsdepartementet och inte Kommunikations-

departementet.  

 

Av den anledningen kan Sjöfartsverkets argumentation alltså tolkas utifrån en handelspolitisk 

ambition att isbrytningen skulle gynna den norrländska exporten. I det här sammanhanget är 

det även värt att notera att den utredning av Sjöfartsstyrelsen som låg till grund för utarbetan-

det av 1966 års isbrytarkungörelse sammanföll med två konferenser om vintersjöfart som ar-

rangerades av Västernorrlands och Norrbottens län i vilka Stellan Hermelin medverkade.203 

En påverkan från dessa sammanhang som går att spåra i utredningen är att det allmänna ar-

gumentet för en förändring av reglerna var isbrytningens betydelse för den regionala norr-

                                                 
200 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjöfartsstyrelsen. Ut-
redning angående isbrytarverksamheten m.m”, s. 37ff, ”Sjöfartsstyrelsen; angående isbrytarverksamhetens och 
isbrytarberedskapens ordnande m.m N 571/56:113”. 
201 Den nordiska överenskommelsen om isbrytning är tryckt i Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1966). Vad gäller infö-
randet av det finska regelverket, se vidare RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, 
ärende 45, ”Sjöfartsstyrelsen; angående isbrytarverksamhetens och isbrytarberedskapens ordnande m.m N 
571/56:113”, s. 6, ”Statens Isbrytardirektör. Redogörelse för den statliga isbrytarverksamhetens utveckling 1881-
1960, september 1960”, ”Chefen för Marinen, Yttrande över Nordiska Rådets förslag om permanent nordiskt 
isbrytarsamarbete med anledning av remiss den 1 februari 1957”, s. 2. 
202 Kungl. Maj:ts proposition nr 124/1955, s. 115. 
203 HLA, Landshövdingars i Västernorrlands län arkiv, F 1:25, ”Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde inför 
länsstyrelsen i Härnösand den 28 februari 1956 för dryftande av vintersjöfarten och isbrytarfrågan”, ”Protokoll 
fört vid länsstyrelsens sammanträde i Luleå den 16 januari 1956 för dryftande av vintersjöfarten längs Norrbot-
tenskusten”.   
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ländska ekonomin. Sjöfartsstyrelsen menade, att eftersom den svenska exporten och importen 

skedde sjöledes och försvårades av isläggning var detta var en viktig faktor vid planering 

inom både handel och rederinäring. Detta ansågs särskilt gälla varutransporter över norrlands-

hamnarna. I den här frågan var hänsynen till de regionala avnämarna särskilt framträdande 

eftersom Sjöfartsstyrelsen illustrerade detta genom att använda statistiskt material framtaget 

av länsarbetsnämnden i Norrbottens län, som hade utrett frågan om vad en förlängning en 

förlängning av säsongen för hamnarna inom länet skulle betyda ekonomiskt och sysselsätt-

ningsmässigt.204

 

4.7 Den nya efterfrågan på isbrytarresurser 
Handelspolitiska argument av denna typ kom även till uttryck i samband med investeringen i 

isbrytaren Tor, som levererades från Wärtsilä 1964. För att uppnå målsättningarna för isbryt-

ningen ansåg Sjöfartstyrelsen i den utredning som lades fram 1956 att det inte fanns något 

behov av ett nytt isbrytarfartyg sedan Oden (I) levererats 1957.205 I sitt budgetäskande 1960 

framhöll dock Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen att Atle på grund av hög ålder inte 

längre uppfyllde de krav som ställdes på ett isbrytarfartyg. Atle behövde därför ersättas av en 

isbrytare från Wärtsila av Oden-klass för att upprätthålla isbrytarberedskapen.206

 

Denna förändring av isbrytningens tekniska förutsättningar sammanföll med att investerings-

villkoren för den norrländska basindustrin förändrades under 1950-talets sista år. Under åren 

1957/58 inleddes en omfattande investeringsaktivitet i skogsindustrin i samband med att utlå-

ningstaket i affärsbankerna upphävdes och medel från investeringsfonder frisläpptes. För 

massa- och pappersindustrin förstärktes denna trend genom att kapital från de konjunktur- och 

prisutjämningsavgifter som upptogs under den starkt lönsamma Korea-boomen i början av 

1950-talet ställdes till företagens förfogande.207 Dessa åtgärder var emellertid inte ett resultat 

av regionalpolitiska ambitioner, utan ska ses som ett exempel på hur paradigmnivån påverka-

de beslutsprocessen i form av en kontracyklisk åtgärd för att motverka effekterna av den kon-

                                                 
204 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjöfartsstyrelsen. Ut-
redning angående isbrytarverksamheten m.m”, s. 1ff. Denna tendens att lyfta fram argument och behov hos en-
skilda norrländska aktörer fortsatte också under remissbehandlingen, se RA, Kommunikationsdepartementet, 
konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”P.M. Remissvar avseende Sjöfartsstyrelsens framställning om isbrytar-
verksamhetens ordnande”.  
205 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende nr 45, ”Kungl. Sjöfartsstyrelsen. 
Utredning angående isbrytarverksamheten m.m”, s. 38. 
206 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrel-
sen; angående anslag till statens isbrytarverksamhet för budgetåret 1961/62 (Dnr K 934:1), bilaga B”. 
207 Melander (1997), s. 103; Skogsindustriernas Samarbetsutskott (1971, band 2), s. 121. 
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junkturkris som inträffade 1958 inom ramen för den allmänna keynesianskt inriktade ekono-

miska politiken.  

 

Dessa nya förutsättningar innebar att företrädare för skogsindustrin anslöt sig till Marinför-

valtningens och Sjöfartsstyrelsens begäran om investeringar i ett nytt isbrytarfartyg under 

1960. Dessa önskemål uttrycktes både på branschorganisationsnivå genom en gemensam 

framställning av Svenska Cellulosaföreningen, Svenska Trämasseföreningen, Svenska Pap-

persbruksföreningen och Svenska Trävaruexportföreningen och på regional norrländsk nivå 

av ett antal storföretag som Korsnäs AB, ASSI, MoDo och SCA samt ett antal mindre företag 

knutna till Svenska Cellulosaföreningen.208

 

I sin argumentation påpekade företrädarna för skogsindustrin, att den pågående utvecklingen 

inom den norrländska skogsindustrin krävde en kraftig förstärkning av skeppningsmöjlighe-

terna vintertid eftersom produktionskapaciteten för cellulosa, slipmassa, papper och papp vid 

de fabriker som var belägna från Gävle och Norrut beräknades stiga med 35 procent fram till 

1965. Det framhölls även att kravet på kontinuerliga leveranser hade ökat. Som exempel 

nämndes att i fråga om pappersmassa mötte den nordiska industrin en kraftig konkurrens 

främst från nordamerikanska leverantörer, som inte besvärades av några skeppningshinder 

vintertid, samtidigt som möjligheterna för pappersindustrin att producera på lager hade mins-

kat. Slutligen framhölls att större fartygsenheter och moderniserade hamnanläggningar togs i 

anspråk för befraktningen av skogsprodukter.209 Dessa argument godtogs av staten, som ock-

så framhöll de positiva erfarenheter och fördelar som samarbetet med Wärtsilä erbjöd.210

 

Utvecklingen innebar att den tidigare, relativt homogena norrländska näringsstrukturen börja-

de differentieras, vilket också medförde en förändring i behovet av transport- och logistiklös-

ningar hos företagen. Även om Norrlands ekonomiska struktur kan framstå som relativt ho-

mogen i relation till övriga delar av Sverige, går det alltså inte automatiskt att förutsätta att de 

olika regioncentra vid Norrlandskusten har haft en sådan karaktär att de har ungefär samma 

                                                 
208 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Skrivelse till Herr Statsrådet och Che-
fen för Kungl. Handelsdepartementet den 6 februari 1960”, ”Brev Svenska Cellulosaföreningen till Herr Statsrå-
det och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 24 oktober 1960”. 
209 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Skrivelse till Herr Statsrådet och Che-
fen för Kungl. Handelsdepartementet den 6 februari 1960”, ”Brev Svenska Cellulosaföreningen till Herr Statsrå-
det och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 24 oktober 1960”. 
210 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1961, bil. 12, s. 186f; Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1962, bil. 12, s. 186f.  
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utvecklingsförutsättningar eller är ekonomiskt integrerade.211 I samband med de industriinve-

steringar som ägde rum under 1950-talets sista år förstärktes förmodligen denna tendens i 

samband med att företag som SCA och MoDo omvandlades för att möta den ökade globala 

konkurrensen. För att expandera på en alltmer konkurrensutsatt internationell marknad ut-

vecklades dessa företag till vertikalt integrerade storföretag, där logistik- och försäljningsav-

delningarna blev alltmer framträdande.212 Detta ökade behovet av året runt-transporter, i vilka 

isbrytningen betraktades som en oundgänglig del. De omfattande förändringarna i vissa före-

tags transportkedjor bidrog också till att den hamnstruktur och sjöfartskaraktär som 1941 års 

isbrytarutredning hade kritiserat började differentieras omkring 1960.213

 

4.8 En konsoliderad sjöfartssektor 
För att illustrera den statliga sjöfartssektorns utveckling under perioden 1940-1964, går det att 

relatera den till andra områden inom transportsektorn. Exempelvis framhåller historikern Ove 

Pettersson i sin avhandling om Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens (VoV) organisatoriska 

utveckling inom vägväsendet att när VoV:s centrala inflytande inom vägområdet blev allt 

starkare under 1930-talets senare hälft, innebar detta att hänsynstagandet till kommunala och 

andra intressen begränsades till förmån för statliga lösningar som ansågs mer rationella ur 

samhällsekonomisk synpunkt. Denna utveckling ledde till förändringar i förvaltningsstruktu-

ren och ökad byråkratisering.214  

 

Även Sjöfartsstyrelsen upplevde en liknande utveckling. Ett exempel på en sådan byråkratise-

ring är att personalen ökade från 204 till 318 anställda mellan 1956 och 1967 inom ramen för 

en oförändrad organisation med fasta arbetsuppgifter.215 Sjöfartsstyrelsens etablering som 

sektorsmyndighet återspeglades också i de statliga investeringarna i sjöfartsteknisk infrastruk-

tur som sjömätningar och navigationshjälpmedel under perioden, som kan sägas ge uttryck för 

att Sjöfartsstyrelsens legitimitet på den politiska nivån var relativt stor.216 Även om själva 

isbrytartrafiken skulle utföras av Marinen fram till 2001, blir det i detta sammanhang även 

                                                 
210 Se Andersson-Skog & Bäcklund (1992), s. 72, Andersson-Skog (2001), s. 131f. och Nyström (2002), s. 108.  
211 Jämför Chandler (1977), s. 6f och Chandler (1990), s. 8. I tidigare forskning utifrån detta business history-
perspektiv har särskilt SCA:s utveckling framhållits, se Gaunitz (1979, ss. 188-200) om utvecklingen under 
decennierna efter andra världskriget och Larsson & Malmberg (1992) om den senare utvecklingen. 
213 I den här frågan är det intressant att dra en parallell mellan denna utveckling och processen runt den tilltänkta 
investeringen i lokalisbrytare runt 1950, där SCA och MoDo förefaller att ha haft högre ambitioner än andra, 
mindre skogsföretag.  
214 Pettersson (1988), s. 150. Jämför även Boge (2006), s. 167. 
215 Kungl. Maj:ts proposition nr 124/1955, s. 113ff; Stenc K. 1967:10, s. 1 och s. 11 samt bil. 1.  
216 Se exempelvis Statsutskottets utlåtande nr 6 år 1964, s. 47. 
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tydligt hur överväganden knutna till civila aktörer och intressen kom att dominera beslutspro-

cessen snarare än de militärt sjöfartstekniska.217  

 

Utifrån ett perspektiv som tar fasta på att järnvägen och sjöfarten ansågs konkurrera om de 

norrländska godsfrakterna, går det även att relatera sjöfartssektorns ökade inflytande över 

beslutsprocessen till järnvägssektorns relativa nedgång under efterkrigstiden. I sin avhandling 

av SJ:s utveckling mellan 1920 och 1990 fann Lena Andersson-Skog, att det under 1950-talet 

uppstod ett nytt synsätt på transportsektorn, där ”bryta bygd-temat” ersattes av företagseko-

nomiska krav och en ökad affärsmässighet.218 Det fanns dock ett gap mellan den transporttek-

niska utvecklingen och de politiska och administrativa styrmedlen. I korthet innebar de nya 

villkoren, att det var problematiskt för SJ att göra de nyinvesteringar i bana och tåg, som skul-

le ha kunnat befrakta den norrländska basindustrins produktion.219 Detta kom också till ut-

tryck under arbetet med 1966 års isbrytarkungörelse, då SJ fortsatte att hävda att järnvägen 

även i framtiden kunde utgöra en betydelsefull länk i den norrländska industrins transportked-

jor, samtidigt som de enda fraktlättnader som kunde erbjudas var de som ansågs företagseko-

nomiskt motiverade.220

 

Den långsiktiga utvecklingen av den statliga sjöfartssektorns finansiella resurser kan också 

ställas i relation till utvecklingen av kostnadsansvaret inom civilflyget. Denna komparation är 

särskilt intressant eftersom både hamnarna och flygplatserna samtidigt var föremål för över-

väganden om förstatligande genom att 1944 års Flygplatsutredning221 och 1944 års Hamnu-

tredning222 tillsattes samma år. Det finns dock stora skillnader i hur politiken med anknytning 

till dessa områden utvecklades. Även om flygplatserna förstatligades, minskade det statliga 

engagemanget inom civilflygets infrastruktur redan under 1950-talets senare hälft som en 

följd av de marknadsorienterade idéer som dominerade trafikpolitiken under 1950-talet.223 

Dessa idéer befästes sedan 1967 i det beslut som implementerade 1963 års trafikpolitiska be-

slut inom luftfartsområdet.224 Detta kan ställas i motsats till hamnarna, som inte blev föremål 

                                                 
217 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45,”Chefen för Marinen. Yttrande 
över utredning angående isbrytarverksamheten m.m”. 
218 Andersson-Skog (1993), s. 146. 
219 Andersson-Skog (1993), s. 154f och s. 161. Denna tolkning bekräftas också av resultaten i Fredrik Anders-
sons (2004), s. 117ff studie av beslutsprocesser angående norrländska kustjärnvägar under 1900-talet.  
220 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Järnvägstyrelsens utlåtande 
över Sjöfartsstyrelsens förslag rörande isbrytarberedskapens ordnande m.m. den 17 juli 1964”. 
221 SOU 1946:58. 
222 SOU 1949:21. 
223 Se SOU 1966:34, s. 18f. 
224 Kungl. Maj:ts proposition nr 57/1967, s. 43ff. 
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för förstatligande, utan istället förblev en kommunal angelägenhet. Trots detta ställningsta-

gande från staten, ökade det statliga engagemanget inom sjöfartsområdet kraftigt under 1950- 

och 60-talen. 

 

Slutligen går det att uppmärksamma att den professionaliseringsprocess som hade inletts un-

der 1940-talet inom den statliga sjöfartssektorn fördjupades i samband med inlärningen av 

finsk praxis inom området under arbetet med 1966 års isbrytarkungörelse och överföring av 

isbrytarteknologi från Wärtsilä.225 I den här frågan menar jag att den långvariga relationen 

mellan Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket och Wärtsila är särskilt viktig att uppmärksamma. 

Uppkomsten och utvecklingen av denna relation anknyter till det förlopp som illustrerats med 

begreppet utvecklingspar i tidigare teknikhistorisk forskning. Exempelvis menar teknikhisto-

rikern Mats Fridlund, att uppkomsten av ett utvecklingspar innebär att en statlig organisation 

med ansvar för ett stort landsomfattande tekniskt system får en nära och långsiktig samarbets-

relation med en privat tillverkare och leverantör av systemutrustning som är fokuserad på ut-

vecklandet av ny teknik med ett gemensamt intresse för båda parter.226  

 

När det gäller utvecklingsparet Wärtsilä och Sjöfartstyrelsen/Sjöfartsverket innebar det fak-

tum att Wärtsilä som en följd av att företaget också levererade isbrytare till Finland och Sov-

jetunionen representerade en teknikutveckling i världsklass inom området.227 Denna kontinu-

erliga exogena utveckling av isbrytarteknologin innebar att Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket 

alltid kunde legitimera sina krav på isbrytarinvesteringar utifrån ett tekniskt perspektiv. Detta 

innebar också att myndighetens resurser kunde inriktas på att hantera de politiska inslagen i 

beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar, exempelvis i form av rela-

tioner med beslutsfattare och regionala avnämare.  

 

4.9 Sammanfattande diskussion 
Detta kapitel har redovisat hur beslutsprocessen kring regleringen av den norrländska vinter-

sjöfarten utvecklades under perioden mellan 1940 och 1964. Under denna period ökade ambi-

tionsnivån för isbrytningens omfattning och inriktning. I jämförelse med de avvägningar som 

                                                 
225 Med utgångspunkt från resonemanget hos Christiansen & Markkola (2006), s. 29, återspeglade denna process 
även en allmän trend av ömsesidig inlärning mellan de nordiska länderna i samband med utbyggnaden av den 
offentliga sektorn under efterkrigstidens första decennier 
226 Fridlund (1999), s. 13. Som ett exempel på sådana utvecklingspar inom starkströmsteknologi kan nämnas 
ASEA:s relation till SJ och Vattenfall.  
227 Jämför Kaukianen & Leino-Kaukianen (1992), s. 229. 
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innebar att isbrytartjänsten i Norrland hade prioriterats lägst under de vintrar när det fanns ett 

behov av isbrytning vid alla kuststräckor under 1940- och 50-talen, innebar den isbrytarför-

ordning som fastställdes 1966 stora förändringar. Denna förordning var geografiskt neutral, 

och betonade att avnämarnas sjöfartstekniska förutsättningar var avgörande för vilken grad av 

isbrytarassistans staten kunde garantera. Denna utökade ambitionsnivå innebar också en ök-

ning av isbrytarinvesteringarna med resultatet att de av Wärtsilä levererade Oden och Tor 

hade avsevärt högre kapacitet än Atle, Ymer och Thule.  

 

Perioden mellan 1940 och 1964 kännetecknades även av en återhållsamhet när det gäller infö-

randet av isbrytningsavgifter. I den här frågan är det intressant att notera, att denna fas av vin-

tersjöfartens regleringsprocess anknyter till det statliga agerandet under uppbyggnadsskedet 

av övriga transportsystem genom att det krav på kostnadstäckning som ställdes av 1941 års 

isbrytarutredning inte infördes. Detta innebar att relativt stora investeringar gjordes under ett 

uppbyggnadsskede. 

 

Som Tabell 4.1 visar, var den tydligaste övergripande faktorn bakom beslutsprocessens in-

riktning mot en utbyggnad av den norrländska vintersjöfarten den statliga sjöfartssektorns 

expansion i samband med den tilltagande sektoriseringen inom området. Efter att ansvaret för 

den statliga vintersjöfarten hade överförts till Kommerskollegium 1947, blev det organisato-

riskt och administrativt möjligt att arbeta med de frågor som 1941 års isbrytarutredning och 

den Norrländska Isbrytarutredningen hade uppmärksammat. Genom att Kommerskollegium 

tog hänsyn till den framväxande basindustrins behov av effektiva intermodala transporter och 

andra norrländska sjöfartsintressen, kom arbetet med frågorna runt vintersjöfarten nästan ute-

slutande att koncentreras kring specifika norrländska problem. Denna trend fortsatte och för-

djupades efter det att sjöfartsärendena inom Kommerskollegium hade införlivats i Sjöfartssty-

relsen efter dess bildande 1956.  
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Tabell 4.1. Översikt av statliga aktörer och bakomliggande faktorer under beslutspro-
cessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar 1940-1964. 
 
 
Beslut Statliga aktörer Bakomliggande faktorer 
Investeringen i Oden 1951-1955. Kommerskollegium och Handels-

departementet. 
Organisatoriska förändringar och 
sektorisering inom sjöfartsområdet 
som ett resultat av trafikpolitiska 
målsättningar. Handelspolitiska 
målsättningar knutna till den norr-
ländska industrin inom Kommers-
kollegium. 

1966 års isbrytarförordning, mål-
sättningen att hålla hamnarna norr 
om Umeå öppna för vintertrafik. 

Sjöfartsstyrelsen och Handels-
departementet. 

Organisatoriska förändringar och 
sektorisering inom sjöfartsområdet 
som ett resultat av trafikpolitiska 
målsättningar. Handelspolitiska 
målsättningar knutna till den norr-
ländska industrin inom Sjöfartssty-
relsen efter ombildandet av Kom-
merskollegium. 

Investeringen i Tor 1961-62. Sjöfartsstyrelsen och Handels-
departementet. 

Investeringen i första hand kopplad 
till kontracykliska åtgärder inom 
den allmänna ekonomiska politiken 
så som den riktades mot norrländs-
ka industribranscher. 

 
 

Tabell 4.1 belyser även att Kommerskollegium och Sjöfartsstyrelsen betonade den norrländs-

ka exportindustrins handelspolitiska värde i sin argumentation gentemot Handelsdepartemen-

tet. Denna argumentation anknyter till det som statsvetarna Daniel Tarschys och Maud Edu-

ards i sin argumentionsanalys av budgetprocesser kallar ”det nationella argumentet”.228 Tar-

chys och Eduards menar, att eftersom anslag på central nivå ofta beviljas av beslutsfattare 

som inte har någon direkt beröring med den verksamhet som den enskilda myndigheten be-

driver, är det inte ovanligt att myndigheter sätter in sin verksamhet i ett nationellt samman-

hang för att visa hur den tjänar folket och riket. Eftersom isbrytningen på ett naturligt sätt 

kunde sammankopplas med den svenska exportindustrins internationella konkurrenskraft, 

blev det möjligt för Kommerskollegium och Sjöfartsstyrelsen att påvisa att det nationella in-

tresset var hotat om isbrytarresurserna förblev begränsade. Genom att Kommerskollegiums 

och Sjöfartsstyrelsens argumentation på ett tydligt sätt anknyter till visionen om Norrland som 

”framtidslandet”, går det även att anlägga ett diskursperspektiv på den här frågan. Utifrån 

detta perspektiv framställdes vintersjöfarten alltså som ett nödvändigt instrument för att ut-

nyttja de norrländska naturresursernas potential till både regionens och nationens nytta.229

                                                 
228 Följande framställning bygger på Tarschys & Eduards (1975), s. 41. 
229 Resonemanget bygger på Sörlin (1988), s. 9f. 
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Det var även möjligt att identifiera, hur faktorer relaterade till vad som i denna licentiatupp-

sats kallas paradigmnivån påverkade beslutsprocessens inriktning. Ett exempel på detta är 

beslutet att investera i isbrytaren Tor i början av 1960-talet, som kan ses som en naturlig följd 

av 1950-talets ekonomiska politik inom ramen för den svenska modellen. I detta sammanhang 

var utbyggd vintersjöfart ett av flera möjliga instrument för att uppnå industriell omvandling 

och tillväxt inom ramen för de allmänna strukturrationaliseringsambitionerna. Även om det 

inte reflekterades i regionalpolitiken, fanns det alltså ett statligt intresse av att understödja 

moderniseringen av existerande anläggningar i den norrländska basindustrin för att förbättra 

deras internationella konkurrenskraft.230 Genom att vissa basindustriella företag därmed vida-

reutvecklade sina transportsystem, innebar detta en förändring i den sjöburna godstrafiken 

som bidrog till att den tidigare relativt homogena hamn- och sjöfartsstrukturen differentiera-

des. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
230 Förutom skogsindustrin kan detta även sägas gälla utbyggnaden av NJA i Luleå under 1950-talet, se vidare 
Jonsson (1987), ss. 263-271. 
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5. VINTERSJÖFARTEN OCH DEN REGIONALA INDUSTRIPOLITIKEN 1964-1975 

Genom den praxis som uppkom i samband med arbetet med 1966 års isbrytarkungörelse, fast-

ställde Sjöfartsstyrelsen under 1960-talet en målsättning att upprätthålla året runt-sjöfart till 

Umeå bortsett från under exceptionellt stränga vintrar.231 Resultatet blev att många hamnar 

söder om Umeå hade relativt god tillgång till vintersjöfart, medan hamnarna norr om Umeå i 

många fall var stängda i lika stor utsträckning som under tidigare decennier (jämför Tabell 

1.1).  

 

Under perioden fram till 1975 kännetecknades därför beslutsprocessen om den norrländska 

vintersjöfartens regleringar av en diskussion om vilken den fortsatta målsättningen för isbryt-

ningen skulle vara. I detta sammanhang kom faktorer på makronivån att påverka utvecklingen 

i större utsträckning än tidigare, vilket innebar att beslutsprocessen exponerades för fler poli-

tiska och ekonomiska dimensioner än tidigare. Detta innebar även att de regleringsområden 

som ingick i beslutsprocessen - isbrytarinvesteringar, verksamhetens omfattning och inrikt-

ning samt isbrytaravgifter - åter fördes samman till en mer samlad agenda. 

 

5.1 Vintersjöfartens regleringar och 1963 års trafikpolitiska beslut 
Under inledningen av perioden kom beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens 

regleringar till stor del att påverkas av 1963 års trafikpolitiska beslut och de företagsekono-

miska och konkurrensrelaterade principer som låg till grund för detta beslut. Eftersom det 

ifrågasattes i vilken utsträckning Sjöfartsverkets verksamhet och inriktningen hos de svenska 

hamninvesteringarna var förenliga med det trafikpolitiska kravet på full kostnadstäckning, 

tillsattes två utredningar under 1965. Den ena utredningen, som kallades Sjöfartsutredningen, 

skulle bland annat utreda principerna för hur isbrytningens kostnader skulle täckas.232 Den 

andra utredningen, Hamnutredningen, skulle ange hur det framtida hamnsystemet borde ut-

formas utifrån de ekonomiska och tekniska utvecklingstendenser som påverkade hamnområ-

det.233 Mot bakgrund av dessa överväganden skulle utredningen sedan lägga fram förslag 

rörande en ändamålsenlig uppläggning av vintersjöfarten i Norrland.234

 

                                                 
231 Statsutskottets utlåtande nr 163/1963. 
232 Stencil K 1968:9, s. 4. 
233 Se vidare RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 24 september 1965, ärende 35, ”PM med syn-
punkter på ett kommande utvecklingsarbete i syfte att förbättra hamnpolitiken”, ”P.M med sammanställning av 
vissa synpunkter på sambandet mellan land- och sjötransporter”. 
234 SOU 1969:22, s. 11f 
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5.1.1 Sjöfartsutredningen 
Utgångspunkten för Sjöfartsutredningens arbete var de riktlinjer som fastställdes i samband 

med 1963 års trafikpolitiska beslut. Detta beslut innebar att varje trafikgren i princip skulle 

svara för de kostnader den orsakade det allmänna. Av den anledningen var en förutsättning för 

att trafikanternas val av transportmedel att transportavgifterna på ett realistiskt sätt skulle av-

spegla kostnaderna. En utjämning av skillnaderna mellan olika geografiska områden eller 

transportslag var inte förenligt med strävan att få till stånd en transportförsörjning till lägsta 

samhällsekonomiska kostnad.235

 

Eftersom isbrytningen enligt Sjöfartsutredningens mening borde bedrivas med en hård kom-

mersiell inriktning och efter företagsekonomiska principer, lade utredningen fram ett förslag 

om isavgifter som visade stora likheter med det förslag som 1941 års isbrytarutredning pre-

senterade.236 Enligt Sjöfartsutredningens förslag skulle de rörliga kostnaderna för isbrytar-

verksamheten täckas genom särskilda isavgifter. För sjöfarten på Bottenviken och Bottenha-

vet borde avgifter utgå för både fartyg och vara Dessa avgifter skulle huvudsakligen vara al-

manacksbundna och utgå med lägre belopp under avgiftsperiodens början och slut. Avgiftspe-

riodens längd och avgifternas storlek var differentierade efter områden, fördelade på Botten-

viken, norra Bottenhavet och södra Bottenhavet, samt efter fartygens lämplighet för gång i 

is.237

 

Sjöfartsutredningens förslag förkastades emellertid vid riksdagsbehandlingen 1970. Riksda-

gen menade att kostnaderna för den statliga isbrytningen även i fortsättningen borde täckas 

med skattemedel och betraktas som ett driftbidrag till sjöfarten främst på Norrlandskusten.238 

I samband med detta uttalande refererade kommunikationsministern Norling även till de ar-

gument som hade formulerats till stöd för inrättandet av transportstödet samma år. Han fram-

höll, att det var en angelägen regionalpolitisk uppgift att i olika hänseenden ge näringslivet i 

Norrland möjligheter som är mera likartade dem som gäller för näringslivet i andra delar av 

landet. Högre transportkostnader till följd av längre transportavstånd ansågs vara en hämman-

de faktor för näringslivets utveckling i förhållande till konkurrenter i andra delar av landet. Av 

                                                 
235 Stenc K 1968:9, s. 1 och s. 4; RA, YK 2461, vol. 1, ”Protokoll fört vid sammanträde på Riksdagshuset, stats-
utskottets 5:e avdelning, den 2 september 1965”.  
236 RA, YK 2461 vol. 1, ”Protokoll fört vid sammanträde med sjöfartsutredningen den 28 januari 1966”, ”Proto-
koll fört vid sammanträde med sjöfartsutredningen den 20 juni 1966”. 
237 Stencil K 1968:9, s. 2f. 
238 Kungl. Maj:ts proposition nr 119/1970, s. 43. 
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den anledningen var det en uppgift för regionalpolitiken att försöka minska de kostnadsmässi-

ga olägenheter som följde med de långa avstånden, vilket skulle bidra till att förbättra möjlig-

heterna för en ökad ekonomisk tillväxt. Därmed främjades också en bättre jämvikt i närings-

geografiskt hänseende mellan landets olika delar samt ett effektivare utnyttjande av landets 

resurser. Detta medverkade i sin tur till att skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt och socialt av-

seende mellan människor i olika regioner. Mot denna bakgrund ansågs det nödvändigt, att de 

statliga insatserna inom transportsektorn planerades i nära kontakt med samhällsplaneringen i 

stort. De lokaliserings-, arbetsmarknads- och allmänt näringspolitiska målsättningarna måste 

därför beaktas. Inom ramen för de trafikpolitiska riktlinjerna som beslutades 1963 borde det 

vara möjligt styra transportmarknaden så, att det blev möjligt att för trafikföretag med ett 

principiellt kostnadsansvar för sin verksamhet att få särskild ersättning för samhällsmotivera-

de transporttjänster.239

 

Detta ställningstagande reflekterade den växling i trafikpolitiken som ägde rum under 1960-

talets senare hälft då den tidigare marknadsorienteringen ersattes av ett större statligt engage-

mang inom vissa områden. I det här sammanhanget förefaller alltså en uppdelning ha gjorts av 

hur man ville stödja olika avnämare. Medan transportstödet240 riktade sig mot de producenter 

som man ansåg gynnas av landtransporter, var isbrytningen riktad mot de basindustrier, vars 

produktion till största delen avsattes på exportmarknaden och transporterades dit sjövägen.241  

Denna trend förstärktes sedan genom det betänkande som 1965 års hamnutredning presente-

rade om vintersjöfart.  

 

5.1.2 Hamnutredningens betänkande om vintersjöfart 
Utredningsuppdraget för 1965 års hamnutrednings betänkande om vintersjöfart kan beskrivas 

i termer av att utredningen hade mandat att slutgiltigt skulle avgöra vilken ambition staten 

skulle ha för den norrländska vintersjöfarten. Den allmänna slutsats som Hamnutredningen 

                                                 
239 Kungl. Maj:ts proposition nr 84/1970, s. 18ff. Denna syn på vintersjöfart som ett regionalpolitiskt instrument 
framhölls också av 1968 års lokaliseringspolitiska utredning, se SOU 1969:49, s. 141. 
240 Transportstödet tillhör de regionalpolitiska företagsstöden och ges till vissa företag i ett stödområde. Detta 
innebär en subvention av deras transportkostnader och genom denna subvention skulle företag i stödområdet, 
som i stort omfattar Norrlandslänen, få stärkt konkurrenskraft på marknader i södra Sverige och utomlands. 
Transportstödets framväxt och utveckling beskrivs utförligt i Pettersson (1999). 
241 SOU 1997:94, s. 65ff; Andersson & Pettersson (2004), s. 190ff; Regional- och Trafikpolitik (1970). Transpor-
ter med sjöfart var inte berättigade till transportstöd fram till år 2000 utifrån motiveringen att en av målsättning-
arna med stödet var att stimulera förädling av råvarorna inom regionen, snarare än att direkt skeppa dem utom-
lands. Eftersom sjöfarten huvudsakligen ansågs frakta råvaror, gav transportstödet därför inga kostnadslättnader 
för sjöfarten. Trots denna bedömning, verkar isbrytningen ändå ha betraktats som en legitim och naturlig statlig 
åtgärd för att kompensera de norrländska basindustriernas relativt högre transportkostnader. 
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presenterade, blev att norrlandsindustriernas transportbehov för export och import lika väl 

som motsvarande transportbehov för industrier i övriga delar av landet borde tillgodoses ge-

nom att skapa möjligheter för direkta sjötransporter året runt.242

 

Denna målsättning kopplades dock till förutsättningen att avnämarna till vintersjöfarten hade 

följt den utveckling som inträffat inom sjöfartsområdet sedan 1941 års isbrytarutredning. För 

att koncentrera isbrytarnas insatser till största nytta för samhället föreslog utredningen ett be-

gränsat antal vinterskeppningshamnar, dit isbrytartrafiken skulle koncentreras. De vinter-

skeppningshamnar som föreslogs var Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Hudiksvall/Söderhamn 

och Gävle samt Luleå, Piteå och Skellefteå. Denna typ av kompromiss, där samhällsekono-

miska och regionalpolitiska målsättningar förenades, hade tidigare framhållits i 1963 års tra-

fikpolitiska beslut och i den offentliga utredning som låg till grund för 1964 års lokaliserings-

politiska beslut.243  

 

Dessa idéer förefaller sedan ha kombinerats med de slutsatser som Hamnutredningen lade 

fram i sitt huvudbetänkande. I detta framhölls att det fanns utvecklingstendenser inom när-

ingsliv och transportväsende som motiverade en ökad koncentration av hamnverksamheten 

till ett ökat antal välutrustade hamnar. Den lösning som föreslogs, var att identifiera region-

hamnar, till vilka hamnverksamheten i regionerna borde koncentreras.244  

 

Eftersom förslaget om vinterskeppningshamnar innebar ett brott med en äldre, traditionell 

hamnstruktur, är det i den här frågan det intressant att notera den tydliga uppfattning Hamnut-

redningen hade om framtiden för den norrländska ekonomin. Det intryck som förmedlas är att 

den regionala ekonomin hade omfattande utvecklingsmöjligheter som en följd av en utbyggd 

vintersjöfart. Dessa möjligheter var dock modellerade efter den planerade utvecklingen inom 

basindustriella storföretag som NJA, Boliden, ASSI, MoDo, SCA, Iggesund och LKAB, vars 

transportsystem kunde motsvara de krav som den utbyggda isbrytningen ställde.245 Dessa 

transportsystem omfattade inte bara moderniserade hamnanläggningar, utan genom förslaget 

att de gemensamma svensk-finska isklassnormer som infördes 1971 skulle utgöra grunden för 

vilka fartyg som skulle assisteras i en isbrytarkonvoj, förutsatte hamnutredningen också att 
                                                 
242 SOU 1971:63, s. 92. 
243 Kungl. Maj:ts proposition nr 191/1963, s. 113; SOU 1963:58, s. 381. 
244 SOU 1969:22, s. 151 och s. 157. RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll den 3 december 1969: Koncentration av 
hamnarna utefter Norrlandskusten”. 
245 SOU 1971:63, s. 54. RA, YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 
juni 1970, Bilaga 8: Plan för hamnutredningens isbrytarbetänkande”. 
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företagen hade möjlighet att utnyttja specialiserade bulklastfartyg för sina sjöfrakter.246 Här 

konstaterade Hamnutredningen, att skogsindustrins produkter kunde skeppas antingen i linje-

fart eller i kontraktsfart (bulksjöfart). Genom att linjetrafikens hade tunnats ut längs stora de-

lar av Norrlandskusten, hade kontraktsfarten blivit ett alltmera vanligt transportsätt i sådana 

relationer där tillräckligt gods regelbundet fanns för lastning av hela fartyg. Denna utveckling 

gynnades av den pågående strukturrationaliseringen inom industrin samt av den tekniska ut-

vecklingen inom materialhantering och skeppsbyggeri.247  

 

Denna utveckling har belysts i tidigare forskning av kulturgeografen Ian Layton, som notera-

de en förändring i den norrländska hamnstrukturen i samband med att flera norrländska skogs-

företag inledde en omfattande omstrukturering av sina transportsystem med början från senare 

hälften av 1960-talet.248 Detta förlopp kan beskrivas i termer av att det uppstod en sub-

regional differentiering mellan hamnarna, där vissa hamnar kopplade till basindustrins trans-

portsystem på ett tydligt sätt bildade en tätgrupp i den regionala hamnhierarkin. Som exempel 

går det att nämna att SCA koncentrerade sina utskeppningar till terminaler i Tunadal och 

Holmsund, samtidigt som företaget inrättade ett eget rederi för vintersjöfart. Medan MoDo 

koncentrerade sina utskeppningar till Husum påbörjades ett nära samarbete med Gorthonrede-

riet för att utnyttja deras isklassade fartyg. Även ASSI koncentrerade sina transporter till den 

nybyggda hamnen vid Haraholmen i Piteå. Sluligen inträffade även en specialisering inom 

den malmbaserade industrin i samband med att LKAB och Boliden chartrade specialfartyg för 

sina bulkfrakter. 

 

Utifrån Hamnutredningens källmaterial går det att utifrån synen på dessa avnämare att identi-

fiera betydande förväntningar på sjöfartens möjligheter som komplement till den regionalt 

inriktade industripolitik som formulerades under senare hälften av 1960-talet.249 Visserligen 

betonades det inledningsvis att utredningsuppdraget skulle genomföras inom ramen för de 

marknadsprinciper på transportmarknaden som 1963 års trafikpolitik fastslagit.250 Utredning-

en ifrågasatte emellertid de cost-benefitanalyser som började växa fram för att mäta samhälls-

ekonomisk lönsamhet genom påpekandet att det var komplicerat att ange vad som är det eko-

                                                 
246 SOU 1971:63, s. 94. 
247 SOU 1969:22, s. 113. 
248 Layton (1978, a), Layton (1979), Layton (1981), Layton (1988). 
249 RA, YK 2509, vol. 2, “Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 23 oktober 1969”, ”Proto-
koll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 4 augusti 1971”.  
250 RA, YK 2509, vol. 2, ”Minnesanteckningar från Hamnutredningens konferens i Sundsvall den 3/12 1969”, s. 
88. 
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nomiskt optimala. En enklare och säkrare väg ansågs vara att först söka presentera en skälig 

målsättning utifrån allmänna överväganden och värderingar, varefter det kunde utredas i vil-

ken mån denna målsättning praktiskt kunde realiseras och om kostnaderna stod i rimlig rela-

tion till vinsterna.251

 

Utredningen förkastade därför möjligheten att genomföra en förutsättningslös analys av isbry-

tarverksamhetens samhällsekonomiska lönsamhet enligt en modell som skisserades av natio-

nalekonomen Ingemar Ståhl, som knöts till utredningen som sakkunnig.252 Det som låg till 

grund för att utredningens ställningstaganden var istället de uttalanden som de i detta stycke 

redovisade basindustrierna gjorde om sitt transportbehov och vilka andra förutsättningar det 

kunde finnas för en utbyggd vintersjöfart. Utifrån detta konstaterade utredningen, att den öka-

de förädlingen av norrlandsindustriernas produkter accentuerade behovet av kontinuerliga 

transporter med hänsyn både till direkta kostnader i form av lagerräntor och andra lagrings-

kostnader och till behovet för industrierna att kunna tillgodose sina kunder året runt. Maximi-

tiden som angavs för ett vinterstopp var två till tre veckor. Den slutsats som utredningen drog 

av detta var, att kraven på kontinuerliga transportmöjligheter året runt från näringslivet och i 

synnerhet norrlandsindustrin samt den pågående eller planerade industriexpansionen i de stora 

basindustriella företagen hade ställt vintersjöfarten i blickpunkten på ett annat sätt än tidiga-

re.253  

 

I den här frågan konstaterade utredningen, att antingen måste åtgärder vidtagas för att hålla 

sjöfarten igång året runt, med endast kort uppehåll under högvintern, eller också måste trans-

portfrågan lösas på annat sätt för att exportindustrierna skulle kunna utvecklas enligt de fram-

lagda planerna. Det framhölls, att oavsett vilken lösning som valdes måste målet vara att ge 

näringslivet godtagbara transportmöjligheter året runt och såvitt möjligt beroende vintrarnas 

svårighetsgrad.254

 

Hamnutredningens initiala utgångspunkt i den här frågan var tämligen öppen. Utredningen 

borde inte låsa sig fast vid existerande transportformer utan även bedöma hur andra alternativ 

än en utbyggd vintersjöfart kunde tillgodose Norrlands transportbehov. Av den anledningen 
                                                 
251 RA, YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 1970, Bilaga 8: 
Plan för hamnutredningens isbrytarbetänkande”. RA, YK 2509, vol. 1, ”Protokoll fört vid sammanträde med 
hamnutredningen den 27 maj 1968”. 
252 RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 1970”. 
253 SOU 1971:63, s. 48. 
254 SOU 1971:63, s. 48.   
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undersökte utredningen den tidigare idén att utveckla ett transportsystem för järnvägstranspor-

ter till isfri hamn.255  

 

Trots denna förutsättningslösa ansats blev utredningens ställningstagande ändå att förorda en 

utbyggd vintersjöfart på bekostnad av järnvägsalternativet. Eftersom utredningen utgick från 

de basindustriella företag vars transportsystem var uppbyggda kring sjötransporter, framstår 

detta ställningstagande i efterhand som avgjort på förhand. Det finns emellertid också en tyd-

lig transportpolitisk dimension i hamnutredningens ställningstagande, som uttryckte en miss-

tro mot SJ:s traditionella roll som tillväxtinstrument.256 En viktig bakgrundsfaktor till denna 

misstro var, att utredningen inte ansåg att det var möjligt för SJ att finansiera de investeringar 

som krävdes för att möjliggöra landtransportalternativet.257 Mot bakgrund av SJ:s finansiella 

situation under perioden, framstår dessa farhågor som välgrundade. Statsvetaren Anders San-

nerstedt noterade i den här frågan, att SJ:s ekonomiska resultat visserligen förbättrades avse-

värt under de första åren efter 1963 års trafikpolitiska beslut. Det var dock en tillfällig förbätt-

ring, orsakad dels av högkonjunkturen, dels av att driftbidraget tillfälligt höjdes. Enligt San-

nerstedt finns det alltså inget som tyder på att SJ:s långsiktiga lönsamhet skulle ha påverkats 

genom 1963 års beslut.258  

 

Hamnutredningen föreslog därmed att den rollfördelning på sektorsnivå som uppstod under 

1950- och 60-talen, med en expansion av sjöfartens andel av den norrländska basindustrins 

transportmarknad på järnvägens bekostnad, borde fördjupas för att komplettera och under-

stödja övriga insatser inom industri- och regionalpolitiken. I den här frågan är det slutligen 

värt att notera, att Hamnutredningens sammansättning var särpräglad i det avseendet att den 

leddes av Erik Severin, som trots att han blev utnämnd till generaldirektör för Sjöfartsverket 

1968, kvarstod som ordförande för utredningen. Detta intresse för de norrländska sjöfartspro-

blemen fördjupades förmodligen av att Severin hade varit socialdemokratisk riksdagsledamot 

för Gävleborgs län under två perioder, 1943-1948 respektive 1953-1957, och under Hamnut-

                                                 
255 SOU 1971:63, s. 48.   
256 RA YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 1970, Bilaga 5: 
Synpunkter med anledning av SJ:s promemoria ang järnvägstransporter som alternativ till vintersjöfart”. RA, YK 
2509, vol. 1, ”Kortfattade minnesanteckningar från sammanträde mellan hamnutredningen och SJ 27.4 1966”. 
257 Se RA YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 1970”, ”PM 
angående vintertransporter med järnväg Norrland-Västkusten avgiven av SJ driftavdelning i maj 1970”.  
258 Sannerstedt (1979), s. 190. 
 

 77



redningens arbete öppet uttryckte sitt stöd för att staten borde bidra till den industriella ut-

veckling som Norrland hade upplevt under efterkrigstiden.259

  

Även om Hamnutredningen hade en positiv inställning till en utbyggnad av den norrländska 

vintersjöfarten, hade staten ännu inte tagit ställning till de nya regleringar som skulle kunna 

realisera utredningens ambitioner. Detta förlopp behandlas i den avslutande delen av detta 

kapitel, som redovisar hur beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar 

utvecklades med avseende på investeringar i isbrytarresurser efter 1964 och vilken inverkan 

detta fick på regleringen av verksamhetens inriktning och omfattning.  

  

5.2 Isbrytarinvesteringar 
De nya tekniska förutsättningarna inom sjöfartsområdet som Hamnutredningen uppmärk-

sammade dominerade även dagordningen i den del av beslutsprocessen som föregick anskaff-

ningen av isbrytaren Njord, som togs i drift 1969. I oktober 1965 begärde Marinförvaltningen 

och Sjöfartsstyrelsen ett planeringsanslag för att anskaffa en ny isbrytare av Tor-typ från 

Wärtsilä. Denna begäran föregicks av två interna utredningar. I den första utredningen beto-

nades återigen isbrytarverksamhetens betydelse för den norrländska vintersjöfarten och möj-

ligheterna till industriell expansion. I likhet med tidigare resonemang byggde denna uppfatt-

ning på en enkät om den norrländska skogsindustrins utbyggnadsplaner, i det här fallet fram 

till 1970.260 Den andra utredningen betonade sedan isbrytningens betydelse för att den fram-

växande transporten av färjegods skulle expandera.261     

 

När det gäller skeppningsvillkoren för den norrländska industrin, framhöll den första utred-

ningen den uppsatta målsättningen att det skulle finnas möjlighet till året runt-skeppning från 

Umeå. Vid stränga vintrar skulle stängningen i görligaste mån begränsas vid Umeå- och Örn-

sköldsviksdistrikten. I det här avseendet betonades, att Umeå uthamn i större utsträckning 

tjänade som vinterhamn för nordligare belägna industriföretag och att detta var ett exempel på 

                                                 
259 Se exempelvis argumentationen i Severin (1970) och i RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll fört vid sammanträde 
med hamnutredningen den 4 augusti 1971”, där Severin motiverade Hamnutredningens förslag utifrån de i stats-
företagsgruppen ingående ASSI:s och NJA:s pågående utbyggnader av produktionen. 
260 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM angående isbrytarfrågan 
1965”. 
261 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM. Undersökning av färjetra-
fiken mellan Sverige och utlandet samt till och från Gotland. Behov av isbrytarassistans”. För en allmän historisk 
översikt av efterkrigstidens färjetrafik, se Andersson (2005), artikel III. 
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en önskvärd rationalisering262. För att upprätthålla denna målsättning krävdes det dock fyra 

operativa isbrytare och en i reserv. Genom att Atle och Ymer ansågs omoderna menade Sjö-

fartsstyrelsen och Marinförvaltningen, att ett nybygge var oundgängligt för att de prestationer 

för landets handel som isbrytningen utförde skulle vara möjliga även i framtiden.263

 

Efter en remissomgång, där större delen av remissinstanserna, bland vilka ett antal regionala 

aktörer var representerade, instämde i och tillstyrkte Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrel-

sens förslag fick dessa myndigheter i april 1966 instruktioner att fortsätta anskaffningsarbe-

tet.264 I anslutning till det slutliga investeringsbeslutet framhöll kommunikationsministern i 

likhet med Hamnutredningen, att sjöfartssektorn genomgick betydande strukturförändringar 

genom att fartygsstorleken ökade och alltmer specialiserade fartyg utvecklades, samtidigt som 

samordningen mellan land- och sjötransportmedlen hade ökat i betydelse. Denna utveckling 

ställde Sjöfartsstyrelsen inför ökade och nya krav ifråga om de tjänster som det var rimligt att 

erbjuda handelssjöfarten, vilket också medförde ökade kapitalinsatser.265   

 

Under Hamnutredningens arbete beslutade staten även om att investera i ytterligare en isbry-

tare från Wärtsilä, Atle (II). Argumentationen som föregick detta beslut kännetecknades i 

ännu större utsträckning än tidigare av dåtidens syn på isbrytningen som ett instrument för att 

uppnå en positiv ekonomisk utveckling i Norrland.266 I sitt äskande till 1971 års statsverks-

proposition framhöll Sjöfartsverket det dåliga materialläget för de äldre isbrytarna Ymer och 

Thule och upprepade även sin tidigare argumentation om att en utbyggd vintersjöfart var vä-

sentlig för att förbättra villkoren för den framväxande norrländska exportindustrin.267 Denna 

senare del av argumentationen var liksom tidigare baserad på en enkätundersökning bland ett 

urval av stora företag inom basindustrin, där enkätsvar från NJA, Boliden, ASSI, MoDo, SCA 

och Iggesund bekräftade slutsatsen att användandet av specialfartyg med hög isklass och an-

läggandet av kapitalintensiva terminalanläggningar hade ökat kraven på de enskilda isbrytar-

na.268 I anslutning till Sjöfartsverkets framställning betonade också Statsföretag AB och 

                                                 
262 Om Umeå hamns utveckling under efterkrigstiden, se Layton (1988), s. 14ff. 
263 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1,”Marinförvaltningen och Sjö-
fartsstyrelsen; ang anslag för anskaffning av ny statsisbrytare Dnr N 574/64:113”. 
264 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM Ny statsisbrytare, Marin-
förvaltningen angående anslag för anskaffning av en ny statsisbrytare den 15/9 1966”.   
265 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1967, bil. 8, s. 75. 
266 Se exempelvis Statsutskottets utlåtande nr 9 år 1970, s. 12f. 
267 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1. ”Sjöfartsverket. Separat bilaga 
till verksamhetsplan 1970/71-75/76. Anslag för anskaffning av ny statsisbrytare”. 
268 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1, ”Sjöfartsverket. Underbilaga 
till ’Anslag för anskaffning av ny statsisbrytare’”.  
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Hamnutredningen värdet av att investera i en ny isbrytare för att understödja den pågående 

industriella utvecklingen i Norrland.269

 

Hamnutredningen menade dock i sitt slutliga betänkande, att det krävdes ytterligare förstärk-

ning av den isbrytarflottan för att vintersjöfart med godtagbar säkerhet skulle kunna upprätt-

hållas till och med Umeå även under stränga vintrar. Hamnutredningen föreslog dels att Ymer 

skulle ersättas med den isbrytare som beställdes från Wärtsilä 1971, dels att Thule skulle er-

sättas av en ny isbrytare av samma storleksklass som Njord. För att vintersjöfart skulle kunna 

bedrivas året runt även på vinterskeppningshamnarna i Bottenviken, ansåg Hamnutredningen 

att det behövdes ytterligare två isbrytare utöver de förut angivna.  

 

För att påskynda expansionen av vintersjöfart i Bottenviken, föreslog Hamnutredningen också 

att ett principbeslut om vintersjöfarten borde fattas snarast möjligt.270 Det efterföljande hän-

delseförloppet innebar dock en viss avvikelse från Hamnutredningens förslag. I sin bedöm-

ning av utredningen 1973 konstaterade kommunikationsministern, att utredningens bedöm-

ning av att det fanns ett behov av ett snabbt ställningstagande i frågan om en ökning av isbry-

tarkapaciteten hade lett till att utredningens samhällsekonomiska kalkyl präglades av brister. 

Ett kompletterande utredningsarbete var därför nödvändigt innan det gick att ta ställning till 

frågan om isbrytarverksamhetens utformning på lång sikt.271

 

Kommunikationsministern framhöll dock även att det av Hamnutredningens framlagda mate-

rial och av övriga kända förhållanden fick anses stå klart, att norrlandsindustriernas transport-

behov ökade successivt både med avseende på godskvantiteter och kraven på kontinuitet i 

transportarbetet. I detta sammanhang betonades, att det inom överskådlig tid inte förelåg nå-

got alternativ till sjötransporter för en betydande del av det norrländska transportbehovet. De 

norrländska sjötransporternas problem under svåra vintrar förvärrades även av ett ökat behov 

av isbrytarresurser i södra Sverige och av att landtransporterna då var hårt trängda. Den plane-

rade utfasningen av Ymer och Thule från isbrytning längs Norrlandskusten ansågs förvärra 

denna situation. Mot denna bakgrund ansågs assistanskapaciteten inte vara tillräcklig, och det 

var därför nödvändigt att anskaffa ytterligare en statsisbrytare för att tillgodose det norrländs-

                                                 
269 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1, ”Statsföretag AB 4/11-70 med 
hemställan om anskaffande av ny isbrytare”, ”Hamnutredningen. 27.11.70 med förslag rör. en ändamålsenlig 
uppläggning av sjöfarten på Norrland (anskaffn. av ny havsisbrytare)”. 
270 SOU 1971:63, s. 94. 
271 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 122f.  
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ka näringslivets krav på kontinuitet i sjötransporterna. Denna isbrytare, Frej, skulle då kunna 

ersätta Oden i den norrländska isbrytartrafiken.272   

 

Trots detta inledande motstånd från staten, kännetecknades den fortsatta utvecklingen ändå av 

en expansion av den norrländska vintersjöfarten, som visar stora likheter med de målsättning-

ar som Hamnutredningen föreslog. En bidragande faktor till denna utveckling var de nya ad-

ministrativa förutsättningar som blev följden av att Sjöfartsstyrelsen ombildades till Sjöfarts-

verket 1969. Ett resultat av detta var att en ny form av verksamhetsstyrning, programbudgete-

ring, infördes från och med budgetåret 1969/70.273 Programbudgetering var en budgetmodell 

inom offentlig förvaltning som innebar att anslagen knöts till bestämda projekt eller program. 

Detta innebar att verksamhetens mål för den aktuella perioden fastställdes och program med 

budgeterade kostnadsramar och prestationsmått för de olika ansvarsområdena utarbetades. 

Den inbyggda komplexiteten i en sådan process skulle hanteras av att expertorgan tog fram en 

rationalistisk policyanalys som underlag för beslut på både lång och kort sikt.274 För Sjöfarts-

verket innebar detta att verket gavs större möjligheter än tidigare att bestämma och legitimera 

de långsiktiga målsättningarna för verksamheten. Detta förstärktes förmodligen av att det inte 

fanns någon kostnadstäckning för isbrytningen. 

 

Dessa förändrade förutsättningar för verksamhetens planering kom att sammanfalla med dåti-

dens idéer om fördelarna med en interventionistisk regional- och industripolitik så som de 

kom till uttryck under planeringen av Stålverk 80. I en analys av den planeringsprocess som 

föregick beslutet om Stålverk 80 under 1974, noterade statsvetaren Roger Henning att under-

laget till utredningen om Stålverk 80 inte var heltäckande. Beslutsprocessen drevs fram under 

en tidspress som innebar att det inte gjordes några cost-benefitanalyser. Istället lades stor hän-

syn vid projektets positiva sysselsättningseffekter och regional- och industripolitiska målsätt-

ningar.275 Detta verkar ha förbättrat Sjöfartsverkets förhandlingssituation i samband med ver-

kets äskande till budgetpropositionen 1975. I detta menade Sjöfartsverket, att behovet av is-

brytning måste bedömas inte bara utifrån tidigare kända skeppningsbehov, utan också utifrån 

de krav som verket ansåg det kommande Stålverk 80 skulle ställa på sjöfarten. Enligt Sjö-

fartsverket innebar de ökade kvantiteterna tillsammans med förlängda assistanssträckor att 

behovet av de särskilda utredningsinsatser som tidigare ansetts vara nödvändiga för att moti-
                                                 
272 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 123f.  
273 Kungl. Maj:ts proposition nr 58/1969, s. 80f. 
274 Wittrock & Lindström (1984), s. 13f. 
275 Henning (1980), kapitel 6. 
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vera anskaffningen av en ny isbrytare föll bort.276 Detta argument godtogs av kommunika-

tionsministern och den isbrytare som fick namnet Ymer (II) levererades sedermera 1977. 

 

5.3 Epilog: en utbyggd vintersjöfart under industrikris och återhämtning 
Det är intressant att notera hur väl den framtidsvision som Hamnutredningen uttryckte om att 

den norrländska industristrukturen skulle domineras av en moderniserad och rationaliserad 

basindustri lokaliserad till ett fåtal produktionscentra där de kan understödjas av sjöfart året 

runt kom att överrensstämma med den historiska utvecklingen. Även om staten överlämnade 

avgörandet om vilka vinterskeppningshamnar som skulle utses till den regionala trafikplane-

ringsprocess som inleddes 1971, innebar 1970-talskrisen att det produktions- och hamnmöns-

ter som Hamnutredningen förutsåg gäller än idag.277  

 

I den här frågan framkommer det tydligt, att vissa hamnar i Ådalen, övriga Västernorrland 

och i Gästrikland, vars verksamhet var starkt ensidigt beroende av de mindre skogsindustrier 

och som drabbades mycket hårt av 1970-talskrisen, numera har en obetydlig trafik.278 I det 

här sammanhanget är det också värt att notera de skillnader som finns i hur skogsindustrin 

moderniserade sina transport- och logistiksystem under 1960-talet, där de företag som slogs ut 

under krisen inte hade anpassat sin verksamhet till en mer konkurrensutsatt marknad, exem-

pelvis genom att föra in stora isklassade bulkfartyg i sina leveranskedjor. 

 

Denna tendens noterades av Sjöfartsverket i budgetäskandet 1978, där det framhölls att frågan 

om anskaffning av isbrytare inte aktualiserades till följd av lindriga isvintrar och den ringa 

sjöfarten på grund av lågkonjunkturen.279 Sjöfartsverket ansåg dock att äldre isbrytare borde 

moderniseras. Detta förslag förkastades dock av kommunikationsministern, vilket kan sägas 

utgöra avslutningen på den expansion av isbrytarresurser under efterkrigstiden som illustreras 

i Figur 5.1.280  

                                                 
276 Proposition 1975:1, bil. 8, s. 117. 
277 Om prioriteringen av vinterhamnar under trafikplaneringen, se Ds K 1975:9, SOU 1976:8 samt HLA, Norr-
ländska hamnförbundet 1980-1982, ”Protokoll fört vid Norrländska Hamnförbundets 20:e ordinarie årsmöte i 
Umeå den 20 och 21 mars 1980, Bilaga 8: Anförande av Hans Sandebring vid hamndagen i Umeå den 20 mars 
1980”. Detta ställningstagande innebar att sjötransporterna behandlades relativt tidigt under den regionala trafik-
planeringen, vilket exempelvis kan jämföras med kollektivtrafiken, som dominerade planeringen i slutet av 
1970-talet. Denna prioritering är också en indikation på att frågan om vintersjöfart hade stor betydelse för dåti-
dens trafikpolitik. 
278 Layton (1988), s. 8f och s. 13. 
279 Exempelvis realiserades aldrig Stålverk 80-projektet på grund av 1970-talskrisen. Istället sammanfördes NJA 
med andra krisdrabbade stålföretag i den statliga företagsgruppen Svenskt Stål AB.  
280 Proposition 1978/79, bil. 9, s. 97. 
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FIGUR 5.1. Statliga investeringsanslag till isbrytare 1940-1979 (miljoner kronor, löpan-
de priser). 
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Anm: De periodvisa ökningarna av investeringar sammanfaller åtminstone efter 1955 på ett tydligt sätt med att 
nya isbrytare anskaffas (jämför Tabell 1.2). 
Källa: Egen sammanställning från Riksdagstrycket 1940-1979. 
 

  

Det bör dock betonas att möjligheterna till vintersjöfart har bidragit till att den norrländska 

basindustrins konkurrenskraft upprätthållits också efter 1970-talskrisen, vilket kan illustreras 

med att oavbruten sjöfart för första gången i samband med en sträng vinter var möjlig under 

1978/79.281 Trots att tjänstesektorns framväxt har dominerat formulerandet av den regionala 

ekonomiska politiken under de senaste decennierna, har alltså basindustrins transportsystem 

fortsatt att utvecklas.282 Mot bakgrund av att den svåra isvintern under åren 2005/06 samman-

föll med ytterst goda marknadsvillkor för den metallbaserade basindustrin, är det idag svårt att 

föreställa sig att en allmän acceptans av att möjligheterna för basindustriell utveckling i Norr-

land måste begränsas av regelbundna avbrott i de grundläggande kommunikationerna skulle 

återkomma.  

 

5.4 Avslutande diskussion 
Under perioden mellan 1964 och 1975 utvecklades regleringarna knutna till ambitionsnivån 

för isbrytningens omfattning och inriktning till att sjöfart året runt borde äga rum även till 

hamnarna i Bottenviken. Som en följd av detta gjordes omfattande isbrytarinvesteringar, sam-
                                                 
281 Sjöfartsverket (1979), s. 1. 
282 Se exempelvis HLA, Norrländska Hamnförbundet 1980-1982, ”Utredning angående vintersjöfart juli 1981”. 
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tidigt som den norrländska vintersjöfartens avnämare också tvingades uppfylla vissa relativt 

högt ställda krav på fartygsteknologi och utformningen av företagens transportsystem. Det 

statliga engagemanget kom även till uttryck i att direkta avgifter för isbrytning inte infördes. 

Istället kompenserade staten Norrland som en perifer region för de relativt högre transport-

kostnaderna med sjöfart.  

 

Även om agerandet på sektornivå kännetecknades av en betydande beslutsamhet att åstad-

komma dessa regleringslösningar, visar Tabell 5.1 att faktorer på makronivån fick större in-

flytande på beslutsprocessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar än tidigare. 

Bland faktorerna på makronivå kan främst den regional- och industripolitik som växte fram 

under 1960-talet nämnas. De nya regional- och industripolitiska idéerna påverkade även tra-

fikpolitiken genom att den marknadsorientering som kännetecknade 1963 års trafikpolitiska 

beslut gradvis omformulerades till förmån för idén om att staten - inom rimliga gränser - bor-

de vara den yttersta garanten för att tillfredsställa transportbehovet i en region.     

 

Tabell 5.1. Översikt av statliga aktörer och bakomliggande faktorer under beslutspro-
cessen om den norrländska vintersjöfartens regleringar 1964-1975. 
 
 
Beslut Statliga aktörer Bakomliggande faktorer 
Investeringen i Njord 1965-1967.  Kommunikationsdepartementet, 

Sjöfartsstyrelsen. 
Industripolitik och i viss mån han-
delspolitik, den regionala basindu-
strins internationella konkurrens-
kraft. 

Avvisandet av förslaget om isbry-
taravgifter 1970. 

Kommunikationsdepartementet. Regionalpolitik, det regionala 
näringslivets konkurrenskraft. 

Inriktningen mot året runt-sjöfart i 
Bottenviken 1970-75. 

Hamnutredningen, Kommunika-
tionsdepartementet, Sjöfartsverket, 
Statsföretag AB med dotterbolag 
och Industridepartementet. 

Regional- och industripolitik, både 
i form av den regionala basindu-
strins generella internationella 
konkurrenskraft och i form av 
Stålverk 80-projektet. 

Investeringen i Atle (II) 1970-71. Kommunikationsdepartementet, 
Sjöfartsverket, Statsföretag AB 
med dotterbolag och Industri-
departementet. 

Regional- och industripolitik, den 
regionala basindustrins internatio-
nella konkurrenskraft. 

Investeringen i Frej 1973. Kommunikationsdepartementet, 
Sjöfartsverket, Statsföretag AB 
med dotterbolag och Industri-
departementet. 

Regional- och industripolitik, den 
regionala basindustrins internatio-
nella konkurrenskraft. 

Investeringen i Ymer (II) 1975. Kommunikationsdepartementet, 
Sjöfartsverket, Statsföretag AB 
med dotterbolag och Industri-
departementet. 

Regional- och industripolitik i 
form av Stålverk 80-projektet, även 
Sjöfartsverkets budgetmodeller och 
den förändrade legitimerings-
grunden för budgetäskande. 
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Utbyggnaden av isbrytningen under perioden kan därmed sägas vara ett transportpolitiskt ut-

tryck för en starkt interventionistisk och kompenserande regional- och industripolitik, där 

isbrytningen kan ses som ett selektivt stöd för att understödja utvecklingen av de kustnära 

basindustriella storföretag som hade expanderat i Norrland under efterkrigstiden. Detta beto-

nades exempelvis i de särskilda beräkningsmodeller som utarbetades för att beräkna det sam-

hällsekonomiska värdet av isbrytningen. I dessa beräkningsmodeller förutsattes, att det fanns 

vissa givna effekter av isbrytningen, samtidigt som möjligheterna att komma fram till exakta 

beräkningsresultat utifrån fritt utarbetade modeller förkastades. Denna normativa betoning av 

den industri- och regionalpolitiska nyttan av isbrytning framkom tydligt under i samband med 

såväl Hamnutredningens avvisande av Ingemar Ståhls förslag till att utveckla en modell för en 

cost-benefitanalys av isbrytningen som under Sjöfartsverkets budgetarbete under planeringen 

av Stålverk 80.283   

 

Av Tabell 5.1 framgår även, att värderingarna om att staten skulle understödja utvecklingen 

av den regionala industrin genom isbrytningen inte bara delades av Sjöfartsstyrel-

sen/Sjöfartsverket utan även av andra statliga aktörer som deltog i eller berördes av besluts-

processen om den norrländska vintersjöfartens regleringar. Som exempel på sådana aktörer 

kan förutom Kommunikationsdepartementet nämnas Statsföretag AB och dess dotterbolag i 

den norrländska basindustrin och Industridepartementet.284  

 

Med utgångspunkt från den övergripande paradigmnivån går det även att notera, hur de över-

gripande avvägningarna mellan stat och marknad i syfte att uppnå strukturrationaliseringar 

och ökad konkurrenskraft på exportmarknaden var integrerade i beslutsprocessen om den 

norrländska vintersjöfartens regleringar. En annan bakomliggande faktor som går att spåra i 

det här avseendet är att synen på isbrytningen som tekniskt system i större utsträckning under 

perioden efter 1964 går att binda samman med de socialdemokratiska idéer som kombinerade 

ett ideologiskt paradigm om det jämlika välfärdssamhället med en stark tilltro till rationalis-

                                                 
283 I det här sammanhanget är det intressant att notera, att dåtidens forskning om vintersjöfart med sådana ut-
gångspunkter finansierades av Norrlandsfonden, vars kapital genererades från LKAB:s vinster. Detta gällde inte 
enbart den i huvudsak naturvetenskapliga forskning som den Svensk-finska styrelsen för vintersjöfart bedrev, 
utan Norrlandsfonden finansierade även ett avhandlingsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm, vilket bland 
annat resulterade i en studie, Rydén (1972), inriktad mot att utreda de regionalpolitiska konsekvenserna av en 
utbyggd vintersjöfart i Bottenviken. Dessa utgångspunkter om isbrytningens regionalpolitiska nytta tillämpades 
även i de studier om vintersjöfartens och isbrytarverksamhetens målsättningar som Sjöfartsverket genomförde 
tillsammans med Försvarets Forskningsanstalt under 1970-talet, se Proposition 1975:1, bil. 8, s. 118. 
284 Även om Statsföretag AB var ett förvaltningsbolag är det nödvändigt att påpeka den nära relation som fanns 
mellan förvaltningsbolaget, Industridepartementet och dotterbolagen LKAB, NJA och ASSI under utbyggnaden 
av dessa företags produktionsanläggningar. För en fördjupning av detta resonemang, se vidare Henning (1974). 
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tisk vetenskaplighet och teknisk utveckling.285 Ett uttryck för detta är införandet av program-

budgetering hos Sjöfartsverket 1969. Utifrån ett mer övergripande perspektiv blev vintersjö-

farten också införlivad i den i vissa avseenden utopiska regionalpolitiska vision som nådde sin 

höjdpunkt omkring 1970 och byggde på en stark tilltro till möjligheten att kombinera ekono-

misk tillväxt och regional utjämning.  

 

Med den kunskap om vintersjöfartens betydelse för den regionala ekonomin som finns idag 

går det därmed slutligen att konstatera att isbrytarresurserna i ljuset av 1970-talskrisen åtmin-

stone i någon mån byggdes ut ahead of demand.286 Den historiska kunskapen om den föregå-

ende beslutsprocessen är därmed väsentlig för att för att förstå bakgrunden till dagens trans-

portlösningar i den norrländska ekonomin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285 Skårfors (2001), s. 28f; Benner (1997), s. 82ff.  
286 För en översikt av ahead of demand-problematiken, se Fishlow (1965). 
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6. SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Denna licentiatuppsats är ett försök att besvara fyra frågeställningar i relation till framväxten 

av den norrländska vintersjöfarten. Den första frågan bestod i att klarlägga på vilket sätt re-

gleringarna inom området utformades under beslutsprocessen om den norrländska vintersjö-

fartens regleringar mellan 1940 och 1975. Den andra frågan innebar att identifiera vilka sam-

manhang och förutsättningar som låg bakom dessa regleringsbeslut samt i vilken mån förut-

sättningarna förändrades över tid, och hur dessa nya förutsättningar då bidrog till beslutspro-

cessens utfall. Den tredje frågan bestod i att undersöka vilka statliga aktörer var delaktiga i 

beslutsprocessen och hur dessa aktörer bidrog till beslutsprocessens utfall. Den relaterade, 

fjärde frågan innebar att undersöka på vilket sätt överväganden hos aktörerna knutna till regi-

onala norrländska förutsättningar kom att bidra till beslutsprocessens utfall. 

 

Vintersjöfarten blev under perioden mellan 1940 och 1975 en oundgänglig del av de sjöbase-

rade transportkedjor som den moderniserade basindustrin i Norrland utvecklade för att för-

bättra sin internationella konkurrenskraft. Den grundläggande utgångspunkten för denna li-

centiatuppsats är dock att klarlägga det statliga agerandet inom området. Det är då möjligt att 

betrakta enskilda regleringsbeslut fördelade mellan statliga investeringar i isbrytare, bestäm-

melser om isbrytarverksamhetens omfattning och allmänna inriktning (exempelvis hur insät-

tandet av isbrytarresurser skulle prioriteras mellan olika kuststräckor) och avvägningar mellan 

offentligt och privat i fråga om vintersjöfartens avgifter som en del av ett långsiktigt historiskt 

sammanhang, en beslutsprocess, med betydande kontinuitet under den studerade perioden. 

Genom betoningen av det statliga agerandet inom området, antogs utfallet och inriktningen 

hos denna beslutsprocess även ha påverkats av faktorer inom sammanhängande politikområ-

den på sektor-, makro- och paradigmnivå.  

 

6.1 Licentiatuppsatsens huvudresultat 
Med anknytning till den första frågeställningen, kännetecknades inledningen av den undersök-

ta perioden av att vintersjöfartens omfattning och inriktning begränsades av ett övergripande 

nationellt regelverk som innebar att isbrytartjänsten i Norrland prioriterades lägst under de 

vintrar där det fanns ett behov av isbrytning vid alla kuststräckor. Av den anledningen tvinga-

des de flesta hamnarna i Norrland att stänga under längre perioder. Detta förändrades dock i 

samband med den isbrytarförordning som infördes 1966. Denna förordning var geografiskt 

neutral, och betonade att avnämarnas sjöfartstekniska förutsättningar var avgörande för vilken 
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grad av isbrytarassistans staten kunde garantera. Under perioden fram till 1975 fördjupades 

ambitionsnivån för isbrytningens omfattning ytterligare så att sjöfart året runt kunde äga rum 

även till hamnarna i Bottenviken. Denna utökade ambitionsnivå innebar också en kontinuerlig 

ökning av isbrytarinvesteringarna, som innebar att Wärtsilä levererade allt mer kapacitetsstar-

ka isbrytare fram till mitten av 1970-talet. I fråga om isbrytningens avgifter, utvecklades de 

statliga regleringarna i enlighet med den övriga expansionen inom området. Detta innebar att 

de krav på kostnadstäckning som framfördes av 1941 års isbrytarutredning och 1965 års 

hamnutredning avvisades. Istället har staten som garant för vintersjöfarten låtit kompensera 

Norrland som en perifer men resursrik region för dess relativt höga transportkostnader. 

 

När det gäller den andra frågeställningen, visade den empiriska undersökningen att olika för-

utsättningar påverkade beslutsprocessen under olika perioder. Den tydligaste övergripande 

faktorn bakom beslutsprocessens inriktning mot en expansion av den norrländska vintersjöfar-

ten fram till 1964 var den statliga sjöfartssektorns expansion i samband med den tilltagande 

sektoriseringen inom området. De regleringar som utformades efter 1964 går däremot i större 

utsträckning att härleda till makronivån. Beslutsprocessen var under denna period i första 

hand influerad av dåtidens starkt interventionistiska och kompenserande regional- och indu-

stripolitik och de trafikpolitiska uttrycken för denna politik. Det var även möjligt att identifie-

ra bakomliggande faktorer från vad som i denna licentiatuppsats benämns paradigmnivån i 

beslutsprocessen. I det här avseendet tolkades utbyggnaden av vintersjöfarten som ett inslag i 

den allmänna ekonomiska politik under efterkrigstiden som syftade till att förbättra storföre-

tagens konkurrenskraft på den internationella marknaden för att uppnå tillväxt och full syssel-

sättning genom statlig styrning i olika utsträckning. 

 

I fråga om den tredje frågeställningen, var det möjligt att identifiera hur statliga aktörer på 

både makronivå och sektornivå bidrog till beslutsprocessens utfall. När det gäller sektornivån, 

tog Kommerskollegium efter det att ansvaret för den statliga vintersjöfarten hade överförts 

1947 hänsyn till den framväxande basindustrins behov av effektiva intermodala transporter 

och andra norrländska sjöfartsintressen i sitt arbete med vintersjöfarten. Fram till 1956 kom 

därför Kommerskollegiums arbete nästan uteslutande att koncentreras kring specifika norr-

ländska problem. Denna ambition att förbättra villkoren för den norrländska sjöfarten delades 

även av Handelsdepartementet och kom att fördjupas efter det att sjöfartsärendena inom 

Kommerskollegium hade införlivats i Sjöfartsstyrelsen efter bildandet 1956. Under perioden 

efter 1964 går det också att identifiera hur fler aktörer på makronivån deltog i beslutsproces-
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sen. Genom att även Industridepartementet, Statsföretag AB och dess dotterbolag förutom 

Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket och Kommunikationsdepartementet deltog i beslutsprocessen, 

exponerades den för ett ökat antal faktorer som var gynnsamma för en regleringslösning i 

riktning mot en utbyggnad av den norrländska vintersjöfarten. I det här avseendet ledde age-

randet hos aktörerna på makronivå till att frågan om den norrländska vintersjöfarten lyftes 

från att ha varit isolerad på sektoriell och regional nivå till den nationella nivån. Det går alltså 

att säga att de intressen, främst inom regional- och industripolitiken, som dessa aktörer repre-

senterade bidrog till att göra frågan om vintersjöfarten till en avgörande förutsättning för hur 

framgångsrik den statliga politiken inom dessa områden skulle bli. Ett resultat av denna stra-

tegi blev därför, att investeringar i isbrytare blev ett prioriterat område för staten. 

  

Beträffande den fjärde frågeställningen, fanns det en skillnad i hur aktörer på sektor- respekti-

ve makronivå argumenterade under beslutsprocessen. Det regionalt orienterade argument som 

aktörerna på sektornivån framförde var i första hand industriellt och handelspolitiskt. Det be-

stod i att det var nödvändigt att skapa bättre villkor för den regionala industrin att förädla och 

exportera de norrländska naturresurserna. Aktörerna på makronivån formulerade dock sin 

argumentation i mer generella termer, vilket hänger samman med utbyggnaden av en geogra-

fiskt egalitär välfärdsstat omkring 1970. Som en del i denna övergripande politik var det – 

liksom i övriga delar av Sverige - nödvändigt att åstadkomma en exportorienterad industriell 

tillväxt baserad på de norrländska naturresurserna. I denna kontext blev regleringen av vinter-

sjöfarten alltså en av flera statliga åtgärder för att styra och allokera de resurser som ansågs 

väsentliga för att påskynda en sådan utveckling.  

  

6.2 Analys och diskussion 
I en analys av dessa huvudresultat vill jag inledningsvis belysa att de bekräftar förklaringsvär-

det hos den teoribildning som utgår från antagandet om aktörernas begränsade rationalitet 

(bounded rationality) som presenterades i kapitel 2. I denna teoribildning anses existerande 

institutioner i samhället fungera som en resurs för beslutsfattare vid institutionell förändring.  

Licentiatuppsatsens empiriska undersökning visade också, att när de historiska förutsättning-

arna för beslutsfattandet förändrades, påverkades även beslutsprocessens utfall.  

 

I det här sammanhanget har det inte varit möjligt att identifiera att regleringarna skulle ha 

förändrats som ett resultat av någon häftig exogen chock så som företrädare för punctuated 
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equilibrium-ansatsen förutsätter. En mekanism bakom förändringarna i inriktningen hos be-

slutsprocessen om den norrländska vintersjöfarten är istället det som tidigare forskning kallar 

conversion, det vill säga att inriktningen hos existerande institutioner omformuleras, vilket 

innebär att deras funktion i det institutionella ramverket förändras. Det mest framträdande 

exemplet på hur detta påverkade beslutsprocessen är den offentliga sjöfartssektorns utveck-

ling under efterkrigstiden från en svag och splittrad sektor till en dagordningssättande myn-

dighet i likhet med affärsverken inom transport- och kommunikationssektorn. 

 

Genom att de förändringar inom regional- och industripolitiken som ägde rum under 1960-

talet så radikalt påverkade förutsättningarna för den norrländska ekonomin går det att på mot-

svarande sätt att observera inslag av hur layering, det vill säga att vissa element i ett givet 

institutionellt ramverk omförhandlas, medan andra kvarstår oförändrade, påverkade besluts-

processen. Beslutsprocessen påverkades därmed inte bara av att relationerna inom en given 

hierarkisk nivå förändrades, exempelvis i form av sjöfartssektorns sektorisering eller en mer 

interventionistisk regional- och industripolitik, utan också av förändringar i relationen mellan 

olika administrativa nivåer i samband med att faktorer på makronivån fick ett relativt större 

inflytande på beslutsprocessen efter 1964. 

 

Licentiatuppsatsens huvudresultat uppvisar även annan aspekt av betydande regionalhistoriskt 

intresse. Inom ramen för de gradvisa förändringarna under beslutsprocessen går det att identi-

fiera en form av kontinuitet genom att diskussionen om den norrländska exportindustrins om-

vandling mot bakgrund av en tilltagande global konkurrens var den faktor som band samman 

hela beslutsprocessen mellan 1940 och 1975. Eftersom denna licentiatuppsats har belyst Norr-

lands efterkrigsutveckling utifrån basindustrins relativa framväxt, snarare än utifrån jord-

brukssektorns relativa stagnation, har den också delvis genererat en annan tolkning av utveck-

lingen efter 1940 än tidigare regionalhistorisk forskning.287 Denna tolkning kommer att disku-

teras utförligt i det följande.   

 

6.2.1 Vintersjöfarten i ett regionalt ekonomisk-historiskt perspektiv 
Karaktären hos förändringarna i synen på vintersjöfart som ett statligt instrument för att uppnå 

industriell utveckling som förekom under beslutsprocessen anknyter till kulturgeografen Do-

                                                 
287 Se Bäcklund (1996), s. 223f för en översikt av de utgångspunkter som gällde för den ekonomisk-historiska 
delen av det mångvetenskapligt inriktade så kallade ”Luleälvsprojektet”, som huvudsakligen bedrevs under 
1980-talet. 
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reen Masseys resonemang att det utifrån ett historiskt perspektiv alltid kommer att existera en 

rumslig differentiering av ojämlik karaktär mellan olika regioner. Denna rumsliga differentie-

ring behöver dock inte vara statisk över tid, utan kan förändras av att den ekonomiska aktivi-

tet som bedrivs i olika regioner kan värderas olika i det nationella och internationella sam-

manhanget. En annan orsak till förändringar i en regions relativa position kan vara, att den 

politiska synen på olika regioner förändras.288 Detta perspektiv anknyter till en grundläggande 

utgångspunkt hos ekonomisk-historikern Sidney Pollard, som har framhållit att ett regionalt 

perspektiv är nödvändigt för att fördjupa analysen av ett industrialiseringsförlopp, vilket i sin 

tur kan skilja sig från den nationella bilden.289  

 

En utgångspunkt för den fortsatta diskussionen är därmed, att flera av de endogena förutsätt-

ningar för industrialisering i andra delar av Sverige som legat till grund för formulerandet av 

”hemmamarknadsmodellen” inte har funnits i Norrland.290 Ett särdrag hos den norrländska 

ekonomin är istället förekomsten av en omfattande exportsektor. Detta fenomen har i tidigare 

ekonomisk-historisk forskning tolkats ur exportbasteorins analysramar.291 Exportbasteorin tar 

fasta på, att impulsen till en regions utveckling kommer från en extern efterfrågan på någon 

eller några lokalt producerade varor, ofta med stapelvarukaraktär. Den lokala inkomstökning-

en som är en konsekvens av exportproduktionen leder i den teoretiska modellen dels till sti-

gande efterfrågan på både varor och tjänster, som delvis produceras lokalt, dels till infrastruk-

turella investeringar och därmed utvidgade möjligheter för ett differentierat näringsliv att växa 

fram.292  

 

Den amerikanske ekonomisk-historikern Douglass C. North menar dock även, att en export-

basorienterad ekonomi över tiden inte nödvändigtvis måste breddas och differentieras enligt 

ett givet mönster. Istället hävdar han, att en regional ekonomi även fortsättningsvis kan kom-

ma att kännetecknas av en stark exportsektor, där vinster återinvesteras och exportinkomster-

na därmed leder till att den ekonomiska aktiviteten ökar.293 Om utvecklingen också känne-

tecknas av en stabil institutionell struktur och en lämplig infrastruktur, behöver detta förhål-

                                                 
288 Massey (1994), s. 51, s. 60 och s. 87ff. För liknande resonemang, se Micheletti (2001), s. 271, Hallin & Lind-
ström (1998), s. 7ff och Krantz (2002). 
289 Pollard (1973); Pollard (1981). 
290 För översikter av hemmamarknadsmodellen, se Schön (1997) och Schön (2000). 
291 Nyström (1982); Lundgren (1984). 
292 För en sammanfattning av denna teoribildning, se North (1955), s. 257f. och North (1966), s. 6f. 
293 North (1966), s. 7. 
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lande därför inte leda till någon avindustrialisering eller stagnation i likhet med den utveck-

ling som många utvecklingsländer upplevt.294  

 

I sin redovisning av Norges industrialisering framhåller exempelvis ekonomisk-historikern 

Fritz Hodne att suget från ett fåtal exportsektorer kan få en avgörande inverkan på den eko-

nomiska strukturen, vilket resulterar i ett hållbart exportbaserat industrialiseringsförlopp.295 I 

ett senare arbete utvidgade Hodne sitt resonemang till att gälla också Danmark och Sverige. I 

detta menade han, att stapelexporten kan tolkas som ett förstadium till en mer avancerad eko-

nomisk struktur. Mot bakgrund av att företag i små länder som Sverige är mer känsliga för 

den internationella konjunkturen än sina konkurrenter, måste de dock bli allt mer specialisera-

de på exportmarknaden. Detta innebär att den traditionella exportbasen omvandlas, vilket 

medför att förädlingsnivån i produktionen ökar.296

  

Som framgår av resonemanget ovan, passar detta relativt väl in på de förhållanden som känne-

tecknat den norrländska ekonomin under efterkrigstiden. Hodne betonar också i enlighet med 

Massey, att det även i en exportorienterad ekonomi måste finnas en nödvändig komplementa-

ritet mellan exportsektorn och endogena faktorer, exempelvis i form av institutionella arran-

gemang.297 I det här sammanhanget går det tillämpa Hodnes resonemang på den norrländska 

ekonomin under efterkrigstiden genom att visa hur statliga insatser inom transportområdet 

som har resulterat i att ny transportteknik har kunnat utnyttjas har samverkat med den regio-

nala ekonomiska utvecklingen.  

 

Som utgångspunkt för denna analys har jag inledningsvis tagit fasta på ekonomisk-historikern 

Dan Bäcklunds analys av detta förlopp. I sin studie av befolkningsförändringarna i Sverige 

efter 1820 fann Bäcklund att vad han kallade ”den norra periferins” (Västernorrlands, Jämt-

lands, Västerbottens och Norrbottens län) befolkningsandel började sjunka från och med 

1940-talet och minskade klart snabbare mellan 1940 och 1970 än industrilänens andel av be-

folkningen.298 Bäcklund menade, att en avgörande förklaringsfaktor till detta förlopp stod att 

finna i att länen i den norra periferin, som kännetecknades av ett stort inslag av små jordbruk, 
                                                 
294 Mehlum, Moene & Torvik (2006). 
295 Hodne (1985), s. 503. Detta kan sägas vara en utveckling av den exportmodell som Lennart Jörberg i Jörberg 
(1961) och Jörberg (1973) tillämpat för att identifiera de viktigaste faktorerna bakom Sveriges industrialisering.  
Detta perspektiv har tillämpats på norrländska förhållanden av Wik (1941) och Häggström (1971). 
296 Hodne (1994), s. 309f. 
297 Hodne (1994), s. 309f. 
298 Bäcklund (1999), s. 75. Med begreppet industrilän avsåg Bäcklund de län som hade en högre industrialise-
ringsgrad än riksgenomsnittet. 
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exponerades för ett stort antal jordbruksnedläggningar som en följd av efterkrigstidens jord-

brukspolitik och den stora efterfrågan på arbetskraft i industrilänen. Under det att jordbruks-

sektorn gick tillbaka kraftigt i den norra periferin efter 1940/45, kunde industri och tjänster 

inte kompensera för förlusten. Sektorsförskjutningen kom därmed att motsvara det generella 

mönstret för den svenska industrialiseringen och kan tolkas som att länen i den norra periferin 

först under efterkrigstiden blev en integrerad del av det svenska industrisamhället i såväl eko-

nomiskt som socialt avseende.299  

 

En aspekt av denna utveckling framgår av Tabell 6.1, som visar att befolkningstillväxten i ett 

antal industricentra belägna vid kusten i länen i den norra periferin under efterkrigstiden var 

relativt hög även i ett nationellt perspektiv. Detta förhållande indikerar, att åtminstone en del 

av jordbruksbefolkningens migrationsströmmar skedde i riktning mot de industrialiserade 

städerna vid kusten. En annan tendens som framkommer i Tabell 6.1 är att flera av dessa orter 

hade en särskilt snabb befolkningstillväxt från och med den första hälften av 1960-talet då de 

utvecklades till centralorter med arbetstillfällen både inom den kapital- och energiintensiva 

basindustrin och inom tjänstesektorn, exempelvis i form av de offentliga myndigheter och 

verksamheter som idag är framträdande i den regionala ekonomin.300  

 

 
TABELL 6.1. Absolut och relativ befolkningsutveckling i ett antal norrländska kuststä-
der 1950-1975 (invånare, valda år, procent). 
 

Ort       1950      1955        1960      1965      1970     1975 1950-1975  Riket 
 
Härnösand 27599 28526 28517 27640 27057 27051 -2 16,5
Sundsvall 76657 80142 83190 85883 90896 93992 23 16,5
Örnsköldsvik 60143 61319 61473 60783 60521 60378       0,04 16,5
Umeå 46282 50542 54415 61296 69582 75290 63 16,5
Skellefteå 73715 74070 73541 72201 71539 72492  -2 16,5
Luleå 40174 45333 48528 53181 58946 66290 65 16,5
Piteå 28936 29662 30047 31033 32829 35547 23 16,5

 
Källa: SCB, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2001. Enligt indelningen 1 januari 2002; SCB, Sveriges 
folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2005.  
 

 
                                                 
299 Bäcklund (1999), s. 75ff. 
300 Utvecklingen i riktning mot denna situation behandlas utförligt av Bengtsson & Johansson (1993). Även i ett 
nationellt sammanhang framstår särskilt Umeås och Luleås expansion som anmärkningsvärd. I sin monografi om 
de svenska tätorternas utveckling konstaterade exempelvis stadshistorikern Lars Nilsson (1989), s. 262 att Umeå 
och Luleå var bland de städer som befann sig bland de 20 största tätortsregionerna 1970 men inte 1885 och där-
igenom hade förbättrat sin position i den nationella rangordningen avsevärt under denna period. 
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Det går att identifiera två huvudlinjer inom transportområdet som har bidragit till framväxten 

av denna uppdelade regionala ekonomi under efterkrigstiden. Som denna licentiatuppsats har 

visat, var den statliga uppbyggnaden av möjligheterna till sjöfart året runt en viktig faktor 

bakom framväxten av en internationellt konkurrenskraftig basindustriell exportsektor. Den 

andra huvudlinjen, med stor betydelse för tjänstesektorns framväxt efter 1950, var den statliga 

uppbyggnaden av ett flygplatsnät i Norrland under 1950- och 60-talen, där alla de orter som 

finns redovisade i Tabell 6.1 utom Piteå kom att införlivas i SAS och Linjeflygs inrikestrafik.  

 

Avslutningsvis redovisas hur ett intressegruppsperspektiv kan tillämpas på beslutsprocessen 

med anknytning till den norrländska vintersjöfarten, vilket pekar fram mot hur de hittills 

framtagna resultaten kan utvecklas i ett kommande avhandlingsarbete. 

 

6.3 Utblick: Mot ett intressegruppsperspektiv på beslutsprocessen om vintersjöfarten  
Av arbetsekonomiska skäl behandlades endast det statliga agerandet under beslutsprocessen 

om den norrländska vintersjöfartens regleringar inom ramen för denna licentiatuppsats. Trots 

denna fokusering, har det ändå varit möjligt att identifiera hur överväganden knutna till den 

regionala ekonomiska utvecklingen i Norrland fick relativt starkt genomslag vid det statliga 

beslutsfattandet, såväl på sektornivå som på makronivå. Denna hänsyn till de regionala förut-

sättningarna kan sägas reflektera den allmänna ekonomiska politik som har förts gentemot 

Norrland sedan andra världskriget. Tidigare forskning har i det här sammanhanget framhållit, 

att denna politik åtminstone delvis kan tolkas som ett resultat av en idéspridning av regionala 

intressegrupper om att Norrland var en fattig men resursstark del av Sverige som inte nödvän-

digtvis behövde vara en eftersatt förlorarregion i det nationella sammanhanget och därför bor-

de kompenseras ekonomiskt.301  

 

Genom att fördjupa den processpårningsundersökning som låg till grund för denna licentiat-

uppsats bör det därigenom vara möjligt att studera i vilken utsträckning regionala intresse-

grupper och andra aktörer som delade dessa åsikter deltog i och påverkade beslutsprocesserna. 

För att kunna genomföra en sådan undersökning krävs det dock, att de analytiska ramarna 

utvidgas och att de överensstämmer med dem, som låg till grund för denna licentiatuppsats. 

De teoretiska perspektiv som kan utgöra ett sådant analytiskt ramverk kommer att behandlas i 

                                                 
301 Andersson-Skog (2001), s. 144f.; Andersson (2004), s. 14f. 
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det följande, där också några preliminära forskningsfrågor som kan ligga till grund för det 

kommande avhandlingsarbetet presenteras. 

 

Ett centralt perspektiv i denna licentiatuppsats har varit synen på det statliga engagemanget 

inom vintersjöfartsområdet som en politisk åtgärd för att höja den regionala industrins kon-

kurrenskraft på världsmarknaden. Detta perspektiv kan utvidgas genom att identifiera de om-

världsfaktorer som påverkade den norrländska industrin under efterkrigstiden. En generell 

omvärldsfaktor är att framväxten av Bretton Woods-systemet och GATT-avtalen samt inrät-

tandet av EEC medförde en liberalisering av en växande världshandel, vilket förmodligen 

innebar att den norrländska basindustrin upplevde ogynnsamma relativprisförhållanden.302 En 

relaterad omvärldsfaktor är att den tidigare redovisade relativprisförändringen på efterkrigsti-

dens bulkfraktmarknad även gynnade konkurrentländerna.303 Denna typ av exogena konkur-

renshot har sedan uppbyggnadsfasen varit ett av den norrländska basindustrins grundläggande 

strukturproblem, vilket har inneburit att den riskerat att slås ut under perioder då frihandel 

dominerat världsekonomin. 

 

På den industriella företagarnivån var därför förmodligen förändrade relativpriser när den 

internationella konkurrenssituationen förändrades en viktig drivkraft för att uppnå förändring-

ar i vintersjöfartens institutionella ramverk mot en mer expansiv inriktning.304 I detta sam-

manhang kan institutioner med inriktning mot vintersjöfart betraktas som nödvändiga för att 

sänka inte bara företagens transportkostnader utan även deras transaktionskostnader i vidare 

mening. Denna dimension av politisk ekonomi som kopplar samman den nationella och inter-

nationella nivån har uppmärksammats av de amerikanska statsvetarna Helen Milner och Ro-

bert Keohane.305 En av deras utgångspunkter är att internationaliseringen av världsekonomin 

ökar konkurrensen mellan nationalstaterna genom att den innebär en exogent driven sänkning 

av de internationella transaktionskostnaderna. Genom att aktörernas incitament förändras ge-

nom internationalisering, går det att förvänta sig att det skall uppstå institutionella förändring-

ar inom det politiska och ekonomiska området i syfte att öka den internationella konkurrens-

kraften.  

 

                                                 
302 Jörnmark (2004), s. 156f.  
303 Se Lundgren (1996), s. 8. Jämför även Hellmer (1997), paper 2. 
304 Se North (1993), s. 80f. För ett empiriskt exempel, se diskussionen ”Trä och massa i Norrland” (1959), s. 59 
under Norrlandsmässan 1959. 
305 Milner & Keohane (1996), s. 4f 
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Denna tolkning anknyter till tidigare forskning, som visat att politiskt beslutsfattande i Sveri-

ge under efterkrigstiden har varit starkt påverkat av förändringar i den internationella konkur-

renskraften. Exempelvis menar nationalekonomen Fredrik C.A. Andersson, att beslutsfattan-

det i den svenska ekonomin under perioden mellan 1950 och 1970 kännetecknades av samför-

ståndslösningar med korporativistiska inslag med utgångspunkt från en relativt stabil natio-

nalstatlig arena men i syfte att öka den internationella konkurrenskraften.306 Ett sådant för-

lopp, då gynnsamma institutionella strukturer för exportindustrin växer fram som ett resultat 

av en regleringsprocess under samförståndsanda, anknyter därmed till den ekonomiska små-

statsteorin.307 Hypotetiskt framstår därigenom regleringslösningen kring vintersjöfarten som 

ett resultat av att intressen inom olika områden sammanfaller i form av vad som kan kallas en 

kompromissjämvikt.308

 

I en undersökning av beslutsprocessen med anknytning till regleringen av vintersjöfarten ur 

ett intressegruppsperspektiv är därmed möjligt att utgå från att den ägde rum inom ramarna 

för en institutionaliserad ekonomisk-politisk miljö som var organiserad efter ett korporativis-

tiskt mönster.309 Detta innebär att det är nödvändigt att ta fasta på att staten förmodligen hade 

en central roll när regleringar växte fram och då hade stort inflytande över vilka intressegrup-

per som fick möjlighet att utöva inflytande på den offentliga politiken.310  

 

Men samtidigt innebar detta arrangemang också att det fanns en allmän strävan hos staten att 

uppnå samförståndslösningar, vilket medförde att intressegrupper under institutionaliserade 

former tilläts att medverka i den offentliga beslutsprocessen. Genom att staten tillsammans 

med fria organisationer förhandlade fram gemensamma lösningar, var de slutliga reglerings-

lösningarna därför ofta ett uttryck för statens och särintressenas gemensamma önskemål.311  

 

                                                 
306 Andersson (2003), s. 43. 
307 I ett centralt arbete om småstatsteori menar Katzenstein (1985), ss. 30-37 att små länder med öppna ekonomi-
er ofta har utformat särpräglade politiska institutionella arrangemang för att öka den internationella konkurrens-
kraften. Den politiska strukturen i dessa länder kännetecknas därför av vad Katzenstein kallar ”demokratisk 
korporatism”, vilket i princip innebär ett samhällskontrakt för samverkan mellan staten och intressegrupper. För 
en utförlig översikt av den ekonomiska småstatsteorin, se Krantz (2006). 
308 Denna tanke anknyter till den konstruktion av stable multiple equilibria som presenteras i March & Olsen 
(1995), s. 40. Se även Hall & Soskice (2001), s. 15.  
309 Hermansson (1993), s. 37; Petersson (1989), s. 112. Inom svensk transporthistoria har detta synsätt tillämpas 
av Pettersson (1999), Skårfors (2001), Carlsson (2001) och  Andersson (2004).  
310 Detta betonas av det i stycke 1.3 förkastade perspektiv som främst representeras av Skopcol (1985). 
311 Hermansson, Lund, Svensson, & Öberg (1999), s. 22; Olson (1982), s. 90.  
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En teoribildning som tagit fasta på detta förhållande betonar att politiska ”järntrianglar” kan 

formeras under en beslutsprocess. Denna tradition har vissa likheter med public choice-teorin 

genom att man anser, att ett beslut som växer fram i en järntriangel kännetecknas av att även 

myndigheter har fungerat som intresseorganisationer och påverkat besluten som en av tre ty-

per av grupper som formade besluten. Det går därmed att hävda, att dessa järntrianglar inom 

sjöfartsområdet förmodligen omfattade specialiserade politiker (främst inom Kommunika-

tionsdepartementet), berörda intressegrupper (kommuner och företrädare för det lokala när-

ingslivet) och specialiserade myndigheter (främst Sjöfartsverket men även kommunernas 

hamnstyrelser).312

 

Utan att förkasta förklaringsvärdet hos detta perspektiv vid studiet av ett beslut vid en enstaka 

historisk tidpunkt, menar jag att det finns ett lämpligare perspektiv som tillåter forskaren att 

följa aktörerna i en beslutsprocess under en längre period och som även går att kombinera 

med en analysram uppbyggd kring nyinstitutionell teori. Denna forskningsinriktning om in-

tressegrupper har tagit fasta på, att formeringen av intressegrupper är en långsiktig och dyna-

misk process, där verksamheten och inriktningen förändras över tiden.313 Därmed utgår man 

från att staten inte ensidigt kan låsa intresseorganisationernas tillträde till en beslutsprocess, 

utan anser att en intresseorganisation över tiden kan formera den resurskrävande verksamhet 

som ofta krävs för att slutligen få tillträde till en beslutsprocess.314 Vidare förutsätts förhål-

landet mellan en intressegrupp och staten inte vara konstant över en längre period, och att en 

avgörande faktor för en intressegrupps framgång ofta är hur väl den lyckas koppla sina krav 

till en ideologisk kontext.315 Om denna kontext förändras över tid, kan detta förhållande resul-

tera i att statens och särintressenas intressen slutligen sammanfaller vid en tidpunkt där förut-

sättningarna tillåter att särintressenas program förs upp på statens dagordning.316 Mot bak-

grund av att den empiriska undersökningen visade att det förekom ett statligt hänsynstagande 

till de regionala förutsättningarna, går det även att relatera detta perspektiv till den forskning 

                                                 
312 För en diskussion om järntrianglar i svensk politisk kultur, se Hermansson (1993), s. 37ff. 
313 Knoke (1990); Knoke (1993). 
314 Uhrwing (2001), s. 40 och s. 255; Olson (1965); Becker (1983). 
315 Lewin (1992), s. 47; Dobbin (1994), ss. 213-222. 
316 Rothstein (1993), s. 17f. 
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som framhåller de kognitiva aspekterna vid beslutsfattande och institutionell förändring.317 

Utifrån detta synsätt, anses en kulturellt orienterad tolkning av ett politikområde som fram-

hålls av en intressegrupp över tiden kunna utvecklas till en legitimeringsgrund för deras för-

slag som efter hand inte ifrågasätts utan snarare kommer till uttryck i den statliga politiken.  

 

När det gäller forskningsfrågorna knutna till regionala intressegruppers agerande, blir det 

därmed nödvändigt att studera hur den långsiktiga relationen mellan olika regionala privata 

och offentliga aktörer och staten utvecklades under beslutsprocessen. I det här avseendet me-

nar jag också, att det är fruktbart att utgå från att staten inte kan betraktas som en homogen 

aktör då den inte bara fungerade som reglerare inom sjöfartsområdet, utan även som statskapi-

talistisk aktör i egenskap av ägare av företag i Norrland (bland annat LKAB, ASSI och NJA), 

som berördes av en fråga som utbyggda isbrytarresurser. Med utgångspunkt från hur ägarbil-

den för den norrländska industrin har varit utformad är det alltså svårt att fastställa absoluta 

kategorier mellan staten och särintressen i traditionell mening.318 Detta problem fördjupas 

förmodligen av de geografiska skillnaderna längs den norrländska kuststräckan, där ett privat 

företag som Boliden bör ha haft ett lika stort intresse som statskapitalistiska aktörer lokalise-

rade i Norrbotten som NJA och ASSI av en utbyggd vintersjöfart. Av den anledningen kan 

statliga och privata basindustrier ha sammanförts i en regional intressegemenskap. Den fråga 

som reser sig utifrån detta blir då, om en sådan organisering återspeglar det allmänna mönster 

som Lena Andersson-Skog tidigare kartlagt, och på vilket sätt offentliga aktörer som repre-

senterade den nationella parlamentariska och den regionala arenan (exempelvis länsstyrelser 

och kommuner) och andra framträdande grupper inom de regionala eliterna medverkade.319  

 

Denna frågeställning omfattar även att identifiera flera intressegrupper med olika geografiska 

ursprung, exempelvis om det existerade en grupp runt Sundsvalldistriktets skogsindustrier 

som motsvarade den hypotetiska intressegrupp av industrier lokaliserad vid Bottenvikens kust 
                                                 
317 Detta resonemang bygger på Hoffman (1999), s. 353. Se även diskussionen i Tolbert & Zucker (1983), s. 26, 
Meyer (1994), s. 33 och Meyer, Boli & Thomas (1994), s. 24f samt det resonemang som förs i North (1993) om 
informella institutioner. 
318 Exempelvis kan den uppdelning mellan allmänna och privata intressen som görs i centrala modellinriktade 
regleringsteoretiska arbeten inom political economy-skolan som Olson (1965), Stigler (1971), Peltzman (1976) 
och Becker (1983) vara svåra att tillämpa under andra förutsättningar än de som den amerikanska forskningen 
utgår ifrån. I ett senare arbete, Olson (1990), medgav även Mancur Olson att resonemangen i hans tidigare 
forskning kan vara problematiska att tillämpa i en politisk kultur med annorlunda mobiliserings- och aktions-
mönster hos organisationerna än de som antas existera i de neoklassiska modeller han då utgick från. Med ett 
kritiskt aktörsperspektiv kan man också att som Granovetter (1985), s. 487 beskriva dessa teorier som att de är 
”undersocialiserade” i förhållande till verkligheten.  
319 Andersson-Skog (2001), s. 132 och s. 138f. Även Andersson (2004) tillämpar detta perspektiv i sin studie av 
regionala norrländska intresseorganisationers arbete.  
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som redovisades ovan. En tredje intressegrupp av sådan karaktär kan också ha formerats runt 

den framväxande färjetrafiken över Kvarken till och från den nya uthamnen i Umeå.320 En 

annan viktig del av den empiriska undersökningen i avhandlingsarbetet kan då bli att identifi-

era eventuella skillnader i hur olika intressegrupper kunde delta i och påverka regleringspro-

cessen, och även i vilken utsträckning mer permanenta intresseorganisationer som Norrlands-

förbundet och Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen kunde mobilisera och sam-

ordna regionala särintressen med delvis skiftande målsättningar.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
320 Jämför exempelvis Kvarkenutredningen (1969). 
321 I sin avhandling om beslutsprocessen bakom Mälardalsbanan och Svealandsbanan under 1980-talet påpekar 
exempelvis Carlsson (2001), s. 144f att intressegruppen bakom Mälardalsbanan under beslutsprocessens tidiga 
stadier hade gynnsammare tillträdesmöjligheter och därmed enklare kunde vinna legitimitet hos staten än den 
grupp som representerade Svealandsbanan. Detta kan då delvis förklaras med att de bägge projekten hade olika 
förutsättningar i beslutsprocessens utgångsläge. 
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Summary in English 
 
This licentiate thesis investigates the decision-making process behind the regulation of winter 
shipping along the coast of the northern part of Sweden, the Norrland region, in the period 
1940-1975. The licentiate thesis examines two aspects of this decision-making process. First, 
how the regulations in the field of winter shipping were designed in the period. Second, this 
work examines the underlying factors behind this regulatory outcome on the premise that the 
regulatory design in the field was the result of an interaction between the regulating actors in 
the government and their political and economic institutional context. 
     As for the first issue, it is demonstrated that the period 1940-1975 was characterised by a 
regulatory ambition to expand winter shipping along the coast of Norrland. This meant that 
the government made substantial investments in ice-breakers during the period, which gradu-
ally expanded the shipping season until the target of year-round shipping even to the north-
ernmost ports was established in the first part of the 1970s. Accordingly, those dues for ice-
breaker services proposed by several committees that investigated the issue were never intro-
duced. Instead, government-led ice-breaking has served to compensate Norrland as a periph-
eral region for its relatively high transport costs. 
     Regarding the second issue, it is showed that the decision-making process was influenced 
by developments at different policy levels of the government hierarchy. In the period 1940-
1964, when a public authority within the maritime sector emerged and was consolidated, de-
velopments at the maritime sector level affected the decision-making process to a large extent. 
In turn, the period after 1964 witnessed a change in government policy towards the Norrland 
region as a more interventionist regional and industrial policy than earlier was implemented. 
This meant that the decision-making process to a larger extent was influenced by factors 
originating from a macro policy level. 
     During the decision-making process, actors at both the maritime sector level and the macro 
level emphasized the importance of government-regulated winter shipping for the regional 
industrialization of the Norrland region in terms that reflected the aims and interests of their 
policy levels. In this respect, actors in the maritime sector pointed to the role of winter ship-
ping as a trade policy instrument while actors who represented the interests of regional devel-
opment policy and industrial policy considered the expansion of winter shipping as crucial in 
achieving the general ambition to create a geographically egalitarian welfare state, character-
ised by high levels of growth and low unemployment. 
 
 

Keywords: Norrland, Sweden, winter shipping, ice-breakers, decision-making, institutional 
framework, regulations. 
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