
FRAN PRIVAT TILL OFFENTLIGT 
STYRD BUSSTRAFIK 

En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 
1940-1988 

Martha Hellgren 





i 

FRAN PRIVAT TILL OFFENTLIGT STYRD BUSSTRAFIK 
En studie över busstrafikens utveckling i Västerbottens län 1940-1988 

Martha Hellgren 

va 
C/> 

^ — V 
Q . V 

Umeå 2005 



ii 

Institutionen för ekonomisk historia 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

Tel - +46 (0) 90 786 53 85 

Fax +46 (0) 90 786 71 38 

Occasional papers in Economic History no. 9 

Umeå University 

Från privat till offentligt styrd busstrafik. En studie över busstrafikens 

utveckling i Västerbottens län 1940 - 1988. 

Martha Hellgren 

© 2005 författaren 

Omslag: Skellefteå busstation 

Layout: Martha Hellgren 

Print och Media Umeå universitet 2005:2000690 

ISSN 0347-254-X 

ISBN 91-7305-819-X 



iii 

Till/ 

Busspionjärernas barnbarn 





v 

FÖRORD 

När jag i slutet på 1980-talet började läsa ekonomisk historia och inför en 

uppsatsskrivning sökte litteratur om busstrafik fann jag Sven Godlunds 

avhandling från 1954 som behandlade Busstrafikens framväxt och funktion i de 

urbana influensfälten. I övrigt handlade transportlitteratur huvudsakligen om 

järnvägar. Då den landsvägsbundna busstrafiken för mig varit en självklar del av 

det lokala samhället gav det mig en stark impuls till att börja forska om 

busstrafik och speciellt landsbygdens busstrafik. 

Uppgifter om landsbygdens busstrafik är minimal i offentlig statistik och 

bussägarna har inte hellre varit intresserade av att ta fram statistik. Umeå 

universitetsbiblioteks bibliotekarier har därför under lång tid fått stå ut med alla 

mina möjliga och omöjliga frågor om litteratur som kunde tangera busstrafik. 

Därför går mitt första tack till bibliotekarierna på universitetsbiblioteket. Tack 

för er hjälpsamhet och vänliga bemötande under alla år. 

Sökandet efter fakta fortsatte och tack vare en för mig okänd pensionerad 

bibliotekarie på Kungliga Biblioteket i Stockholm kunde material om 

busstrafiken i Västerbotten lokaliseras till Länsstyrelsen i Västerbottens läns 

arkivs okatalogiserade material och jag kom att i de djupa källarvalven på 

Länsstyrelsen i Västerbotten och senare också på Svenska Busstrafikförbundets 

dåvarande kansli i Stockholm, tidvis iförd "blåställ" söka och finna värdefulla 

handlingar i de cementdammiga valven. Många fler arkiv har fått besök och 

visat sig innehålla material om bussbranschen, information om busstrafikföretag 

och dess närstående verksamheter. 

Därför går ett stort tack till personalen på Kungliga Biblioteket, Länsstyrelsen 

i Umeå, Svenska Busstrafikförbundet, Riksarkivet i Marieberg och Arninge, 

Landsarkivet i Härnösand, Spårvägsmuseet i Stockholm, Nordstjernans 

centralarkiv i Engelsberg, Företagsarkivet i Westerbotten, Folkrörelsearkivet i 

Västerbottens depå i Skellefteå samt Skellefteå stads arkiv. Ett tack vill jag 
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också rikta till alla andra som ställt upp för intervjuer eller på annat sätt ställt sin 

kunskap till mitt förfogande, ingen nämnd och ingen glömd. Två personer vill 

jag dock rikta ett speciellt tack till och det är Maj Lis och Gunnar som så många 

gånger under alla dessa år villigt tagit hand om mina blommor och min post. 

Så ett stort tack till min handledare lektor Sven Gaunitz för all tid du lagt ner 

på att få mig som praktiker att bli mer teoretisk och bättre skrivare. Nästa tack 

går till professor Olle Krantz, tack för dina värdefulla synpunkter på mina 

transportfrågor. Till sist ett tack till professor Lena Anders son-Skog och alla 

övriga på ekonomisk historia som jag kommit i kontakt med. 

Det blev till slut en bok. 
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Bild 1. Skellefteå busstation 1940-talet. 

Privat foto 

1 INLEDNING 

Samhällets utveckling är också historien om transportväsendets förändringar. 

Den kände ekonomisk historikern Eli Heckscher skrev 1906 att: 

"kommunikationsmedlen äro samfärdselns pulsådror; det ekonomiska lifvets oändligt 
invecklade organisation är alldeles beroende af dem för sitt fortsatta lif. Den, som binder 
upp en sådan åder, eller - för att tala utan bilder - hejdar eller fördyrar trafiken på en 
kommunikationslinje, kan få hela det däraf beroende området att stagnera, medan ett 
plötsligt underlättande af trafiken kan framkalla ett feberaktigt lif'.1 

1 Heckscher, Eli, "Kommunikationsväsendets betydelse i det nittonde århundradets ekonomiska 
utveckling". Ekonomisk tidskrift (1906) sid. 313. 
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Stora och små vetenskapliga arbeten har framställts som behandlat transport av 

människor och/eller gods såväl i antik som i modern tid. I den moderna tiden har 

de till övervägande delen behandlat järnvägarnas betydelse för samhället och 

byggandet av järnvägar kan förmodligen räknas som en för industrisamhället 

avgörande förutsättning. Tekniska uppfinningar har emellertid under för att inte 

säga årtusendenas lopp gynnat transporter av olika slag. Det framhölls redan ett 

par tusen år före Kristi födelse då Israels barn vandrade genom Egypten att det 

var nödvändigt för framgång att hästarnas vagnar fungerade. Detsamma gällde 

ända till början på 1900-talet i stora delar av Sverige eller till dess att en helt ny 

teknik i form av bilen gjorde sitt intåg. 

Den tekniska utvecklingen har på olika sätt haft avgörande betydelse för 

samhällsutvecklingen och dess förändrade sätt att förmedla varor och kunskap. 

De två begreppen transporter och kommunikationer har allt mer under sent 

1900-tal kommit att glida isär och få skilda innebörder. Ordet transporter har allt 

mer kommit att gälla förflyttning av människor, djur och varor, medan 

kommunikationer i större utsträckning börjat avse digital förmedling via IT. 

"Nevertheless, it is important to emphasize the powerful impact that transport and 
communication technologies have had in shaping our society. A striking example is the 
interrelated changes in the economy and the technology of transport and communication 
that colored the birth of industrialization. 

Ekonomisk utveckling har många dimensioner och de socioekonomiska 

aspekterna får inte förringas när man studerar ekonomisk utveckling, 

Ekonomiska aspekter i förklaringarna till vad som skett och inte skett i olika 

situationer ger en fylligare bild av utvecklingen, men ekonomin ger inte hela 

2 Andersson-Skog, Lena & Krantz, Olle, Institutions in the Transport and Communications 
Industries. State and private Actors in the Making of Institutional Patterns, 1850-1990. Umeå 
1998, sid. Xv. 
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bilden, andra faktorer påverkar också skeendet och ekonomiska och 

utomekonomiska faktorer är tätt sammanflätade.3 

Under århundradenas lopp har transporter på land, floder och sjöar varit 

transportalternativen. För länderna runt Nordkalotten inklusive de nordligaste 

delarna av Sverige utfördes landtransporter över längre avstånd fram till sent 

1800-tal helst vintertid då marken och sjöarna var frusna. Under 1800-talet kom 

så de tekniska uppfinningarna att revolutionera metoderna för transport av både 

varor och personer. För flertalet människor i det glest befolkade Västerbotten 

kom järnvägen i form av norra stambanan, som färdigställdes strax före 

sekelskiftet 1800/1900, att få perifer betydelse på grund av de stora avstånden då 

de flesta ändå hade 50-400 km fram till järnvägen. För dessa kom därför de nya 

vägarna och bilens ankomst att revolutionera samhället och transporterna. Den 

första bilen i Västerbotten inköptes år 1900 till Lycksele av en privatperson och 

blev den första inbrytningen i hästarnas monopol på vägarna.4 Efterhand 

anskaffades bilar för att transportera passagerare och gods. Utvecklingen av de 

linjebundna vägtransporterna med bilar och bussar på landsbygden är ämnet för 

denna bok. 

Busstrafikens utveckling under 1900-talets första decennier beskrevs i 

Busstrafiken och dess initiativtagare. Samhälls- och trafikutveckling i 

Västerbottens län 1900-1940.5 Den behandlade en grupp nya företagare som 

startade i en ny bransch i början på ett nytt sekel. Det var aktörer som med små 

resurser anammande den nya innovationen, bilen, vars främsta tekniska 

förutsättning var förbränningsmotorn. Under denna period utvecklades 

3 Eggeby, Eva, Vandringsman, här ser du en avmålning av världen. Vårdade, vård och 
ekonomi på Danvikens dårhus 1750-1861. Diss. Stockholm Studies in Economic History 1996 
sid. 1. 
4 Västerbotten (1930). 
5 Hellgren, Martha, Busstrafiken och dess initiativtagare. Samhälls- och trafikutveckling i 
Västerbottens län 1900-1940. Umeå Studies in Economic History nr 19. Umeå 1996. 
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Västerbottens län från ett samhälle som i huvudsak levde på jord- och skogsbruk 

till ett industrisamhälle genom gruv - och verkstadsindustrins framväxt. 

Busstrafiken med personbilar och bussar etablerades tidigt i hela länet, trots 

stor brist på goda vägar. Bland etableringssvårigheterna för bilar och bussar kan 

man nämna att vägar och broar tekniskt var dimensionerade för hästforor och 

inte klarade de nya kraven på framkomlighet. Där ställde många gånger 

byamännen upp som garanter för att vägarna skulle göras framkomliga för 

bussen och ibland tog bussägarna själva kostnaden för vägförbättringar för att 

kunna använda nya och bättre fordon som bättre tillfredsställde de nya kraven på 

komfort och lastkapacitet. 

Trafikutövarna hade i ett antal fall sin bakgrund i skjutsväsendet och kom 

genom kunskapen om den nya tekniken att byta från häst till bil, åtminstone 

sommartid de första åren. Allmän motorplogning på de större vägarna i länet 

infördes från 1936.6 

Busstrafiken kom från en blygsam start att med tiden utvecklas till en stor 

servicesektor för små och stora transporter inklusive alla direkta servicetjänster 

som chaufförerna utförde. Som exempel kan nämnas transport av alla slags 

varor till lanthandlarna och bönderna, mjölk från bönderna samt diverse 

produkter, inklusive den motboksbelagda spriten från systembolaget till enskilda 

hushåll. Nya tekniska nymodigheter för hushåll och jordbruk förmedlades till 

landsbygden ofta via busstrafiken då befolkningen hade tillgång till regelbundna 

busstransporter men saknade egen bil. De kunde göra sina inköp hos valfri 

försäljare men saknade egna transportmöjligheter varför det "i vissa byar knappt 

finns något hushåll till vilket vi busschaufförer inte transporterat ett kyl- eller 

frysskåp", som en busschaufför uttryckte det. 

Tack vare de många små entreprenörerna kom den regelbundna busstrafiken 

att bli en livstråd som knöt landsbygd och tätort närmare och gav byborna frihet 

6 Kungörelse 1936:140 Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
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att själva avgöra resdag och inte vara beroende av grannars kördagar. 

Postverkets generaldirektör Julius Juhlin hävdade i sina memoarer7 att 

Postverkets Diligenstrafik hade öppnat Lappland för kulturen, men jag vill 

hävda att det gjorde i högre grad de många små privata bussägarna som startade 

trafik i Västerbottens län under tidigt 1900-tal. Av dessa tog Diligenstrafiken 

senare över ett antal linjer. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta arbete är att i en fallstudie belysa och förklara utvecklingen av 

den linjebundna busstrafiken på landsbygden och dess aktörers agerande under 

perioden 1940-1980. Jag menar att den kan karaktäriseras som övergången från 

kommersiell Environment-Serving Organizations (ESO) till politiskt styrd och 

ekonomiserad verksamhet. Att studien om busstrafikens omvandling under 

perioden 1940-1980 börjar just 1940 motiveras av att busstrafikens 

pionjärperiod 1900-1940 presenterades i min licentiatuppsats.8 

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras. 

- Hur förändrades busstrafikens lokalmiljö i fråga om befolkning, 

urbanisering och fordonsutveckling samt inkomstutveckling? 

- Kom institutionella förändringar i fråga om den allmänna trafikpolitiken 

att påverka busstrafikens utveckling och specifikt 1953 års allmänna 

trafikutredning som resulterade i 1963 års trafikpolitiska beslut som 

innebar att varje transportgren skulle bära sina egna kostnader? Kom 

landsbygdens busstrafik att på något avgörande sätt påverkas av 1978 års 

beslut om trafikhuvudmän för den kollektiva busstrafiken? 

7 Juhlin, Julius, Minnen /. Stockholm 1928. 
Sundgren, Sixten, Den moderna postdiligensrörelsen i Sverige 1923-1973. (Stencil. Ekonomisk 
Historiska Institutionen, Umeå Universitet). Umeå 1975. sid. 1. 
8 Hellgren (1996). 
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- Fick regelverket för statliga bidrag till olönsam busstrafik på landsbygden 

någon betydelse för den strukturomvandling som branschen genomgick? 

Visar de strukturella ägarförändringarna inom bussbranschen olika 

regionala mönster inom länets olika regioner? 

- Vilka organisationer har i första hand företrätt de privata bussägarnas 

intressen mot det omgivande samhället? 

- Kan tillgängligt material visa busstrafikens ekonomiska utveckling? 

1.1.1 Tidsmässig avgränsning 

Att jag valt studiens startår till 1940 beror som tidigare nämnts på att jag i ett 

tidigare arbete behandlade busstrafikens start och utveckling 1900-1940, den 

tidsperiod under vilken bilarna fick sin introduktion i landet och länet och då 

busstrafikens stora expansion ägde rum. Busstrafiken var i slutet på 1930-talet 

en mogen bransch med minskad plats för geografiska nyetableringar och antalet 

företag stagnerade. Ar 1939 kunde också ha varit startår för studien, det vill säga 

det år då andra världskriget startade. Det gör decennieskiftet 1939/40 till en 

lämplig brytpunkt eftersom andra världskrigets utbrott starkt kom att påverka all 

biltrafik inklusive busstrafiken. Motivet till att jag i första hand valt att följa 

utvecklingen fram till 1980 är att från den tidpunkten hade riksdagen beslutat att 

den kollektiva trafikplaneringen skulle utövas av länshuvudmän som vanligtvis 

benämns länstrafikbolag. Perioden 1940-1980 är en period som innehåller stora 

institutionella förändringar med både restriktioner under krigstid och 

efterkrigstid med omstart för privata bilar och en växande industrialisering i 

stora delar av länet med urbanisering som följd. Därtill kommer 

strukturomvandling inom busstrafiken genom ett antal företagsuppköp och 

sammanslagningar av företag vilket fortsatte under hela den behandlade 

perioden. Länshuvudmännen fick från 1980 ansvaret för all planering av den 

kollektiva busstrafiken vilket innebar ett trendbrott och en restriktion av de 

tidigare fria företagarnas agerande och utformning av trafikutbudet. 
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Bussbranschens fortsatta utveckling efter 1980 kommer därför avslutningsvis att 

belysas kortfattat utifrån konsekvenserna av länshuvudmannareformen. 

1.1.2 Geografisk avgränsning. 

Varför Västerbottens län som objekt? En anledning är min egen erfarenhet i 

kombination med den forskningstradition av norrlandsstudier som finns vid 

Ekonomisk Historiska Institutionen vid Umeå Universitet9 och därför att 

Västerbotten tidigt utvecklades till ett busslinjerikt län. Exempelvis var 

Skellefteå i norra Västerbotten Sveriges största busstad 1932,10 och ännu 1945 

var Skellefteå Sveriges andra stad i fråga om ankommande linjer. Dessutom 

fanns möjlighet att finna relevant källmaterial i Länsstyrelsen i Västerbottens 

läns arkiv. Arkivet omfattade koncessionshandlingar från 1900-talets början 

samt handlingar som gällde statsbidrag till den olönsamma busstrafiken från 

1960-talet.11 

Västerbottens län i övre Norrland gränsar mot Bottenviken i öster och 

fjällmassivet mot Norge i väster. Länet upptar ca 12 procent av Sveriges yta12 

men är glest befolkat och har genomgående under forskningsperioden haft ca 3 

procent av landets befolkning.13 

Länet kommer i vissa analyser av delas in i tre regioner och regionernas 

särart beskrevs ingående i tidigare arbete.14 Region Nord utgör geografiskt sett 

nordöstra delen av länet och består av Skellefteå och Norsjö kommuner, region 

Syd den sydöstra delen av länet består av nuvarande Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Region Lappland består 

9 För närmare uppgifter se Umeå Studies in Economic History, www.umu.se. 
10 SOU 1934:33. 
11 Dessa handlingar, frånsett kortregistret, har numera överförts till Landsarkivet i Härnösand. 
12 Västerbotten 55 401 kvm och Sverige 449 964 kvm. Källa: Nationalencyklopedien band 20 
1996. 
13 Västerbotten 218 000 år 1940 och 244 000 invånare år 1980 i förhållande till Sveriges 6,4 
respektive 8,3 miljoner invånare motsvarande år. 
14 Hellgren (1996) sid. 22 ff. 

http://www.umu.se


8 

geografiskt av kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, 

Vilhelmina, och Åsele (figur 1:1) 

Figur 1:1 Regioner i Västerbottens län. 

TÄRNABY 

SORSELI 

MALA 
JÖRN STORUMAN 

BYSKE 
NORSJÖ 

Region Lappland 
VILHELMINA 

SKELLEFTEÅ 

£BUREÅ 
LYCKSELE BURTRÄSK 

LÖVÅNGER 
DOROTEA VINDELN 

ÅSELE ROBERTSFORS 

BJURHOLM 
• UMEÅ 

VÄNNÄS • , 

80 40 NORDMAUNG 
kilometer 

Källa: Länsstyrelsen I Västerbottens län. 
Kartunderlag och ritning, Metrix, Skellefteå (Lantmäteriet). 

1.1.3 Verksamhetsmässig avgränsning 

Det verksamhetsområde inom busstrafiken som behandlas är företag med 

linjebunden busstrafik på landsbygden. Därutöver finns ett antal 

verksamhetsområden som inte kommer att behandlas i detta arbete även om de 

berör den linjebundna busstrafikens företag. Ett exempel är busstationerna15 som 

15 Med busstation avses en anordning, som kan fylla åtminstone följande funktioner: bereda 
resande skydd för väder och vind i under den kalla årstiden genom uppvärmt väntrum, lämna 
trafikanterna upplysning om restider och biljettpriser, motta, förvara och utlämna bussgods och 
effekter. En sådan anläggning måste i regel inrymma uppvärmd väntsal, (med eller utan 
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var viktiga serviceinrättningar för bussägare, passagerare och leverantörer av 

varor samt den omgivande miljön. En utförlig dokumentation av detta 

arbetsområde skulle på samma sätt som i Finland kunna vara ämne för en egen 

avhandling.16 Busstationerna var i vissa fall en integrerad del av ett 

busstrafikföretag, och i andra fall drevs busstationerna som fristående företag.17 

Beställnings- och turisttrafikens utveckling kommer inte att behandlas 

eftersom denna inte särredovisades i offentliga handlingar under den aktuella 

perioden. Dessutom är huvudavsikten här att följa den linjebundna 

landsbygdstrafikens utveckling.18 

En annan verksamhetsgren av busstrafiken som inte heller kommer att 

behandlas är tätortstrafik. Från 1960-talet blev det aktuellt för kommunerna att 

själva börja bedriva tätortstrafik. Lokala exempel är att Umeå startade 

lokaltrafikföretaget Ultra AB den 1 januari 1964 och i Skellefteå bildades 

Skelleftebuss AB den 1 oktober 1974. I dessa fall övertog kommunerna 

koncessioner från privata företagare. I Lycksele började Ernst Olofsson som 

privat företagare köra trafik inom centralorten redan omkring 1948.19 

1.2 Källmaterialet 

1.2.1 Arkiv 

Det grundläggande källmaterialet utgörs av ansökningar om koncessioner för 

linjebunden busstrafik. Det fanns tidigare på Länsstyrelsen i Västerbottens läns 

toalettanordningar för allmänheten), expeditionsrum, personalrum och godsförvaringsrum. 
Vanligen förekommer dessutom försäljningskiosk. Anläggningar kunna vara mer eller mindre 
fullständiga och kombination av utrymmen kan förekomma. Källa: Utredning rörande vissa 
frågor beträffande den yrkesmässiga biltrafiken i det norrländska kustlandet 1953. Riksdagens 
bibliotek- kommunikationer 1953. Nr 207.141 sid. 29. 
16 Viitaniemi, Matti, Pakettitoimistoista kattavaki kuljetusjärjestelmäksi - Oy Markahuolto Ab 
1933-1993. (60 years for uniting and advancing finnish motorcoach transport - Oy Matkahuolto 
Ab 1933-1993). 
17 Gällde exempelvis för Umeå och Skellefteå busstationer. 
18 Av tillgängliga handlingar framgår inte hur beställnings- och turisttrafiken bokförts. Den 
torde i vissa fall ha bokförts som allmän trafikintäkt och i andra fall på eget konto. 
19 Samtal 2001-01-22 med Steve Olofsson, son till Ernst Olofsson. 
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arkiv men flyttades till vissa delar under 1998 till Landsarkivet i Härnösand där 

även handlingar rörande fordon från Västerbotten finns. Fördelarna med 

koncessionshandlingarna är att de finns bevarade från yrkestrafikens start och 

nackdelarna är att de inte är uppordnade samt att de register som finns utvisar 

stora brister. Själva registerkorten finns kvar på länsstyrelsen i Umeå i ett antal 

kortlådor från olika tidsperioder med oklara fördelningsgrunder samtidigt som 

ansökningshandlingarna återfinns på Landsarkivet i Härnösand. 

En grund för omflyttning från aktuella till inaktuella register kan ha varit att 

koncessionen upphört eller överförts till annan ägare. Att följa vem som varit 

ägare till ett visst koncessionsnummer vållade problem då korten är sorterade 

efter ägarnas namn och inte i nummerordning. Men fördelen har varit att så 

länge som ett företag fortsatt i eget namn har förändringar i trafiken registrerats 

löpande. Nackdelen är att när ett nummer blev ledigt gavs det i vissa fall till ny 

ägare vilket försvårat möjligheten att tydligt följa ändringar som när en 

koncession upphört, en ny börjat och i vissa fall vilken innehavare som tidigare 

var innehavare av koncessionen. Genom att systematiskt undersöka uppgifterna 

på varje kort har jag katalogiserat uppgifterna till en databas. 

På Patent- och Registreringsverkets Bolagsbyrå i Sundsvall arkiveras hand

lingarna som gäller aktiebolag. Småtryck som berör busstrafik har jag funnit 

både på Kungliga Biblioteket i Stockholm och i Uppsala universitets bibliotek. 

På Riksarkivet i Stockholm finns handlingar i riklig mängd när det gäller 

Postverkets Diligenstrafik. Men problemet var att identifiera dem då de inte 

fanns under eget namn utan som en under/undertitel inom kungliga postverket. 

På Företagsarkivet i Westerbotten med kontor i Skellefteå finns ett antal 

busstrafikföretags arkiv. Det gäller i första hand företag som funnits inom 

continentbuskoncernen och dess dotterbolag. Det är ett okatalogiserat arkiv men 
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uppställt i hyllor. I detta arkiv finns även protokollsböcker från Västerbottens 

Läns Omnibussägareförening.20 

Svenska Busstrafikförbundets (SBF) handlingar finns från 1999 på 

Spårvägsmuseet i Stockholm. Det är ett helt okatalogiserat material som utan 

hänsyn till sitt innehåll flyttats mellan de olika kontor som Busstrafikförbundet 

haft och det kontor som Bussbranschens riksförbund nu har. Vissa protokoll har 

inte kunnat återfinnas men kan troligen finnas i de kartonger som för närvarande 

förvaras i källararkiv på Spårvägsmuseet. Då det historiska materialet finns från 

organisationens startår, visserligen med vissa luckor, är det ett intressant men 

svårtillgängligt material. 

På Nordstjernans Centralarkiv i Engelsberg finns Linjebuss AB:s och vissa 

av dess dotterbolags historiska material samlat. Det är katalogiserat men tyvärr 

saknas det mesta av Linjebuss dotterbolags handlingar.21 

1.2.2 Övriga källor och litteratur 

Information om övergripande institutionella förhållanden har hämtats från 

riksdagstryck och andra offentliga handlingar samt från tidningar, tidskrifter och 

allmän litteratur. 

Viss lokal merinformation om busstrafiken har hämtats från böcker om byar i 

Västerbotten. De så kallade byaböckerna är resultatet av amatörforskares arbete. 

De har i studiecirklar sökt och funnit information om byarnas historiska 

utveckling.22 Deras källor har ofta varit gamla byahandlingar23 som protokoll 

från byastämmor, lokala föreningars protokoll och intervjuer med äldre personer 

som kunnat lämna information om händelser och personer som haft betydelse 

20 Företagsarkivet i Westerbotten har kansli och arkiv i Skellefteå samt filialarkiv i Hörnefors. 
Vissa luckor finns i fråga om protokoll från Västerbottens Läns Omnibussägareförening. 
21 Engelsberg är ett gammalt nedlagt järnbruk i Bergslagen där Nordstjernan AB har förlagt sitt 
centralarkiv. Engelsberg är även en av UNESCO:s världskulturarvsorter i Sverige. 
" Byaböckerna är ofta resultatet av amatörforskares arbete och källorna har i många fall 

bearbetats i studiecirklar anordnade av Studieförbundet Vuxenskolan. 
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för byarnas utveckling. I många fall har genom muntlig tradering händelser från 

1800-talet till sent 1900-tal genom detta arbete kunnat nedtecknas i skrift. Vissa 

uppgifter kan inte empiriskt beläggas på annat sätt men det övergripande 

händelseförloppet har gett vidgade perspektiv. För en analys av den 

övergripande samhällsutvecklingen anser jag därför dessa uppgifter värdefulla 

som komplement till offentligt material och andra bevarade skriftliga källor. 

Andra källor som också använts är intervjuer och personliga samtal med 

personer som har arbetat inom eller i nära anslutning till busstrafiken.24 

1.23 Källor som saknas 

Även om mycket material finns är bristen på ekonomiska redovisningar ett stort 

problem. De skulle ha kunnat komplettera bilden av de privata bussägarnas 

ekonomiska utveckling. En möjlighet att få fram vissa ekonomiska uppgifter 

vore att undersöka bussägarnas privata deklarationer och se redovisade intäkter 

och kostnader för trafikutövningen. Denna uppgift överlämnas med varm hand 

till kommande forskning. Uppgifter om turlistekilometer skulle också ha varit 

värdefulla men saknas. Ännu en brist är avsaknaden av uppgifter om antalet 

passagerare vid olika tillfällen och under olika tidsperioder. De uppgifterna 

borde för vissa tillfällen kunna finnas kvar i länsstyrelsernas arkiv eftersom det, 

i varje fall under 1970-talet, förekom obligatoriska trafikräkningar som 

rapporterades till länsstyrelsen. Övriga påtagliga brister är avsaknaden av ett 

antal protokoll från Svenska Busstrafikförbundet vilka skulle ha kunnat ge en 

mer heltäckande bild av branschen. Det skulle också ha varit värdefullt att kunna 

följa utvecklingen av de godstransporter som busstrafiken utförde och de 

uppgifterna kan eventuellt vara möjliga att finna i det material som finns 

23 Från de så kallade byakistorna som kontinuerligt flyttades mellan olika byaåldermän. 
24 Intervjumaterialet finns hos författaren och kopia av disketterna på Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). 
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arkiverat åtminstone för Skellefteå busstation.25 Ytterligare ett betydelsefullt 

saknat material är protokoll från de privata bussägarna. Men de skrev troligen 

inga protokoll utan besluten togs vid köksbordet och protokollfördes inte. I 

likhet med Sven Godlunds åsikter om källor för forskning om busstrafik kan 

konstateras att många offentliga källor är ofullständiga. 

1.3 Definitioner 

Busstrafik som behandlas i denna studie avser den landsvägsbundna buss

trafiken på landsbygden dit enligt yrkestrafikförordningen räknas trafik med 

koncessionerad vägsträcka till minst 4/5 respektive 2/3 av sin längd är belägen 

utom stadsplanelagt område. Busstrafik kan indelas i yrkesmässig eller privat.26 

Yrkesmässig trafik27 är trafik, i vilken bil med förare mot ersättning 

tillhandahålles allmänheten för person- eller godsbefordran. Den yrkesmässiga 

trafiken är antingen linje- eller beställningstrafik. 

Med linjetrafik28 avses yrkesmässig trafik för regelbunden befordran av 

passagerare eller gods å viss vägsträcka eller mellan vissa orter under sådana 

omständigheter att bestämmanderätt i fråga om bilens utnyttjande inte 

tillkommer viss trafikant eller vissa trafikanter gemensamt. Yrkesmässig trafik 

som inte kan hänföras till linjetrafik benämnes beställningstrafik och med 

beställningstrafik avses yrkesmässig trafik där bestämmanderätten tillkommer 

viss trafikant eller vissa trafikanter gemensamt.29 

Med koncession avses tillstånd som ges av regering eller annan myndighet 

för att bedriva viss verksamhet. Koncession för busstrafik gavs av Länsstyrelsen 

25 Arkivalier finns på Företagsarkivet i Westerbottens arkiv i Skellefteå. 
26 Prop. 1961:98, SOU 1973:53. 
27 Yrkestrafikförordningen (YTF) 1940:10 § 4. 
28 YTF 1940:10 §4. 
29 YTF 1940:10 §4. 
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när det gällde trafik inom ett län och tillstånd över länsgräns utfärdades av 

statens biltrafiknämnd.30 

Den linjebundna busstrafiken var antingen koncessionerad för enbart 

persontransporter eller för person- och godstransporter varav det senare 

alternativet gällde för samtliga koncessioner för landsbygdstrafik inom 

Västerbottens län. En koncession kunde utställas på enskild person, enskild 

firma, ett aktiebolag eller innehavare av annan juridisk företagsform. 

Busstrafik kommer i det följande att användas som ett samlingsnamn för den 

linjebundna persontrafiken utförd med buss, personbil eller kombinationsfordon. 

Med uttrycket bussägare avses de personer som aktivt bedrev busstrafik och 

när det gäller ekonomiska föreningar eller aktiebolag är det ägare eller 

företagsledning som avses. Med trafikansvarig avsågs i lagtext den enskilde 

bussägaren eller för de bussbolag som var ekonomiska föreningar eller 

aktiebolag den person som hos länsstyrelsen var registrerad som trafikansvarig. 

Ytterligare definitioner finns i appendix. 

1.4 Disposition 

Boken består av tio kapitel där kapitel två behandlar teoretiska utgångspunkter 

och tidigare forskning som tar utgångspunkt i Erik Dahméns teori om 

företagarverksamhetens karaktär och roll samt företagens omgivning och 

kausalsambandet mellan teknisk utveckling och företagarverksamhet. 

I kapitel tre står busstrafikens yttre miljö i fokus med analyser av 

lokalsamhällets förändringar och de lokala miljöförändringarnas påverkan på 

busstrafiken som verksamhet. 

Kapitel fyra diskuterar den allmänna trafikpolitiska ramen inom vilken 

busstrafikens regelverk finns. 

30 I Stockholm utfärdades koncessioner av Överståthållareämbetet. 



15 

Kapitel fem och sex behandlar bussägarnas agerande när lönsamheten 

försämrades och strukturrationaliseringar genomfördes synligt eller dolt som en 

konsekvens av utformningen av statsbidragen till olönsam busstrafik på 

landsbygden. 

Kapitel sju diskuterar branschorganisationernas agerande och intresse

områden nationellt och regionalt med utgångspunkt från Jan Gletes resonemang 

om mesoorganisationers funktion och agerade. 

I kapitel åtta görs ett försök att med uppgifter från de trafikekonomiska 

utredningarna 1953-1978, i kombination med tillgängligt lokalt material göra en 

analys av bussföretagens ekonomiska utveckling under den aktuella perioden. 

Kapitel nio analyserar införandet av en trafikhuvudman i Västerbottens län och 

kapitel tio utgör en sammanfattande diskussion. 
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Bild 2. Chaufför Torsten Holmlund med lastbil AC 2678 passande till den 

avtagbara busskarossen i högra bildens vänstra hörn. 

Foto: privat 

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE FORSKNING 

I fråga om teoretiska utgångspunkter för denna studie vill jag citera Jan Glete 

som skrev: 

"Det måste understrykas att avsikten inte är att systematiskt pröva alla de teorier och 
teorifragment som presenteras i detta inledningskapitel. De har tagits med som orientering 
för läsare som inte är närmare bekanta med teoribildningen kring företagande och teknik 
och som behöver viss vägledning inför de teoretiska funderingar som finns i den löpande 
texten".31 

På samma sätt har i det här kapitlet ett antal teorier lyfts fram liksom 

beskrivning av busstrafikutveckling i andra länder och jag tänker inte heller 

skapa någon ny teori utan i det följande testa några teorier liksom tidigare 

forskningsresultat på olika problemområden inom busstrafiken. 

Transportväsendets förändringar har i Eli Heckschers fotspår av många 

forskare belysts som järnvägspolitikens förändringar. Han byggde sin analys på 

att järnvägarnas utbyggnad förändrade möjligheterna att transportera varor och 

förkortade restiden för personer som reste längre sträckor och hur järnvägarnas 

31 Glete (1987) sid 23. 
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transport av personer och gods varit betydande.32 Till exempel förbättrades 

resmöjligheterna avsevärt så att när tåg började ansluta till Umeå blev restiden 

till Stockholm ca två dygn kortare.33 

Sveriges järnvägar byggdes i stor omfattning av privata intressenter men när 

de inte längre var lönsamma blev de flesta linjerna inlösta av SJ och fick staten 

som ekonomisk garant. Ett antal järnvägar som exempelvis Inlandsbanan och 

norra stambanan samt Västerbottens tvärbanor byggdes av SJ. Järnvägstrafikens 

utveckling i Sverige har varit föremål för många undersökningar och bland 

annat beskrevs samspelet mellan SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska 

omvandlingen efter 1920 i studien Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men 

affärsföretag till namnet av Lena Andersson-Skog.34 

Järnvägstrafiken kom under 1900-talets första årtionden att få konkurrens 

från den framväxande privata personbils- och busstrafiken men analyser av den 

landsvägsbundna busstrafikens utveckling är däremot en bristvara efter år 1954 

och kulturgeografen Sven Godlunds avhandling med titeln Busstrafikens 

framväxt och funktion i de urbana influensfälten35. Det är en studie med fokus på 

det tätortsnära innovationsförloppet och utvecklingen av det trafikerade 

vägnätet. 

32 Heckscher, Eli, Till belysning af järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska ufteckling 
samt Statens järnvägar 1856 - 1906, historisk-teknisk-ekonomisk beskrifning. Diss. Stockholm. 
1907. 
3j Lassila, Mauno, Vägarna inom Västerbottens län. Kommunikationernas utveckling mot 
bakgrund av befolkning och näringsliv, Umeå 1972 sid. 138. 
Sedan Umeå 1896 fått järnvägsförbindelse från Vännäs minskade restiden mellan Umeå och 
Stockholm avsevärt. Från det tidigare vanligaste transportsättet gästgivarskjuts som tog ca 1 
vecka till att man nu kunde åka med järnväg som enbart tog ett drygt dygn (27 tim). Valde man 
ångbåtstrafiken var transporttiden 2-3 dygn. 
34 Andersson-Skog, Lena, Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag till 
namnet. SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920. Diss. Umeå 
Studies in Economic History nr 17. Umeå 1993. 
70 procent av järnvägarna byggdes av privata intressen, sid. 28. 
35 Godlund, Sven, Busstrafikens framväxt och funktion i de urbana influensfälten. Diss. Lund 
1954. 
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Denna studie om busstrafikens utveckling skulle kunna utformas som en 

analys av små och medelstora företag i en miljö starkt påverkad av urbanisering 

och teknisk utveckling där institutionella förändringar direkt förändrade 

förutsättningarna för det privata företagandet inom en bransch som 

kännetecknats av entreprenörer intresserade av att skapa snabba regelbundna 

transporter i det lokala samhället. Men den kan också ses som en analys av en 

bransch där både privata som offentligt ägda busstrafikföretag arbetar men där 

fokus i första hand riktas mot de privata företagsledarnas agerande. 

Olika teorier kan användas för att studera företagens historiska utveckling där 

företagarnas möjlighet att starta företag och fortsätta bedriva en verksamhet 

beror på om ägarna förmår förändra verksamheten i takt med det 

omkringliggande samhället. Men hur och varför behövde företagarna förändra 

sitt beteende? Alfred D Chandler Jr menade att förändringar sker genom 

utveckling av teknisk och professionell kunskap och vidare att utvecklingen från 

små företag med en ägare/företagare till stora företag med en ledarhierarki är ett 

led i företagens utveckling. 

I en historisk analys av företag måste man därför jämföra inom samma 

kollektiv, med andra kollektiv inom samma land och med samma typ av industri 

i andra länder och man bör fokusera på olikheter och inte på likheter eftersom ett 

företags tillväxt kan ske antingen horisontellt eller vertikalt genom diversifiering 

eller tillkomst av nya produkter. Chandler menade att vid en analys av 

företagsförändringar är kvantitativa och kvalitativa uppgifter ett bra men inte 

tillräckligt instrument utan det är viktigt med en historisk analys som även 

beaktar tekniska innovationer, demografiska förändringar, krig och depressioner 

som allt påverkar marknaden.37 

Liksom Chandler har Erik Dahmén lyfte fram Schumpeters teori om att 

företagens omgivning behövde mer uppmärksamhet och att makroteorin behöver 

37 Chandler, Alfred D. Jr., The Visible hand, The Managerial Revolution in American business, 
USA 1978 and in Scale and Scope, 1996. 
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mera mikroteoretisk underbyggnad.38 I den neoklassiska ekonomiska teorin 

anpassar sig företagen och konsumenterna regelmässigt till utifrån kommande 

förändringar.39 Dahméns teoretiska utgångspunkt var att det finns ett kausalsam-

band mellan teknisk utveckling och företagarverksamhet, där man kan iaktta en 

kamp mellan gammalt och nytt och att utvecklingen i en ny bransch skapas 

genom en mångsidig företagarverksamhet med nya varor eller tjänster som, när 

de börjar marknadsföras skapar en direkt efterfrågan från en kundkrets med 

växande köpkraft. 

"Thus it is not a matter of responding to actual market signals or other sources of in
formation but instead of creating markets by coordinated entrepreneurial activities 
which go far beyond advertising, conventional sales promotion and marketing" 40 

Exempel på nya marknader som skapades genom den tekniska utvecklingen är 

bilismen inom vilken bussbranschen ingår som en sektor. Jag vill också hävda 

att bussbranschen i sig, som en utveckling av bilismen, skapade ett eget 

utvecklingsblock där en nära samverkan mellan kunder och företagare var en 

stark drivkraft. Genom marknadsmekanismerna binds också agerande på 

mikronivå till skeenden på makronivå och de institutionella faktorerna är viktiga 

och spelar en förmedlande roll oavsett om det gäller sociala, legala eller 

politiska faktorer. 

Ordet kompetensblock har på senare år blivit populärt i forskningen. Det 

bygger på Dahméns utvecklingsblock men fokuserar på kompetenskrav som 

ställs på en aktör för att en idé ska resultera i en framgångsrik produkt på 

38 Dahmén, Erik, "Kan den företagshistoriska forskningen bidra till den ekonomiska teorins 
utveckling?" Historisk tidskrift 1979 nr 3 sid. 258. 
39 Forskare på 2000-talet hävdar dock att Dahméns teoretiska ansats om företagandet kom före 
den tidpunkt när Schumpeter lade fram sin teori varför det i stället kan formuleras så att 
Dahmén var före men samtidigt överens med Schumpeter om innebörden av teorin. Johansson, 
Dan & Karlsson, Nils, (red) Den svenska tillväxtskolan. Om den ekonomiska utvecklingens 
kreativa förstörelse. Stockholm 2002. 
40 Dahmén, Erik, "Development blocks' in Industrial Economics" Scandinavian Economic 
History Review No 1 1988. sid. 7. 
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marknaden.41 En tolkning kan vara att Dahmén avsåg alla nya produkter som 

skapades omkring exempelvis personbilen i motsats till ordet kompetensblock 

som fokuserar på företagarnätverk inom en ny teknologi mer än på Dahméns 

utvecklingsblock som inriktades på nya produkter och användningen av dessa. 

Teoretiskt sett är skillnaden mellan en ny produkt och de kunskaper som har 

använts för att utveckla den inte så stor. 

Men om företag råkar i kris, hur genomförs då förändringar? Är det genom 

att passivt vänta på att problemen skall lösas eller är det genom att radikala 

åtgärder vidtas? Barbro Aneli som intresserat sig för frågan har i första hand 

undersökt hur stora förändringar genomförs i offentligt ägda företag i kris.42 Men 

frågan bör vara aktuell även för de privata företagen när de utsätts för negativa 

institutionella förändringar. Aneli genomförde ett antal analyser av Norrlands 

skogsägares cellulosa AB (NCB AB) där svårigheterna för företagsledningen 

hade varit att acceptera de problem som uppstod och ta beslut om förändring. 

Aneli menade att nedgång och kris skapar större efterfrågan på aktiviteter i 

organisationen än expansion och ingen ledning beslutar frivilligt om 

nedskärningar varför en symbolisk mer än reell handling är att avskeda ledaren. 

Hon menade att den rätta inställningen vid beslut om att rekonstruera ett företag 

var att byta ledare och det sämsta var passivitet och det allra värsta var att 

fortsätta att ge bidrag till sjuka företag. För att undvika detta bör en 

framgångsrik ledare vara kreativ i förändringen av såväl gamla som nya 

strukturer.43 Anells frågeställningar om hur företagsledare bör agera gäller stora 

företag men bör i minst lika grad kunna användas för småföretagare där frågan 

kan gälla att kämpa för företagets överlevnad så länge att endast konkurs 

återstår. I den här studien kommer frågan att ställas om företagsledaren hade 

41 Johansson & Karlsson, (2002). sid. 51. 
42 Aneli, Barbro, "Timing is All: On the roles of Owners and Managers in Expanding and 
Contracting Corporate Activities", Business History nr 2 1993, sid. 45. 
43 Aneli (1993) sid. 49 ff. 
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förmåga att rädda verksamheten genom att sälja den eller om andra 

verksamhetsalternativ fanns. 

Det vill säga vilken företagsstrategi kom att användas av företagsledningarna 

inom bussbranschen. Med företagsledningen avses här både den enskilde 

företagaren i det lilla företaget som enbart utgjordes av ett eller två fordon som 

företagsledningarna i de stora företagen som Linjebuss och Postverket med ett 

stort antal fordon. 

Företag inom en bransch kan under lång tid utgöra kommersiella företag men 

genom bland annat institutionella förändringar bli olönsamma men fortfarande 

vara en viktig del av samhällets infrastruktur. Denna typ av företag som å ena 

sidan är kommersiella men å andra sidan i behov av externa medel för sin 

verksamhet kallar Igor Ansoff för Environment-Serving Organizations (ESO) 

vilkas primära uppgift är att erbjuda samhället varor och/eller tjänster. För dessa 

organisationer gäller att ekonomiska bidrag överförs utan att det ställs krav på en 

omedelbar påtaglig utdelning.44 Den grundläggande hypotesen är att detta 

påverkar organisationernas strategi att överleva. För de privata företagen är 

lyckade förhandlingar med myndigheter därför av större vikt än för de offentligt 

ägda företagen där samhället redan genom att äga dessa företag indirekt tagit 

beslut om visst ekonomiskt stöd. Ansoffs grundläggande hypotes är att en 

organisation blir framgångsrik om miljö, respons, kultur och förmåga stämmer 

överens och liksom Chandler byggde Igor Ansoff på det grundläggande 

antagandet att lokalsamhällets yttre strategiska beteende och inre struktur står i 

samspel med varandra. 

Från mitten på 1950-talet kom den tekniska utvecklingen att ställa nya krav 

på samhällsservice som skapade nya marknader, men de kunde inte tillgodoses 

genom ett vinstdrivande beteende. Samhällets krav på företagen att leverera 

varor/tjänster kunde inte förverkligas på rent marknadsmässiga villkor, och 

44 Ansoff, Igor, Strategisk företagsledning. Malmö 1978 sid. 16 f. 
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företagens relationer med regering och samhälle framträdde allt mer som en 

fråga om liv eller död.44 Efterfrågan på produkterna hade nått sin mättnadspunkt 

men en bransch kan vara olönsam antingen därför att det efterfrågeområde den 

betjänar till sin natur är otillräckligt eller på grund av att spelreglerna får denna 

verkan. Den kommersiella verksamheten i en ESO består för det första av 

entreprenörsarbete genom avveckling av föråldrade produkter/tjänster och 

skapandet av nya genom exempelvis lobbying för att utverka högre bidrag till 

verksamheten. För det andra gäller det att omvandla resurserna till färdiga 

produkter och tjänster och för det tredje att marknadsföra sina produkter. 

Varje ny situation i ett företags verksamhet kräver särskilda färdigheter hos 

företagaren. För det första krävs en uppsättning färdigheter som kan tillföra ESO 

strategiskt beteende och kapaciteten att genomföra det strategiska arbetet. En 

ledare behöver ha karisma för att "ta folk" och Ansoff fann att storleken på den 

grupp som utgjorde högsta ledningen kom att utgöra ett kvalitetskriterium, och 

strategisk förmåga är ett mått på hur effektivt en ESO kan arbeta i en viss 

riktning. En grupps eller enskilds förmåga att påverka någon aspekt på en ESO:s 

strategiska beteende kan kallas makt. En brist i ledarskapet kan bero på brist på 

personlig motivation, ovilja att ta risker, brist på nödvändiga färdigheter och 

maktlöshet.45 Inom ett företag kan styrnings- och kontrollfunktionerna kallas 

företagsledning medan de i inte vinstdrivande organisationerna ofta kallas 

administration. Verkställande kräver social energi och motivation och en 

kombination av både intellektuella och sociala ledaregenskaper som är 

nödvändig vid en förändring av inriktningen förekommer endast hos några få 

unika människor. Om mäktiga ledare känner att ett öppet erkännande av de 

magra resultaten skulle bringa deras ställning i fara eller återverka menligt på 

44 Ansoff (1978) sid. 35. 
45 Ansoff (1978) sid. 126. 
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deras anseende, brukar de se till att det uppstår ett politiskt dröjsmål genom 

vidare utredningar eller andra uppehållande åtgärder.46 

Frågan om ägandets långsiktiga förändring har även behandlats av Jan Glete 

som fokuserade på ägande kontra statsmakternas och politikernas agerande i 

flera studier och han menade att det finns två olika typer av makt. Å ena sidan 

makt att förändra för vilket det krävs kunskaper, kontakter och förmåga att 

hantera dynamiska händelseförlopp och å andra sidan makten att bevara som 

inte kräver någon ny information. Utöver dessa maktens två sidor tog han fram 

ägandets olika sidor som han betecknade som individuella, institutionella eller 

anonyma och i fråga om den strukturella omvandlingen menade Glete att det 

finns två typer, dels den frivilliga och dels den tvingande där ett negativt 

omvandlingstryck uppstår när marknaden krymper eller när konkurrensen blir 

för hård genom överetablering i en bransch och detta problem kan bäst lösas i ett 

system där aktörerna inte är så hårt uppbundna till varandra. Ett utvecklat 

kontaktnät kan antingen gynna eller hindra utveckling, som när det gäller 

plötsliga omvandlingar där gamla domängränser flyttas och plats måste beredas 

för nya medlemmar. I dessa fall kan gamla lojaliteter hindra snabb omvandling 

om de personliga bindningarna är för starka. 

Vad finns det då för teorier för företagsforskare med empirisk inriktning? 

Glete menar att för historikern är det mest intressant att följa händelseförloppen 

och för ekonomen är det att finna teorier att testa och vidareutveckla men han 

betonar särskilt att det därutöver finns ett behov av en "hemsnickrad" historiskt 

betonad teori som koncentrerar sig på historiska arbetsredskap, uttryckssätt och 

förklaringsmedel som kan bidra till att ge sammanhang, generaliseringar och 

illustrativa bilder och metaforer.47 

Vid studiet av ekonomisk omvandling finns tre olika nivåer, nämligen 

mikronivån för det enskilda företaget och företagarens nivå, makronivån som ett 

46 Ansoff (1978) sid. 137 f. 
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totalitetsbegrepp för hela ekonomin och mesonivån som broslagningen mellan 

mikro och makro. Mikroteorin har ett ursprung i det liberala 1800-talet där 

frigörandet av många små företags produktiva krafter kunde ses som en central 

fråga för att öka välståndet och Glete menade att även Schumpeter var 

företrädare för en skola som hävdade att makroteoretiska totalitetsbegrepp döljer 

avgörande sammanhang och bör disaggregeras. En rad händelser och strukturer 

hör enligt Glete hemma på en mellannivå, som analogt med mikro- och 

makronivåerna skulle kunna kallas mesonivån och begreppen nätverk, fält och 

domän skulle kunna hänföras till mesonivån. Mesonivån kan sägas vara den nivå 

där historisk forskning visar att mycket av den ekonomiska aktiviteten utformas 

samtidigt som ekonomisk forskning koncentreras på företeelser på makro- och 

mikronivåerna. Då dessa företeelser är centrala inom företagsekonomin kan det 

hävdas att företagsekonomin rymmer en mesoekonomisk teoribildning. 

Mesonivån kan definieras som en arena där koordinering mellan mikroenheterna 

äger rum genom enheternas eget agerande eller genom ingripande från 

makronivån. Mesonivån som samarbetsnivå kan upprättas (konstitueras) genom 

krafter som verkar från de båda övriga nivåerna.48 

Mesonivån är också en arena för organiserande av krafter inom det 

ekonomiska livet som söker bättre information, större stabilitet eller ett fält för 

att kunna sammanfoga system och nya kombinationer i stor skala. Samarbete 

mellan måttligt dynamiska aktörer kan skapa multiplikatoreffekter som 

påskyndar en omvandlingsprocess utöver vad en enskild aktör skulle kunna 

åstadkomma. Tänkbara mesonivåer kan vara branscher och bransch

organisationer samt omstrukturerande krafter på branschnivå liksom karteller 

och liknande samordningar av marknadsbeteende.49 

47 Glete (1987) sid. 23. 
48 Glete (1987) sid. 30 ff. 
49 Glete (1987). 
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Figur 2:1 Företagarnas kontaktytor. 
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Källa: Egen tolkning av Glete (1987). 
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Figur 2:2 Busstrafikens kontaktytor. 
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Gletes teoretiska resonemang illustreras i figur 2:1 och i figur 2:2 försöker 

jag tillämpa hans teori på busstrafiken. 

Erik Dahmén såg behovet av en förnyelse av företagsforskningen med fokus 

på de nygrundade företagen under mellankrigstiden. Han menade att det i hög 

grad tack vare grundarnas egna små penninginsatser och högst betydande 

arbetsinsatser som de startade små företag ofta utifrån "levebrödsprincipen" där 

företagsamheten många gånger torde ha varit ett alternativ till arbetslöshet.50 

Dahmén såg ett kausalsamband mellan teknikutvecklingens påverkan på det 

omgivande samhället och den marknadsutvidgning detta kunde skapa då 

kampen mellan gammalt och nytt ibland resulterade i att den gamla marknaden 

försvann. På samma sätt kan demografiska förändringar påverka den gamla 

marknadens förutsättningar. En alltför stor demografisk minskning kan resultera 

i en så stor marknadsmässig tillbakagång att endast statliga ingripanden kan 

rädda vissa verksamheter. Exempel på en typ av statliga stödåtgärder är de 

regionalpolitiska stöden som är geografiskt riktade till vissa företag i avgränsade 

områden. Ett exempel på motsatsen var när staten 1961 införde ett riktat 

kilometerberoende stöd till den olönsamma busstrafiken på landsbygden. Det 

var ett stöd som ville rädda transportmöjligheterna för befolkningen i de aktuella 

områdena och motivet var inte att specifikt rädda företag och arbetstillfällen.51 

Ett exempel på direkt företagsstöd är däremot Transportstödet som inrättades 

1971. Det riktar sig till företagens transporter av varor och kan därför ur ett 

handelsteoretiskt perspektiv liknas vid en handelspolitisk exportsubvention, fast 

inom regionalpolitiken. Transportstödet innebär en subvention av 

transportkostnader för att motverka de lägre kostnaderna för transporter i södra 

Sverige. Stödet påverkar direkt det stödmottagande företagets lönsamhet, genom 

att en andel av företagens transportkostnader återbetalas i efterhand och att 

50 Dahmén, Erik, "Problem i svensk ekonomisk historia" Den industriella omvandlingen under 
mellankrigstiden. Adamson-Jörberg, 1972, sid. 282. 
51 SFS 1961:149 och 150. 
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stödet är beroende av företagets lokalisering i tran sport stödområde t och 

transportsträckans längd. Det regionalpolitiska stödområdet begränsas 

huvudsakligen till Norrlands inland i motsats till transportstödet som utgår även 

till kommuner längs norrlandskusten.52 Men när det gäller statsbidragen till den 

olönsamma busstrafiken på landsbygden så avsågs hela landet inklusive 

Stockholms närområde med både land- och sjötrafik. 

2.1 Forskning om småföretagande 

Sedan 1970-talet har småföretagandet tilldragit sig ett ökat intresse bland 

företagsekonomer. Frågan om småföretagens utveckling, initierades under 1960-

talet av Dick Ramström vid Umeå Universitet.53 Idag utgör småföretags

forskningen ett stort forskningsfält vid Växjö Universitet där Bengt Johannisson, 

en av Ramströms lärjungar, är initiativtagare till en omfattande forskning 

omkring entreprenörer och små företag.54 Entreprenörens personliga nät-

skapande såg Daniel Hjort och Bengt Johannisson som en viktig process som de 

kallade entrepreneurialism och de framhöll att entreprenöriella projekt inte drivs 

för att de lönar sig utan för att de skapar förutsättningar för nya projekt.55 

Att frågan om småföretagsamhetens utveckling måste uppmärksammas inom 

företagsforskningen har också poängterats av Kersti Ullenhag som underströk 

att det på motsvarande sätt tycktes visa sig, att det i första hand var arbetare, 

som svarade för en intensiv företagsetablering åren omedelbart efter andra 

världskriget. Företagen var små och företagsledaren fortsatte att vara arbetare.56 

Om en analys ska arbeta utifrån ett mikroperspektiv kommer de enskilda 

företagen i fokus och då uppstår frågan om det finns studerbart källmaterial för 

52 Pettersson, Thomas, Att kompensera för avstånd? Transportstödet 1970 - 1995 - ideologi, 
ekonomi och stigberoende. Umeå Studies in Economic History nr 23 1999. sid. 24 ff. 
53 Forskning om entreprenörskap & småföretag. Nr 4 1999. 
54 ESBRI nr 3 2002. 
55 Hjort, Daniel och Johannisson, Bengt "Entreprenörskap som skapelseprocess och ideologi" 
SIRE Working Paper 1997:2. 
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enskilda företag och hur representativa respektive företag är? Forskningens syn 

på det enskilda företaget i förhållande till en hel industri eller bransch har 

exempelvis diskuterats av Kersti Ullenhag. Hon menade att vid sidan av 

databearbetningar som avser hela branscher eller industrier kan konkretiseringar 

i form av delundersökningar vara angelägna som komplement, när 

helhetsundersökningen är stor och resultatet abstrakt. Ett samband mellan en 

undersökning av å ena sidan det enskilda företaget och å andra sidan 

branschen/industrin som helhet uppkommer om det enskilda företaget i första 

hand ses som exponent för någon eller några tidstypiska utvecklingslinjer. Den 

allsidiga belysningen av det enskilda företaget som sådant bör stå tillbaka till 

förmån för försök att fördjupa förståelsen för den utveckling, som är tidstypisk.57 

Då busstrafiken i huvudsak bestod av småföretagare med upp till 10 bussar, 

är forskningen om andra småföretag intressant. Trots att antalet småföretag 

utgör cirka nittionio procent av antalet företag har de inte lyckats tilldra sig 

ekonomisk-historikernas uppmärksamhet i motsvarande grad menade Karl 

Gratzer 1996.58 Företagsforskarnas huvudintresse har ofta riktats mot 

storföretagen och beslutsfattandet. Diskussionen om vilka företag som är små 

kan också ha gjort småföretagen osynliga på grund av oklara avgränsningar eller 

därför att småföretagarnas - förmenta eller verkliga - mentalitet anses ha skapat 

motstånd mot undersökningar.59 Min tanke ifråga om detta motstånd mot 

undersökningar är att småföretagarna kunde uppleva frågeställningarna alltför 

teoretiska eller känna osäkerhet om forskningsresultatens användning. 

De oklara gränserna är inte det verkliga motivet menade Gratzer utan motivet 

var att fram till 1960-talet ansågs inte småföretag vara den rätta företagsformen. 

56 Ullenhag, Kersti, "Företagsforskning och förnyelse" Historisk tidskrift nr 3 1979 sid. 272. 
57 Ullenhag, Kersti, "Delen och helheten som varandras komplement i ekonomisk-historisk 
forskning. Ett exempel." Ur ekonomisk-historisk synvinkel. Festskrift tillägnad professor Karl-
Gustaf Hildebrand. (Ekonomisk-historiska studier 7) Uppsala 1971 sid. 179. 
58 Gratzer, Karl, "Forskning om småföretag", Historisk tidskrift 1996 nr J, sid. 397. 
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De sågs som relikter ur det förflutna och liten uppmärksamhet hade ägnats åt de 

sociala konsekvenserna som den pågående koncentrationsprocessen innebar 

fram till dess att Dick Ramström började belysa de enskilda småföretagens 

problem.60 

Gratzer hävdade att småföretag är nästan helt frånvarande inom 

nationalekonomisk forskning och i ekonomisk-historisk forskning utgör 

småföretagen i bästa fall en fotnot.61 Det var kanske bristen på forskning om små 

företag som Gratzer själv ville minska när han gjorde en stor studie av 

automatrestaurangbranschen, en grupp tjänsteföretag där kriteriet var att de 

skulle vara homogena med avseende på produkt, storlek och kapitalstruktur.62 

Han framhöll att historiska, institutionella, politiska och konjunkturell aspekter 

skulle integreras i analysen med syfte att besvara frågor om vilka omvandlings-

och utvecklingsproblem aktörerna mötte.63 Dessa synpunkter kan vara 

användbara även i denna studie. 

Olika metoder kan användas för att samla in och bearbeta material om företag 

och där inga företagsarkiv finns är offentliga uppgifter och material från 

institutioner en användbar källa.64 I fråga om en branschs livscykel kan man se 

olika stadier där det enskilda företagets eller företagarens handlande kan 

relateras till branschens utvecklingsfas som innebär att ett företagarbeteende kan 

vara rationellt i en fas men irrationellt i en annan. Det är också viktigt att ta 

hänsyn till den aktuella periodens tidsanda med teknikutveckling och 

infrastrukturförändringar som kan skapa nya kundgrupper liksom frågan om det 

59 Gratzer (1996) Historisk tidskrift 1996 sid. 399 där Gratzer citerar Boswell J, The Rise and 
Decline of Small Firms, 1972. 
60 Gratzer (1996) Historisk tidskrift 1996 sid. 403. 
61 Gratzer (1996) Historisk tidskrift 1996 sid. 406. 
62 Gratzer, Karl, Småföretagandets villkor. Automatrestauranger under 1900-talet, Diss. 
Stockholm 1996. 
63 Gratzer, Karl, Småföretagandets villkor. Automatrestauranger under 1900-talet, Diss. 
Stockholm 1996. sid. 2. 
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är företagsledningarna som genom ett medvetet och överlagt beteende styrt 

företagandet eller om det är externa krafter som indirekt styr företagandet 

genom olika regelverk. 

Gratzer ställde frågan om varför de små företagen varit så osynliga i 

forskningen. Ett svar kan vara att det är ett statistikproblem vilket Sven 

Nordlund menade när han i en studie skrev om de verkligt små företagen, 

enmans- och familjeföretagen eller de företag som ibland kallas mikroföretag 

och är enskilda firmor eller små aktiebolag. De är ofta mycket dåligt kända och 

kallas ibland "den obskyra sektorn".65 Nordlund konstaterade att kännedomen 

om småföretagandet endast är toppen av ett isberg vilket till stor del beror på 

lagstiftning och regler för officiell statistik. Han pekade på att småföretagande 

handlar om egna initiativ där man väljer på en marknad och inte på grund av ett 

tvång men under den marxistiska "högkonjunkturen" under 1970-talet kom 

företagande ofta att associeras med missbruk och klander. Både företagande och 

att vara företagare blev inom denna tanketradition stundtals en inte normal 

sysselsättning.66 

Småföretagsamheten sågs som en överlevnadsverksamhet som utan större 

kostnader konserverade en reservarmé av arbetskraft till dess denna återigen 

behövdes. Storföretagsamheten, socialdemokratin och de fackliga 

organisationerna i Sverige såg i många avseenden de små företagen, och 

speciellt de mycket små företagen, som improduktiva och ineffektiva och den 

ekonomiska politiken borde därför utformas så att små företag slogs ihop eller 

köptes upp av stora företag. Nordlund citerade även Lars Magnusson som väl 

fångat den under lång tid dominerande synen på småföretag som försörjde en 

64 Gratzer (1996) sid. 10 Källor har bland annat varit bolagsbyråns arkiv, handelsregistret och 
adress-, bransch-, person-, taxerings- och handelskalendrar samt olika typer av 
folkbokföringsmaterial. 
65Nordlund, Sven, Det mest obskyra. Reflexioner kring småföretag i allmänhet och 
invandrarföretagsamhet i synnerhet. (Stencil, Ekonomisk-historiska institutionen, Umeå 
universitet). Umeå 1998. 
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begränsad marknad och som främst syftade till egen försörjning. De borde 

försvinna men de fortsatte likväl på ett "irriterande sätt att existera".67 

Inom det tvärvetenskapliga projektet Kulturgräns Norr vid Umeå Universitet 

ingick ett ekonomisk-historiskt delprojekt.. En avhandling skrevs av Torbjörn 

Danell och behandlade Skelleftebygden i norra Västerbotten och dess 

företagande under 1800- och 1900-talen. Avhandlingen fokuserade på det 

omgivande samhällets mentalitet som en förutsättning för entreprenörskapets 

utveckling där Danell undersökte utvecklingen och innovationsförloppet på både 

struktur- som individnivå med fokus på företagarna och företagsamheten. I 

undersökningen fann han att i Skelleftebygden var andelen småföretag med 

högst 49 anställda ca 60 %, i nivå med Gnosjö och med klart högre andel 

småföretagare än Sverige i genomsnitt. 

Danell fann att det omgivande samhällets sociala mentalitet hade varit 

mycket viktig för företagandet och hans slutsats blev att redan existerande lokala 

nätverk kan förändras och bli till nya nätverk men att det personliga 

entreprenörskapet är förutsättningen för en regional utveckling.68 

En andra bok om Skelleftebygden från Kulturgräns Norr, av Danell, Gaunitz 

och Lundström, vidgar horisonten fram till de första åren på 2000-talet.69 Även i 

den studien diskuteras hur enstaka företagare/entreprenörer varit ledare för 

företag som vuxit och skapat koncerner men också hur vissa storföretag kunde 

bli allt för dominerande mot företag i sin närhet. I båda de sistnämnda studierna 

visas hur enskilda personer genom entreprenöriellt beteende kan skapa 

förutsättningar för nya branscher men också hur ett stort företags omfattande 

verksamhet kan dölja de många fristående företagens insatser. 

66 Nordlund (1998) sid. 20. 
67 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia. Rabén Prisma. 1996. sid. 20, 26. 
68 Danell (2000). 
69 Danell, Torbjörn & Gaunitz, Sven & Lundström, Ulf, Industrialismens Skellefteå. Umeå 2002 
Intervju med Samme Lindmark, sid. 451 ff. 
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I en ingående studie om en företagare i Norrland, Sven O Persson i 

Östersund, fann Bo Bodén en entreprenör som genom ett stort nätverk 

utvecklade det ursprungliga hästhandlarföretaget till ett modernt konglomerat 

med många företag i skilda branscher. Sådana företagare verkade under 

skiftande institutionella förhållanden och i ett regionalt sammanhang under en 

70-års period där "de nya utvecklingsblocken skapade strukturella spänningar, 

som genererade en snabb investeringsökning i samhällsekonomin, vilket kan 

avläsas i en ökad produktförnyelse, förändrade lokaliseringsmönster, nya 

anläggningar och en förändrad infrastruktur."70 Det som Bodén framhöll var att 

Sven O Perssons kontaktnät omfattade såväl landsbygdens bönder som 

etablissemanget inom stadens närings- och politiska liv och Persson hade en 

central roll i företagandets utveckling som gav honom inblick, utblick och 

överblick över viktiga områden inom länets näringsliv.71 Perssons företag 

utvecklades först ad-hoc-mässigt för att under det sena 1980-talet ske i en mer 

planmässig form. Det innebar att den tidigare entreprenörsprofilen i 

beslutsfattandet gick förlorad och skedde i samband med generationsväxlingen i 

koncernledningen och innan koncernen gick in i sin slutfas.72 

Konsekvenserna av beslutsfattandets strategier och utformning nämnde 

Bodén som en viktig variabel i ett företags utveckling men avstod från att 

närmare beskriva dessa strategier eller sätt att agera. I Bodéns avhandling finns 

en omfattande litteraturlista med forskare som intresserat sig för just de små 

företagens problematik och utveckling.73 

70 Bodén, Bo, En jämtländsk företagarverksamhet och dess omvärld. Sven O Perssons 
företagande 1920- 1990. Diss. Umeå Studies in Economic History nr 18. 1995. sid. 177. 
71 Bodén (1995) sid. 178. 
72 Bodén (1995) sid. 173. 
73 Bodén (1995) sid. 193 ff. 
Att Persson som son till en hästhandlare som femtonåring tog realexamen torde avvika från det 
vanliga i Jämtland på den tiden. Detta gav med säkerhet en annan teoretisk grund att stå på än 
andra i hans omgivning hade, men förtar för den skull inte Perssons entreprenöriella handlande. 
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Diskussionerna om småföretagarna och det privata företagandets 

entreprenöriella beteende kommer att behandlas i denna studie. 

Att skriva om en branschs utveckling är att skriva om företagare och 

företagens historia och när det gäller att skriva företagshistoria har frågan bland 

annat behandlats av Karl-Gustaf Hildebrand74 och Ulf Olsson.75 Hildebrand 

framhöll i artikeln Om företagshistoria att den allmänna orienteringen i första 

hand borde gälla företagens roll i samhällsekonomin och Olsson som under lång 

tid studerat företag såg risken att det var de stora företagen själva som initierade 

forskningen vilket kunde resultera i att de små företagen glömdes bort av 

forskarna. Kan företagens källmaterial användas till fler studier än att skriva 

monografier? Ja, Olsson menar att företagsmaterial bör vara intressant inte 

enbart för ekonomer utan även för teknikhistoriker, arkitekturhistoriker, 

etnografer och socialhistoriker.76 Detta visar samtidigt hur viktigt det är att 

företagens historia bevaras genom handlingar som deponeras i arkiv för nutida 

och framtida forskare. 

2.2 Transportforskning 

Under tidigt 1950-tal studerades svenskt transportväsende av Carl Wilhelm Petri 

som fann att det avgörande för godstransportsektorns utveckling var att 

transportpolitiken tillät ny teknik att utvecklas under marknadsekonomiska 

villkor då det sannolikt kunde förväntas att flyg- och busstrafiken skulle komma 

att öka sin andel av den totala kollektiva trafiken på bekostnad av järnvägs-, 

74 Hildebrand, Karl-Gustaf, "Om Företagshistoria" Uppsala Papers in Economic History 1989, 
research report. No 23. 
75 Olsson, Ulf, "Företagshistoria som ekonomisk historia" Historisk tidskrift nr 3 1979. 
Ulf Olsson har också skrivit ett antal företagsmonografier, bland annat: Bank, familj och 
företagande: Stockholms enskilda bank 1946-1971. Stockholm 1986. 
Olsson, Ulf, Hoppe, Gunnar, Nyländer, Gert: Till landets gagn: Knut och Alice Wallenbergs 
stiftelse 1917-1992. Stockholm 1992. 
Olsson, Ulf, Att förvalta sitt pund: Marcus Wallenberg 1899-1982. Stockholm 2000. 
76 Olsson (1979) sid. 10. 
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spårvägs- och sjötrafiken.77 Enligt Petris undersökning ökade busstrafiken från 9 

procent 1926 till 39 procent 1935 som andel av den yrkesmässiga interlokala 

trafiken där en orsak kunde ha varit att busstrafiken hade möjlighet att erbjuda 

lägre biljettpriser än järnvägen vilket gav den goda möjligheter att expandera.78 

Tabell 2:1 Antal bussar per 1 000 invånare. 

Land 1925 1950 
USA 0,21 0,95 
Storbritannien 0,91 1,58 
Sverige 0,26 1,07 

Källa: Petri 1952. 

Beträffande trafikutvecklingen i andra länder påpekade Petri svårigheterna 

med att jämföra olika länder då olika statistiska avgränsningar användes förutom 

naturgeografiska, allmänekonomiska och allmänpolitiska. Det som emellertid 

var möjligt att jämföra mellan länderna var totala antalet registrerade bussar, 

privata som offentligt ägda. I en sådan jämförelse var busstätheten högre i 

Sverige än USA enligt tabell 2:l79 troligen därför att privatbilismen i huvudsak 

anlitades för korta och medellånga transporter och att den lokala kollektiva 

busstrafiken i USA inte hade någon större omfattning. 

I fråga om transportkostnaderna i glesbygden undersökte Gösta Lindhagen 

dessa utifrån ett perspektiv på folktäthet, näringslivets inriktning och intensitet 

och med ett samhälleligt helhetsperspektiv när det gällde kostnaderna för hela 

transportapparaten inklusive vägarna.80 Gösta Lindhagen konstaterade att 

transportapparatens utformning borde utgöra en lämplig kompromiss mellan 

77 Petri, Carl Wilhelm, Svenskt Transportväsende. Några drag i dess uppbyggnad och 
utveckling, Stockholm 1952 sid. 121. 
78 Petri (1952) sid. 87. 
79 Petri (1952) sid. 91,266. 
80 Lindhagen, Gösta, Glesbygdens lokala kommunikationer, en trafikekonomisk undersökning, 
Institutionen för kommunikationsteknik, Stockholm 1964. 
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krav på stora transportenheter och högt utnyttjande och uppgiften att fastställa 

när olika transportsystem kunde samordnas för ett maximalt utnyttjande av 

använda fordon. Hans undersökning förde exempelvis fram förslaget att 

busstrafikens olika bussar borde anpassas utifrån behovet av lastutrymme för 

bussgods i förhållande till linjens karaktär och i de fall där trafikantunderlaget 

sviktade skulle bästa valet för vissa glesbygdslinjer bli en personbil. 1953 års 

trafikutredning hade också konstaterat att en tillfredsställande 

transportförsörjning krävde en minimistandard där transportapparatens 

dimensioner, sett ur samhällets synvinkel skulle tillgodose de för befolkning och 

näringsliv väsentliga trafikbehoven. Jag menar att det var en sentida teoretisk 

analys av och förslag till hur busstrafik i glesbygd borde utformas och saknade 

insikter om att de privata bussägarna i glesbygd redan från början alltid tillämpat 

dessa flexibla lösningar. 

Frågan om transportsektorn eller - i ett vidare perspektiv - betydelsen av 

"social overhead capital" har behandlats av Olle Krantz.81 Han undersökte 

transportproduktionen i förhållande till samhällets ekonomiska tillväxt.82 Krantz 

diskuterade långsiktiga förändringar för olika transportmedel och definierade 

olika indelningskriterier för transporter utifrån trafikmedlens tillgänglighet, 

avstånd, betalningsansvariga och organisatoriska förhållanden samt mått för att 

ange transporternas omfattning.83 

Motorfordonstrafiken kom som en ny och irriterande konkurrent för Statens 

järnvägar och Lena Andersson-Skog hävdade i sin avhandling att SJ tidigt 

präglades av en omfattande byråkratisering med trafikeringsplikt, transportplikt 

och taxeplikt på samtliga banor men att 1963 års trafikpolitiska beslut innebar ett 

delvis nytt institutionellt förhållande till järnvägspolitiken med ny ekonomisk 

81 Krantz, Olle, Studier i svensk godstransportutveckling med särskild hänsyn till lastbilismens 
expansion efter 1920. Diss. Lund 1972. 
82 Krantz (1972) sid. 13. 
83 Krantz (1972) sid. 15. 
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ansvarsfördelning där varje trafikgren skulle bära sina kostnader.84 Detta innebar 

teoretiskt att järnvägen och busstrafiken skulle konkurrera på egna villkor. Men 

järnvägen skulle om krav ställdes att utföra trafik på olönsamma järnvägslinjer 

få full ersättning. Samtidigt hade riksdagen 1961 beslutat om visst driftsbidrag 

till olönsam busstrafik på landsbygden men det beslutet var tydligen av så liten 

principiell betydelse att det inte ansågs beröra det stora trafikpolitiska beslutet 

eller så var beslutsfattarna så inriktade mot järnvägs- och lastbilstransporter att 

de glömde bort de landsomfattande persontransporterna med bussar vilka 

saknades i den allmänna debatten. 

Frågan om hur orter utvecklats i förhållande till olika transportnätverk har 

analyserats av Hans Westlund som fann att "Det tycks helt enkelt vara så att 

goda kommunikationer försenar behovet av strukturomvandling."85 På samma 

sätt som i stora delar av transportforskningen kom järnvägen i fokus och 

Westlund hävdade att järnvägarna skapade orter på landsbygden med 

transportmässigt lika goda förutsättningar som städerna men varken i skogslänen 

eller sydöstra Sverige förmådde järnvägen att 'urbanisera' landsbygden utan 

dessa landsdelar blev avfolkningsregioner.86 

Enligt 1963 års trafikpolitiska beslut skulle som nämnts varje trafikslag bära 

sina kostnader men det blev inte genomfört fullt ut eftersom stöd till 

persontransporter på landsväg fortsatte att utbetalas även efter 1963. Det kom 

sedan att gälla även regionalt transportstöd till vissa godstransporter. I sin 

avhandling från 1999 behandlade Thomas Pettersson transportbidrags betydelse 

för godstransporter, deras utveckling samt konsekvenserna för företagen. 

84 Andersson-Skog (1993) sid. 146. 
85 Westlund, Hans, Kommunikationer och nätverk. Diss. Umeå Studies in Economic History nr 
16. 1992 sid. 156. 
86 Westlund (1992) sid. 161. 
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Pettersson menade att transportstödet egentligen utgjorde en typ av regionalt 

bidrag och inte var ett bidrag till själva transporterna.87 

Forskningen om den moderna transporthistorien inrymmer som nämnts till 

överväldigande delen historien om järnvägarnas tillkomst och utveckling samt 

dess aktörer, såväl offentliga som privata. Så är även fallet i boken Institutions 

in the Transport and Communications Industries88 där det dock är intressant att 

se att begreppet transporter och kommunikationer vidgat. "This consideration of 

the whole transport sector is also valid for the chapters on other means of 

transport and on other aspects."89 Boken lyfter fram det växande IT-samhällets 

kommunikationer och behovet av forskning genom jämförande studier och 

nödvändigheten av att integrera kvantitativ och institutionell forskning i 

ekonomisk historia.90 

Boken hade ambitionen att lyfta fram och bredda de historiska studierna om 

transporter men negligerade den viktiga transportgrenen persontransporter med 

buss, som kan vara antingen lokala, regionala, nationella eller internationella. 

Om man ser busstrafiken som en servicebransch skulle man också kunna 

diskutera busstrafikens logistik. Det är ett ord som flitigt började användas i 

transportsammanhang på 1990-talet även om ordet logistik enligt Alan 

McKinnon blev ett akademiskt forskningsfält redan på 1970-talet. Men här 

kommer frågan, vad menas med logistics? Ja det kan innebära den direkta 

transporten av en vara eller hela kedjan omkring en transport från beställning, 

lagerhållning och till leverans. "The late Professor Jim Cooper defined 

'transport logistics' as being concerned with the 'relationship between transport 

871 fråga om andra forskares syn på regionala godstransportfrågor hänvisas till Petterssons 
referenser. Pettersson (1999). 
88 Andersson-Skog & Krantz (1999). 
89 Andersson-Skog & Krantz (1999) sid. 321. 
90 Andersson-Skog & Krantz (1999) sid. 323. 
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and integrated approaches to logistics and supply chain management'."91 Andra 

specialister menar att om man använder uttrycket "transport logistics" så är det 

tautologi eftersom ordet "logistics" i sig beskriver alla "delivery operations" det 

vill säga alla moment omkring en transportkedja.92 Logistik är också det som 

denna studie handlar om men inte med utgångspunkt från det specifika 

begreppet logistics. Uttrycket logistik har enligt McKinnon i första hand använts 

inom lastbilsbranschen, och så är det även i Sverige och uttrycket logistik har 

numera blivit ett flitigt använt ord i hela transportbranschen. 

2.3 Busstrafiken i forskningen 

I en historisk analys av företag och branscher bör man enligt Dahmén även 

jämföra med andra likartade branscher i andra länder. Behovet av internationella 

jämförelser har också betonats av Andersson-Skog och Krantz när det gäller 

transporthistorisk forskning och här är frågan om det finns relevant material och 

information om busstrafik? Andersson-Skog och Krantz inledde boken om 

transporternas institutioner under perioden 1850-1990 med orden: 

"So far, transport history has mainly centered on the national development of events and 
structures in different countries. The need for international comparisons between transport 
systems and for an integrated analysis of the changes over time has been stressed."93 

Har busstrafiken varit synlig i den internationella forskningen? Hur har 

förändringar i det institutionella regelverket beskrivits? Ett enkelt svar vore att 

säga att busstrafiken till största delen ignorerats till förmån för järnvägarna både 

nationellt och internationellt men det är inte riktigt sant, den är inte helt 

bortglömd. I Sverige skrev kulturgeografen Sven Godlund 1954 en avhandling 

91 McKinnon, Alan & Button Kenneth & Nijkamp, Peter redaktörer. Transport Logistics. 
(2003) sid. 1. 
92 McKinnon m.fl. (2003) sid. 1 ff. 
93 Andersson-Skog & Krantz (1999). sid. 1. Citat från See Simon, Ville, Transport and the 
Development of the European Economy, 1750-1918. Cambridge 1984. 
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om Busstrafikens framväxt i de urbana influensfälten och på en kongress i 

Stuttgart 1985 möttes motorhistoriker och diskuterade trafik i allmänhet.94 Den 

amerikanska forskaren Margaret Walsh skrev 2003 att: 

"Despite its importance to everyday life, historians have paid surprisingly little attention to 
modern road transportation. There have been some valuable studies of the automobile, its 
production and its impact on society and the economy."95 

Vilken betydelse har då de landsvägsbundna fordonstransporterna haft var 

frågan som den engelske ekonomisk-historiske forskaren Theo Barker ställde 

och han menade att " what is in fact business, rather than transport, history, 

relatively straightforward to terms of the business leaders, and household names 

on the sonnets of cars, with readily accessible company and family records."96 

Barker hävdade att det var inte förvånande att så få forskarstuderande i 

Storbritannien valt fordonstransporter som subjekt. "Their supervisors were 

certainly most reluctant to encourage them on venture into such terra 

incognita."97 "Transport historians have generally favoured one mode, the 

railways, and have encouraged their research students to follow in their 

footsteps."98 Barkers förklaring av orsaken till forskarnas ringa intresse för 

fordonstransporter var att arkiven inte var sparade eller fanns i privat ägo. 

Motortransportproblem kan man finna i socialforskningslitteraturen och i 

historien om biltrafikföretag finns den ofta maskerad som historien om bilar 

eller biltillverkning.99 Motorhistorikerna John B. Rae och James J Flink från 

USA hävdade att historien om bussar och lastbilar i stort sett blivit ignorerad i 

både USA och Storbritannien. I Amerika sågs bussarna som "poor person's 

vehicle" och de utgjort ett litet område som av både historiker och analytiker 

94 Walsh, Margaret, "Motor Transport". The Journal of Transport History, 1997. sid. 2. 
95 Walsh, Margaret, The Bus Industry in the United States. EH.Net Encyclopedia, edited by 
Robert Whaples, January 28 2003 URL 
. http://www.eh.net/encyclopedia/content/walsh.bus.industry.us.php. 
96 Walsh (1997) sid. 1. 
97 Walsh (1997) sid. 2. 
98 Walsh (1997) sid. ix. 
99 Walsh (1997) sid. x. 

http://www.eh.net/encyclopedia/content/walsh.bus.industry.us.php
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setts som värdelöst för seriös uppmärksamhet, frånsett visst intresse från 

parlament och några privata reportrar. De hävdade även att busstrafikföretag 

setts som familjeföretag som inte fördes till aktiemarknaden och att deras arkiv 

var små, förstörda eller svåra att identifiera, "yet there is an important and 

relevant history which needs to be reclaimed both on the bus as a means of 

transport in its own right and as a competitor with other modes of transport."100 

Sven Godlund sammanställde i sin avhandling 1954 en karta över den första 

biltrafiklagstiftningen i olika länder i Europa.101 I Norden infördes lagar om 

koncessioner för busstrafik mellan 1899 och 1922, i Storbritannien trädde Motor 

Car Act i kraft 1903 och i USA dröjde det till 1935 innan The Motor Carrier Act 

of 1934 trädde i kraft. Fram till dess hade de lokala myndigheterna 

Figur 2:3 Tidpunkter för första lagstiftningen om biltrafik i olika 
Europeiska länder. 

\ 

Källa: Sven Godlund (1954) sid. 12. 

100 Walsh (1997) sid. xv. 
101 De årtal som angavs är årtal då lagar antogs men inte när de trädde i kraft. 
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ansvarat för busstrafikens regelverk. I Sverige innebar koncessionerna för den 

linjebundna busstrafiken en nyttjanderätt som inte representerade ett 

marknadsvärde i motsats till koncessionerna i USA som var certifikat med full 

ägande- och försäljningsrätt. I likhet med Sverige var koncessionerna i 

Finland102 och Norge103 nyttjanderätter och inte äganderätter. En tolkning av 

tillgängligt material visar att koncessionerna även i Danmark var ny ttj anderätter. 

Tabell 2:2 visar regelverkets förändringar för busstrafik i Sverige och ett antal 

länder och en slutsats som kan dras är att Sverige var bland de första att reglera 

busstrafiken. 

Tabell 2:2 Förändringar i regelverket för yrkesmässig busstrafik i olika 

länder. 
Sverige Norge Finland Danmark England USA 

Biltrafiklag 1906 1899 1922 1903 1847 1935a/ 

Lag om 1906 1912 1922 1923 1930 1929b/ 

koncessioner 
Koncessioners Nyttjande Nyttjande Nyttjande Nyttjande Nyttjande Ägande
legalitet rätt rätt rätt rätt rätt rätt 
Koncessioners Tills 1 år 1950-talet 
varaktighet vidare 5-8 år 
Skolbarnstransporter 1950-talet 1960-talet 1950-talet 1950-talet 
Offentliga bidrag 1960-talet 1970-talet 1970-talet 1950-talet 1970-

talet 
a/ US Congress, Senate. Källa: Making Connections. Sid. 148. 
b/ Varje Trafikdistrikt beslutade om tillståndsreglering. 

Källa: Making Connections. Margaret Walsh 1997 sid. 134 samt se texten. 

2.3.1 Om busstrafik i Sverige 

Sveriges store bussforskare från 1950-talet har Sven Godlund varit och han 

fokuserade sin forskning på busstrafikens rumsliga tillväxt och trafikutbredning 

i förhållande till tätorterna där han skriver att: 

102 Mail från Finska Busstrafikförbundet 2001-08-13 efter fråga från författaren. 
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"Avsikten med föreliggande undersökning (FU) är dels att lämna vissa trafikkorologiska 
redogörelser över och analyser av den svenska billinjetrafiken för personbefordran, 
särskilt beträffande det allmänna innovationsförloppet och utvecklingen av det trafikerade 
vägnätet, dels genom mätningar på basis av denna trafik - såsom en registrerbar del av 
den totala vägtrafiken - söka lämna bidrag till klarläggandet av det extraurbana fältets 
uppbyggnad och struktur och tätortssystemets allmänna anordning."104 

Huvudsyftet var att studera den rumsliga tillväxten och ansluter till ett antal 

studier över innovationsförloppet mer generellt av bl.a. Schumpeter, Jefferson 

och Dahmén. För att bestämma extraurbana, centrerade regioner använde 

Godlund en mängd variabler. I fråga om definitionen av busstrafik följde han 

lagstiftningen för den yrkesmässiga trafiken och i fråga om källmaterialet 

påpekade han att det var bristfälligt och heterogent och att forskningen i mycket 

stor utsträckning tvingades att bygga på uppgifter i begränsade regioner. 

Godlund diskuterade lagstiftarnas definition av olika trafikformer105 men 

också olika varaktighetsformer som helårstrafik respektive säsongstrafik och 

olika variationer därav.106 Tidtabellerna fann han vara antingen avsedda för 

tjänstebruk eller för publicering: 

"Publiceringstidtabellen - även benämnd den officiella tidtabellen - är avsedd för 
allmänheten och kan förekomma såsom anslagstidtabell, i tidtabellspublikationer 
(kursböcker) eller för utdelning (ficktidtabeller etc.). /—/ I en del fall meddelas endast 
linjernas ändpunkter samt ankomst- och avgångstiderna vid dessa, i andra fall äro också de 
viktigaste mellanliggande orterna medtagna samt tiderna vid dessa angivna."107 

Definitionsmässigt behandlades den reguljära passagerartrafiken och 

Godlund förde ett resonemang utifrån orsak och verkan för dess utveckling.108 

Han följde bebyggelse och serviceortsutvecklingen inom fyra län, Kristianstads, 

Malmöhus, Östergötlands och ett norrlandslän - Jämtland. I fråga om 

källmaterial konstaterade Godlund att för tidtabeller hade länsstyrelserna det 

103 Skriftligt svar 2001-08-17 från Det Kongelige Samferdseldepartementet efter fråga från 
författaren. 
104 Godlund (1954) sid. 1. 
105 Godlund (1954) sid. 5. 
106 Godlund (1954) sid. 30. 
107 Godlund (1954) sid. 44. 
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bästa materialet trots alla dess brister men tillsammans med Nilsen & Falks bok 

om buss- och lastbilstrafik109, Svenska Lokaltrafikföreningen, Svenska 

Spårvägs-, Buss- och Förortsbaneföreningen, SJ:s och Postverkets uppgifter 

ansåg sig Godlund med tillfredsställande säkerhet kunna räkna fram 

koncessionerad och trafikerad linjelängd och väglängd.110 Han konstaterade 

vidare att den svenska billinjetrafiken sparsamt förekom i den offentliga 

statistiken och att statens linjer oftast saknades i länsstyrelsernas statistik.111 

Begreppet billinje definierade Godlund som "den vägsträcka eller vägsträckor 

som i linjetrafik befaras av bil och som i trafikerings- och tidtabellavseende kan 

betraktas såsom en enhet".112 han förde utförliga resonemang om olika 

fordonstyper113 och de viktigaste uttrycken för prestanda som användes inom 

busstrafiken.114 I fråga om olika prestanda inom billinjetrafiken nämnde 

Godlund turfrekvens, tidtabellskilometer och körkilometer där grunden är det 

trafikerade vägnätet.115 

Godlund undersökte även vilka typer av företag som bedrev billinjetrafik och 

konstaterade att det fanns många ekonomiska engagemang som inte alls 

framgick av Länsstyrelsernas handlingar och detsamma gällde vilka typer av 

företagsformer som dessa företag utgjorde. Bland annat konstaterade han att: 

"AB Linjebuss (LB) och samtliga dess dotterföretag som utöva linjetrafik för 
personbefordran - ytterst sammanhållna av det Johnsonkoncernen tillhöriga (holding)-
aktiebolaget Consultor - räknas t.ex. av detta skäl såsom ett företag medan GDG Biltrafik 
AB och SJ biltrafik betraktas som två skilda (i detta fall statliga) företag."116 

1U8 Godlund (1954) sid. 8. 
109 Nielsen, Harald & Falck, Börje, Omnibusstrafiken och linietrafiken med lastbilar i Sverige. 
Stockholm 1938. 
110 Godlund (1954) sid. 159. 
111 Godlund (1954) sid. 51. Men Godlund skriver inte något om att detta berodde på att statens 
linjer stod helt fria från Länsstyrelsernas uppgift och ansvarsområde då statlig trafiks tillstånd 
låg under Statens Transportnämnd. 
112 Godlund (1954) sid. 48. 
113 Godlund (1954) sid. 147 ff. 
114 Godlund (1954) sid. 152 ff. 
115 Godlund (1954) sid. 154. 
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Då möjligheterna att följa förändringsförloppet för alla företag i 

undersökningslänen var små föredrog Godlund att i stället följa utvecklingen 

enbart för Kristianstads och Malmöhus län för perioden 1919 - 1952. Resultatet 

blev att högsta antalet landsbygdsföretag för dessa tätortsrika län fanns 1929, att 

en viss minskning skedde 1931 och 1932 med en efterföljande ökning 1933 och 

att en kontinuerlig nedgång därefter följde. Godlund konstaterade att i 

norrlandslänen fanns ett omfattande samtrafiksystem som igångsatts genom 

etableringen av Norrlandskustens Trafikförening, men att detta samarbete inte 

innebar att företagen sammanslogs.117 När det gällde de ekonomiska 

förhållandena inom billinjetrafiken skrev Godlund att han gjort en noggrann 

bearbetning av länsstyrelsernas material med underliggande uppgifter, 

kombinerat dessa med personliga förfrågningar, genomgång av mantalslängder 

och uppgifter av biografisk art i Svensk Omnibustidning och Nielsen & Falck 

(1938) för att fastställa linjetrafikutövarnas respektive delägarnas yrke och 

samhällsställning vid första ansökningstillfället. Allt detta för att få en 

uppfattning om linjetrafikutövarnas ekonomiska ställning när introduktionsidén 

omsattes i praktiken och investering i fordon verkställdes.118 Godlunds slutsats 

var att den framtida utvecklingen skulle komma att innebära både en 

turutveckling i tätortsnära områden och en viss nedgång på landsbygden på 

grund av den fortgående folkmängdsminskningen.119 

2.3.2 Om busstrafik i USA 

Internationell information om busstrafikens utveckling finns, men sparsamt. 

Albert E Meier & John P Hoschek skrev 1975 att "The reasons for starting bus 

116 Godlund (1954) sid. 200. 
117Godlund var själv en av konsulterna till Linjebuss enligt korrespondens jag funnit i Linjebuss 
arkiv. 
118 Godlund (1954) sid. 221. 
119 Godlund (1954) sid. 256 ff. 
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services in the years before the First World War were as numerous as the routes 

themselves."120 

Att beskriva en 75-årig busshistoria kan göras både kort och långt. Kort kan 

det uttryckas som innehållsförteckningen i boken Over The Road med 

rubrikerna: "Pioneers 1912-1925, Consolidations 1926-1934, Regulation 1935-

45, Diesel power 1946-1952, Riding on air 1953-1968, Turbines and tomorrow 

after 1969"121 Denna beskrivning gällde W E Travis, initiativtagaren till ett av de 

företag som utgjorde en del av det som sedan blev det världsberömda 

bussbolaget Greyhound men kan även ses som typiskt för många av dem som 

startade och utvecklade bussföretag i USA under 1900-talet. 

Margaret Walsh kom år 2000 med boken Making Connections. The long

distance bus industry in the USA122 som speciellt beskriver bussbolaget 

Greyhound och den allmänna busstrafikutvecklingen i Amerika. Walsh tar i sin 

bok också upp branschens problem under andra världskriget och 

uppmärksammar kvinnor som kom i företagsledarställning under kriget då 

passagerarna övervägande var kvinnor, förarna män och tjänstemännen 

mestadels kvinnor. 

Uppbyggnaden av stora bussföretag i USA skedde genom att 

bussentreprenörerna bildade nätverk och skapade långa busslinjer. Ett exempel 

på detta var bildandet av Greyhound 1936/2J ett företag som satsade på att 

utveckla den totala transportservicen. Under andra världskriget spelade 

busstrafiken en viktig roll genom att fortsätta köra och på NAMBO:s124 kongress 

1946 tackades bussägarna för deras viktiga samhällsinsats under de svåra åren. 

120 Meier, Albert E. and Hoschek, John P., Over The Road. A History of Intercity Bus. 
Transportation in the United States. 1975 sid. 9. 
121 Merer & Hoschek. (1975) sid. vii. 
122 Walsh, Margaret, Making Connections. The longdistance bus industry in the USA. Ashgate 
Publishing Limited. 2000. 
123 På samma sätt som bildandet av Norrlandskustens Trafikförening med linjetrafik mellan 
Luleå och Sundsvall eller Västerbottens första genomgående busslinje mellan Skellefteå -Umeå 
som var ett samarbete mellan Löfångers Trafik AB och Handelsbolaget R Säfsten & Co. 
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Nu fanns inte längre kristidsrestriktioner så nu kunde bussägarna börja 

rationalisera sin verksamhet och arbeta för bättre lagar och taxor.125 

2.3.3 Om busstrafik i England 

På vilket sätt har busstrafiken i England framställts? Ja fram till 1980-talet var 

den föga känd även om viss information kan återfinnas i John Hibb's verk i den 

mån de berör bussverksamhet.126 

Men på 1980-talet blev den kollektiva trafikens situation i England mycket 

omdiskuterad på grund av stora trafikproblem i London och andra tätbebyggda 

områden, och institutionella förändringar genomfördes. Den gamla lagen från 

1847 hade 1930 ersatts med en ny lag om kollektivtrafik men blev efter 50 år 

inaktuell då ny teknik och institutionella förändringar förändrat marknaden.127 

De institutionella förändringarna i slutet på 1950-talet blev krisartade för 

landsbygdens busstrafik och politikerna försökte på olika sätt att lösa den ej 

bilburna befolkningens transportproblem att nå närmaste serviceort. Men även 

om de flesta försöken misslyckades så konstaterades att den enda möjliga 

utvägen att behålla den ännu befintliga servicen var att satsa på den ännu 

existerande kollektiva trafiken.72* 

En som under 1990-talet diskuterade frågan om persontransporter var M E 

Beesley.729 Han menade att under 1970-talet kunde ingen förutsäga att 

marknaden skulle få en så central plats i ekonomisk politik som den senare fick, 

men förändringen var välkommen. Motivet till regeringens beslut att privatisera 

transportväsendet var enligt Beesley att kostnaderna för alla lån till 

124 National Association of Motor Bus Owners. 
125 Walsh (2000) sid. 32 ff. 
126 Walsh (1997) sid. Xxi. 
127 Mullely, Corinne, "The background to bus regulation in the 1930 Road Traffic Act: 
economic, political and personal influences in the 1920s". The Journal of Transport History 
third series, volume 4, number 2 September 1983. 
128 Svensk Omnibustidning nr 7 - 8 1965. sid. 16. 
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transportsektorn blivit allt för höga varför femtioen procent av transportväsendet 

såldes. Privatiseringen av de kollektiva transporterna blev en läroprocess för den 

engelska regeringen på samma sätt som för analytikerna. 

Sedan transportväsendet i England hade privatiserats upptäcktes att lagen 

från 1980 enbart fokuserade på stora företag varför också den blev inaktuell när 

nya, kunniga och effektiva småföretagare började bedriva trafik.130 

Avregleringen av bussmarknaden innebar att konkurrens uppstod i branschen 

med lägre arbetskraftskostnader och högre produktivitet. Med andra ord mer 

trafik för samma utbetalda bidrag. Beesley menade att avregleringen var nyckeln 

till en utveckling i bussbranschen och att den tidigare 50 år gamla lagen hade 

skapat oönskade transportlösningar då företagen lät bli att registrera samgående 

samtidigt som regleringarna även skapade stora företag. Detta bör kunna 

jämföras med de västerbottniska bussägarnas rationaliseringar efter 1961 då de 

genom att skapa koncerner i stället för stora företag kunde minska nackdelarna 

av oförmånliga statliga regelverk för bidrag till olönsam busstrafik. Beesley 

hävdade att det som är viktigt att analysera i fråga om transportutvecklingen är 

samhällsförändringar, överenskommelser, samförstånd och fusioner i sitt 

sammanhang131 och det allra viktigaste var att ställa de rätta policyfrågorna vid 

en analys.132 

2.3.4 Om busstrafik i Norden 

Busstrafikens funktion som transportör av personer och styckegods i de nordiska 

grannländerna under 1900-talet, hur har den utvecklats? Under vilka 

institutionella förhållanden startade den landsvägsbundna linjetrafiken för 

person- och styckegodstransporter i de aktuella länderna? Startade trafiken efter 

129 Beesley, M, E., Privatization, regulation and deregulation, 2nd Edition, Published in 
association with the Institute of Economics Affairs 1997. 
130 Beesley (1997) sid. 24. 
131 Beesley (1997) sid. 168 ff. 
132 Beesley (1997) sid. 480. 
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initiativ av privata personer eller togs initiativ till linjetrafik från 

samhällsföreträdares sida? Hur klarade den privata busstrafiken av konkurrens 

från de privata personbilarna när dessa efter andra världskriget ökade i antal och 

hur såg de offentliga myndigheterna på den transportservice för personer och 

styckegods som busstrafiken gav? 

Kunskap om busstrafik i Norden finns i huvudsak enbart i branschens egna 

rapporter och jubileumsskrifter varför detta avsnitt i huvudsak utgår från dessa 

rapporters beskrivning av utvecklingen. 

Kampen mellan gamla och nya transportörer var stor i de tre nordiska 

grannländerna och troligen fanns det största motståndet mot bilar hos förra 

generationens transportörer, hästägarna. I Danmark hävdades det om bilarna: 

"De skraemte hestene fra vid og sans og utsatte derved fredelige trafikanter for 

livsfare. Harmdirrende klager til amterne, resulterede i forskellige instrukser."133 

I Norge skulle vägarna plogas så att minst 10 cm djup snö lämnades på 

vägbanan för att hästarna skulle få bra fotfäste vid sin framfart134 och i Sverige 

sände bönderna skrivelser till Konungen och ville förbjuda de skrämmande 

vidundren.135 Ett närliggande exempel är bönderna i Skellefteå som 1910 ville 

sälja vägarna till bilägarna och för ersättningen bygga nya bilfria vägar.136 Men 

efter ett antal års verksamhet insåg både hästägare och myndigheter att bilen 

kunde användas i nyttotrafik. 

Det var huvudsakligen privatpersoner som tog initiativ till att starta busstrafik 

och första världskriget blev det första stora ekonomiska testet. I Danmark 

försvann ungefär hälften av busstrafikföretagen på grund av den allmänna 

ekonomiska krisen,137 Finlands biltrafik hade i likhet med Norges inte kommit 

133 "Rutebiltrafik i 75 år" Landsforeningen Danmarks Bilruter. sid. 12. 
134 Peersen, Harald, På hjul mot framtida, Bergen 1985, sid. 28. 
135 SOU 1922:39. 
136 Kommunalstämma i Skellefteå september 1910. Olofsson John Sex kommuner under ett 
halvsekel. Målet var välfärd. Skelleftebygdens historia del 7. Skellefteå 1990. sid. 30. 
137 Rutebiltrafik i 75 år (1998) sid. 17. 
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igång i någon större omfattning vid första världskrigets start, men före mitten på 

1920-talet fanns yrkesmässig biltrafik i grannländerna. 

Statliga myndigheter i Danmark slog vakt om järnvägarna vilket direkt 

missgynnade den privata busstrafiken på samma sätt som i Sverige och när det 

danska järnvägsbolaget fick ekonomiska problem tillät staten i vissa fall att 

järnvägsbolaget fick ta över tillstånd utfärdade på privata bussägare.138 

Resultatet blev att 1969 utgjorde den privata busstrafiken i Danmark endast 30 

procent av all busstrafik.139 Något större problem med järnvägen hade däremot 

inte de finländska bussägarna eftersom Finlands järnvägsnät fram till början på 

1950-talet endast omfattade 4 500 km och busstrafiklinjerna utgjorde 35 000 

km.140 Bussägarna i Finland arbetade samtidigt målmedvetet för att rationalisera 

både trafik och drift för att bättre kunna utnyttja vagnar, materiel och arbetskraft 

för att klara ekonomin på kommersiella grunder.141 

I Danmark fanns ett annat transportproblem och det var trafiken mellan 

öarna. Det såg de danska bussägarna som en utmaning och köpte därför egna 

färjor för att kunna skapa genomgående transportlinjer. Även den första 

interskandinaviska privata färjelinjen mellan Frederikshavn i Danmark och 

Larvik i Norge etablerades 1937 genom ett samarbete mellan privata bussägare i 

de båda länderna och linjen kom att trafikeras av en färja med en kapacitet för 

70 bilar och 450 passagerare.142 

1950-talet kom att bli en bra period för bussägarna i Danmark med 

förlängning av koncessionernas varaktighet från korta perioder till mellan 5 och 

8 år i jämförelse med Sverige där koncessionerna inte var tidsbegränsade.143 

138 Rutebiltrafik i 75 år (1998) sid. 50. 
139 Svenska busstrafikförbundets protokoll från nordiska busskonferenser. Rapport från Nordisk 
Busskonferens 1969-08-08 på Hotell Kongens Ege i Randers, Danmark. 
140 Wänttinen, Y,. Busstrafik och busstationer i Finland. Svensk Omnibustidning nr 3 1953. 
141 Elmstedt, Erik, Något om busstrafiken i Finland, Svensk Omnibustidning nr 10 1958 sid. 4. 
142 Rutebiltrafik i 75 år sid. 44 ff. 
143 Men diskussion har funnits även i Sverige om att tidsbegränsa koncessionerna. SOU 
1955:23 sid. 26. 
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Skolbarnstransporterna i Danmark gav ett bra ekonomiskt tillskott men de höga 

skatterna och ökade avgifter utgjorde en starkt negativ faktor för de danska 

bussägarna. I Norge fortsatte krigslagarna att gälla även efter krigsslutet men 

trots detta utvecklades busstrafiken då nya vägar byggdes och gamla 

reparerades. Institutionellt blev nya tekniskt mer utvecklade bussar ett problem 

då Norges vägar inte var anpassade till nya "tunga" bussar vilket hindrade 

utvecklingen. 

Då Finland direkt kom att drabbas av andra världskriget kom också ett stort 

antal bussar att inkallas till militärtjänst under 1940-talet för att användas som 

fältsjukhus och för de bussar som fanns kvar hemma i företagen var däcksbristen 

det största problemet. Svårigheterna fortsatte under lång tid efter krigsslutet, 

först 1949 hade trafiken uppnått 1939 års nivå.144 Skolbarnstransporterna kom att 

bli busstrafikens positiva inkomsttillskott på 1960-talet.145 Den privata 

busstrafiken dominerade helt Finlands allmänna kommunikationer. Mer än 

hälften av alla kollektiva persontransporter i Finland utförs av de privata 

bussföretagen. År 1969 svarade busstrafiken för ca 69 procent, flyget för 2 

procent och de statliga järnvägarna för 29 procent.146 1970-talet var en bra period 

för busstrafiken men på 1980-talet kom personbilstrafiken att bli Finlands 

bussägares stora konkurrent. Under slutet av 1980-talet blev det kris då 

passagerarna allt mer lämnade bussen och valde den privata personbilen.147 

Fram till 1970 bedrevs busstrafiken i både Danmark och Finland som 

kommersiella Environment-Serving Organizations (ESO) men kom därefter att 

bli i behov av offentliga bidrag. Inom den finska busstrafiken hade bussägarna 

inte tillåtits att lägga ner en olönsam linje om företaget kunde uppvisa en lönsam 

linje och principiellt hade de inte heller försökt att blanda in politikerna i driften 

144 Viitaniemi, Matti, Soumen linja-autoliikenteen historia Tutkimuskohteena, Jyväskylä 1983. 
The history of motor-coache traffic in Finland as the topic of research sid. 45. 
145 Wester, Sven Erik, På resa med Westerlines, Närpes,.1998. sid. 23. 
146 Svensk Omnibustidning nr 10 1969 sid. 6. 
147 Wester (1998) Finland, sid. 29. 
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av busstrafiken.1481 Danmark insåg myndigheterna 1971 att det var oundgängligt 

med bidrag då ca 10-15 procent av den privata busstrafiken redovisade 

underskott.149 I Danmark kom förändringar i kollektivtrafiklagstiftningen 1970 

och 1978 då krav på handikappanpassning av bussarna infördes.150 I Sverige 

diskuterades frågan om handikappanpassning av kollektivtrafik 1975 och 

beslutades 1979.151 

När Landsforeningen Danmarks Bilruters förening 1998 firade sin 75-åriga 

historia menade Direktör Henning Kurshöj Nielsen att nu hade myndigheterna 

insett att samhället inte klarade sig utan den privata busstrafiken och han såg 

1990-talet som en förändringstid, mer än någon tidigare period.152 

I Finland gjorde bussägarna 1977, sedan det ekonomiska utfallet försämrats, 

en framställning om att få till stånd en särbeskattning av bussarna i likhet med 

Danmark och Norge men lyckades inte. Men från 1994 och EES-avtalets 

genomförande blev det lättare att få tillåtelse att upphöra med olönsam trafik då 

ansvaret för de olönsamma linjerna hade överförts från staten till länsstyrelser 

och kommuner. År 1994 var fortfarande ca 90 procent av de privata 

busstrafiklinjerna i Finland lönsamma. Från 1995 och Finlands inträde i EU kom 

de olönsamma linjerna att läggas ut på offentliga entreprenader och många linjer 

kom i och med detta att byta innehavare.153 

Gemensamma problem för bussägarna i alla länder blev konkurrensen från 

den privata personbilen om resenärerna men också att busstrafiken förblivit en 

148 Wester (1998) sid. 29 och 38. 
149 Rutebilstrafik i 75 år sid. 73. 
150 Rutebilstrafik i 75 år sid. 100. 
151 SOU 1975:76, SFS 1979:538. 
152 Rutebil i 75 år (1998) sid. 41 och 107 ff. Under krigstiden på 1940-talet hade bussägarna och 
deras bussar fått specialuppdrag att köra de "hvide busser"152 som transporterade sjuka och 
ofarliga internerade fångar från tyska koncentrationsläger till Danmark. Transporterna började 
på initiativ av Röda korset och Socialministeriet och i oktober 1944 resulterade det i ett avtal 
mellan den danska regeringen och tyskarna. I den situationen "trollade" danska regeringen fram 
däck och bränsle från hemliga depåer trots det akuta läget. Från april 1945 kom dessa 
transporter att ledas av svensken, greve Folke Bernadotte. 
153 Wester (1998) sid. 38. 
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oundgänglig nödvändighet i det moderna samhället där driftsalternativen stått 

mellan privat och offentligt ägande, med eller utan bidrag från extern intressent. 

"The future of this business is certain to be much like its past, filled with 

innovations and responses to public needs."154 

154 Meier & Hoschek (1975) sid. 144. 
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Bild 3. Norrlandskustens buss 1950-talet. 

Foto: Bengt Olsson 

3 BUSSTRAFIKENS YTTRE MILJÖ 

Det omgivande samhället utsätter organisationer som företag för påverkan 

varför företagens agerande står i direkt relation till sin livsmiljö och är känsligt 

för förändringar i kundunderlag och yttre konkurrens.155 Innovationen bilen 

gynnade den industriella utvecklingen i samhället bland annat genom att nya 

vägar byggdes.156 Den industriella utvecklingen under 1930-talet skapade nya 

arbetstillfällen på såväl gamla som nya orter och medverkade till att många 

personer flyttade från landsbygdens byar och mindre tätorter till större orter. 

155 Ansoff (1978) sid. 11. 
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Hela Sverige fick en växande urban befolkning och färre landsbygdsboende. Då 

landsbygdstrafikens kunder var de personer som bodde i eller i närheten av de 

orter som respektive busslinje passerade från start- till målort innebar det att när 

förändringar skedde i befolkningsunderlaget vid eller i anslutning till busslinjer 

på landsbygden påverkade det busstrafikens ekonomiska förutsättningar. 

Frågan är därför hur befolkningsstrukturen förändrades i Västerbotten som 

helhet. Tekniska och institutionella förändringar är centrala nycklar till 

samhälls- och ekonomisk utveckling och båda kännetecknas av spårbundenhet 

och innebär att historiska fakta är betydelsefulla.157 Av detta följer att 

befolkningsförändringarna inom länets tre regioner är av intresse. Det väcker 

frågan om förändringarna blev likartade inom det geografiskt stora länets tre 

regioner? Den växande marknadsekonomin medverkade bevisligen till ökade 

kontanta inkomster och inkomsternas storlek och utveckling är en viktig grund 

för en persons vilja och förmåga att göra större eller mindre investeringar som 

till exempel inköp av en personbil. Men då de totala personbilsinvesteringarna i 

kronor räknat saknas i offentlig statistik får utvecklingen av antalet personbilar 

utgöra jämförelsegrund för inkomsternas användande till bilköp. Busstrafikens 

utveckling blev direkt försvagad på grund av den hårda konkurrensen om 

persontransporterna från de privata bilarna.158 

I detta kapitel kommer den yttre miljöns förändringar i fråga om antalet 

invånare, personbilar och inkomster att analyseras. 

nò Dahmén Erik 1950, 1988. 
157 North (1993) sid. 154 ff. 
158 Schön, Lennart, En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två 
sekel. (2000) Investeringar i personbilar har räknats som konsumtion i allmän statistik varför 
antalet kronor investerade i personbilar saknas i den officiella statistiken, sid. 390f. 
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3.1 Demografisk utveckling i Sverige och Västerbotten 1940-1980 

Den generella befolkningsutvecklingen i hela Sverige visar på en uppgång med 

31 procent under perioden 1940-1980 medan Västerbotten ökade med knappt 

hälften eller med 14 procent, (diagram 3:1) 

Diagram 3:1 Procentuell befolkningsförändring i Sverige och Västerbotten 

1940-1980. Index 1940 = 100. 

106 -, 

V asierootten 

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Källa: SOS Folkmängd 31 december respektive år. 

Då busstrafikens potentiella kundkrets är det totala befolkningsunderlaget blir 

analysen av Västerbottens befolkningsutveckling en typ av marknads

undersökning. Under 1940- och 1950-talen ökade det potentiella 

kundunderlaget, så följde en stagnation med efterföljande nedgång varefter 

trenden vände och under 1970-talet fick länet som helhet på nytt en 

befolkningstillväxt så att länets invånare 1980 var fler än 1955. Men även om 

befolkningen ökade under 1970-talet så var det tätorterna159 som ökade sin 

159 Med tätort avses bebyggelsegrupp om minst 200 invånare och med högst 200 m mellan 
husen. Ett begrepp som används i offentlig statistik i Norden. Källa: Nationalencyklopedin nr 
18 1995. 
Tätorterna har beräknats enligt SOS tabell för tätorter med minst 200 invånare. 
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befolkning medan busstrafikens kundunderlag som i huvudsak fanns på 

landsbygden minskade. 

3.1.1 Demografisk utveckling inom Västerbottens tre regioner 1940-1980 

Diagram 3:2 visar hur befolkningsutvecklingen i länets regioner fick en närmast 

solfjäderslik utveckling då förändringarna i region Nord var små i motsats till 

region Syd som ökade och region Lappland där befolkningen minskade. 

Diagram 3:2 Antal invånare fördelat på regioner i Västerbotten 1940-1980. 
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Källa: SOS Folkmängd 31 december respektive år. År 1955 beräknat. 

3.1.2 Tätortsutvecklingen i Västerbotten 1940-1980 

Den yttre miljöns förändringar i fråga om förhållandet mellan befolkningen på 

landsbygden, i mindre tätorter och i centralorterna är viktiga faktorer i analysen 

av busstrafikens utveckling liksom hur förhållandet mellan dessa förändrades. 

Nilsson, Lars, Den urbana transitionen, Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800 - 1980. 
Stockholm 1989.sid. 73. Vissa justeringar har visserligen skett i Statistiska Centralbyråns 
material mellan 1920 och 1980 men uppgifterna kan trots detta användas för att fånga in ett 
grovt urbaniseringsförlopp. 
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Svaret är att det totala antalet invånare som bodde utanför de större tätorterna 

minskade i alla tre regionerna både antalsmässigt och procentuellt. Av länets 

befolkning bodde år 1940 28 procent i tätorter som till övervägande delen varit 

kommuncentra160 och tätortsandelen hade 1980 ökat till 60 procent. Den 

procentuellt sett största tätortsökningen skedde i region Lappland men orsaken 

till den till synes höga andelen tätortsboende i region Lappland är att regionen 

som helhet fick en minskad befolkning under samma period som det skedde en 

intern migration från landsbygd till tätorter inom regionen. 

Diagram 3:3 Tätortsutveckling i Västerbotten 1940-1980. Andel av 

befolkningen i procent. 

100 1 
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Landsbygd 
70 -

50 -

Tätorter 
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Källa: SOS, folkräkning per 31 dec. respektive år. År 1955 beräknat. 

3.1.3 Tätorters utveckling inom Västerbottens tre regioner 

Ett närmare studium av tätortsutvecklingen inom de tre regionerna visar att 

utvecklingen också där blev olikartad. För region Nord steg tätortsandelen under 

perioden 1940-1980 från 31 till 43 procent.161 En orsak till att tätortsboendet inte 

ökade mer är att Skellefteregionen fick en industriell uppgång från 1930-talet 

160 Det vill säga före den stora kommunreformen på 1970-talet. 
161 Med tätortsboende avses här boende i orter med 200 eller fler invånare. 
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och framåt men industrierna växte upp både på landsbygden och i tätorterna och 

Boliden AB:s gruvverksamhet var spridd över hela norra länsdelen. Talande för 

dessa landsbygdsetableringar är uppgiften i boken om Industrialismens 

Skellefteå som visar att det 1970 fanns 6 943 personer anställda inom industriell 

verksamhet inom Skellefteregionen och av dessa arbetade över 46 procent i 

företag belägna utanför de större tätorterna.162 

I region Syd ökade tätortsboendet från 40 till 75 procent. De främsta 

orsakerna till förändringarna i region Syd torde vara att Umeå inte blev en 

industriort utan tjänstestad så att redan 1906 var 33 procent av de yrkes

arbetande anställda i administrativa yrken inom förvaltning och sjukhus.163 

Diagram 3:4 Tätortsbefolkningen i Västerbottens regioner 1940-1980. 
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Källa: SOS, folkräkning per 31 dec. respektive år. År 1955 beräknat. 

region Syd 

regbn Lappland 

162 Daneli, Gaunitz, Lundström, ( 2002) Sid. 353. 
Utöver de 46 procent anställda i industriell verksamhet tillkommer de som arbetar åt Skellefteå 
kraft AB och tidningen Norra Västerbotten som har sina huvudkontor i centrala Skellefteå men 
där de anställda arbetar och bor utanför tätorterna. 
163 Norrländsk uppslagsbok 1996 nr 4 sid. 264. 
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När så Umeå lasarett 1963 blev regionsjukhus för övre Norrland164 och Umeå 

Universitet startade två senare skapades ytterligare arbetstillfällen där. Detta 

motiverade många att flytta närmare sina arbetsplatser i tätorten och kanske 

föredrog tjänstemännen i större utsträckning än arbetarna att bo nära sin 

arbetsplats vilket kan vara en anledning till den olikartade utvecklingen mellan 

region Nord och Syd. 

För region Lappland kom industrialiseringen och rationaliseringen av skogs-

och jordbruksnäringarna att medverka till minskade arbetstillfällen och regionen 

fick en negativ befolkningsutveckling samtidigt som ett ökat tätortsboendet från 

30 procent 1940 till 62 procent 1980 också minskade beroendet av busstrafikens 

service, (diagram 3:4) 

När regionernas totala tätortsutveckling blev så olikartad vilket 

förändringsmönster fick då städerna? Ja, Lycksele och Umeå fick en 

kontinuerlig utveckling och Skellefteå fick totalt sett en viss ökning. På grund av 

vissa administrativa förändringar mellan Skellefteå stad165 (centralorten) och 

landskommun ökade emellertid inte själva tätorten utan områden inom 

Skellefteå landsförsamling som låg i tätortens direkta närområde. Under 1970-

talet kom därefter staden att stagnera.166 Residensstaden Umeå med universitet 

och regionsjukhus var länets mest expansiva ort, industristaden Skellefteå 

slutade att växa och Lycksele fortsatte att öka sin folkmängd.167 Tätorternas 

164 Umeå lasarett blev rikssjukhus för Norrland i början på 1950-talet. Källa: Västerbotten 1985 
sid. 181. 
Umeå lasarett blev regionsjukhus för övre Norrland från 1963. Källa: Hälsostatistisk årsbok 
1987/88 sid 90. 
165 Efter kommunreformen 1971 ersattes ordet stad med kommun. Men de 133 orter som 1971 
var innehavare av stadsprivilegier kunde behålla namnet stad. Källa: Nationalencyklopedin nr 
17(1995) sid.. 181. 
166 Mer finns att läsa om Skellefteå kommun i böcker av Danell Torbjörn Entreprenörskap i 
industrialismens gränsområde? En studie av lokala förutsättningar och företagarnätverk i 
Skelleftebygden under 1800- och 1900-talen. Umeå 2000 och 
Danell, Torbjörn & Gaunitz, Sven & Lundström, Ulf med intervjuer av Lars Westerlund. 
Industrialismens Skellefteå, Umeå 2002. 
167 Orsaken till att Lycksele saknar uppgift för 1940 är att Lycksele fick stadsrättigheter 1946. 
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dragningskraft var stark liksom trycket att lämna landsbygden och även om 

vissa inflyttare till tätorterna kom från orter utanför Västerbotten var 

utflyttningen från landsbygden större än inflyttningen och landsbygdens 

busstrafiks kundunderlag minskade, (diagram 3:5) 

Diagram 3:5 Antal invånare i Västerbottens städer 1940-1980. 
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Källa: SOS, folkräkning per 31 dec. respektive år. 

3.2 Inkomstutvecklingen 1940-1980 

Då befolkningsomflyttningar antas vara resultatet av marknadsekonomins 

utveckling är frågan om detta kan avspeglas i förändringen av medelinkomsten 

för länets befolkning? Den följande analysen baseras på den taxerade 

medelinkomsten i löpande värde per invånare och inkomsttagare men gäller inte 

inkomstspridningen mellan personer eller inom regionerna. I taxerad inkomst 

ingår taxeringar till bevillning samt inkomst- och förmögenhetsskatt, d.v.s. 

beskattningsbar inkomst av fast egendom, kapital, arbetsanställning, tjänst eller 

pension, av rörelse, yrke eller eljest taxerad (beskattningsbar) inkomst av 

inländska aktiebolag och solidariska banker samt andra skattskyldiga. 

Denna analys ger framför allt en övergripande bild av den ökade tillgången 

till kontanter i samhället som var konsekvensen av det framväxande 
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industrisamhället med dess ökade efterfrågan på varor och tjänster. Vad den 

däremot inte visar är hur lönerna specifikt utvecklades.168 Historiskt var stora 

delar av länets befolkning sysselsatta i jordbruk och skogsarbete med låga 

kontanta inkomster vilket kan avspeglas i att medelinkomsten169 år 1917 endast 

utgjorde 49 procent av den genomsnittliga inkomsten i Sverige.170 År 1940 

utgjorde medelinkomsten i Västerbotten 64 procent av medelinkomsten i 

Sverige. År 1980 var västerbottningarnas medelinkomst 92 procent av 

medelinkomsten i Sverige, (diagram 3:6) Samhällets omställning från arbete 

med jord och skog till arbete inom industri och gruvnäring var den största 

anledningen till denna förändring. Kvinnornas förändrade arbetsuppgifter från 

att ha arbetat i hem och jordbruk till lönearbete utanför hemmet har även haft en 

om inte avgörande men dock stor betydelse för förändringen. Analysen visar att 

avståndet mellan medelinkomst i Sverige och Västerbotten kontinuerligt 

Diagram 3.6 Taxerad inkomst per person i Västerbotten som procent av 

motsvarande för Sverige 1940-1980. 
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Källa: SOS. Taxeringar till statlig skatt å inkomst och förmögenhet samt till fastighetsskatt 
och kommunal inkomstskatt, länsvis. 

168 Hellgren (1996) sid. 46. 
169 Räknad som summa taxerad inkomst i löpande priser i förhållande till antalet invånare. 
170 SOS samt Hellgren (1996) sid. 46 f. 
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minskade fram till 1980. En konsekvens av den ökade tillgången av kontanter 

blev ökad efterfrågan på resor och andra tjänster, men så småningom gavs det 

också ekonomiska förutsättningar att bland annat köpa egen bil och därmed 

minska efterfrågan på användningen av busstrafikens tjänster. 

3.3 Fordonsutvecklingen i Sverige och Västerbotten 1925 - 1980 

Busstrafikens främsta konkurrent blev de privata personbilarna redan på 1930-

talet och när restriktionerna från andra världskriget upphörde växte 

konkurrensen ytterligare. Innehavet av den egna personbilen gjorde att man inte 

längre var beroende av de allmänna kommunikationerna på samma sätt som 

tidigare. Nu kunde man göra sina inköp av varor allt oftare utanför den närmaste 

bostadsorten vilket i sin tur minskade mängden varor från grossister och till 

lanthandlare och gav lägre intäkter från bussgodset. För bussägaren liksom för 

lanthandlaren minskade intäkterna och busstrafiken som en viktig del av 

samhällets infrastruktur kom i början på 1960-talet att få problem med att fylla 

denna uppgift. 

Tillsammans med analysen av tätortsutvecklingen är det ökade användandet 

av den privata bilen viktiga faktorer i miljön för busstrafiken på landsbygden. 

Analysen nedan vidgas till att omfatta både Sverige och länet, under åren 1925— 

1980 för att spegla utvecklingen av antalet fordon och den drastiska 

minskningen i anledning av andra världskrigets däcks- och bränslebrist. Den 

blev orsak till att ca 80 procent av alla privata personbilar avregistrerades 

1939.171 Antalet personbilar i Västerbotten minskade från 4 070 till 864 mellan 

åren 1939 och 1940. Efter krigstiden kom antalet personbilar i Sverige att mer 

än tredubblas mellan åren 1950 och 1955. Det stora bilintresset hade på nytt 

vaknat vilket gjorde svenskarna till ett bilburet folk. År 1980 fanns 86 991 

personbilar i Västerbotten eller drygt etthundra gånger fler personbilar 1980 än 
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1940. Här skulle en regionfördelning för länet ha varit önskvärt men 

källmaterialets innehåll medger tyvärr inte detta. 

Diagram 3:7 Antal personbilar och bussar i Sverige och Västerbotten 

1925 -1980 Log. 
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Källa: SOS fordon. 

Anledningen till att antalet bussar under kristiden inte minskade på samma 

sätt som antalet personbilar var att de flesta bussarna gick i yrkesmässig trafik 

och blev ombyggda till det alternativa drivmedlet gengas.172 Det ökade innehavet 

av personbilar resulterade i en svår konkurrens till den linjebundna busstrafiken, 

(diagram 3:7) 

Ett annat sätt att spegla fordonsutvecklingen är att analysera antalet invånare 

per bil. 1940 fanns betydligt färre invånare per personbil i Sverige än i 

Västerbotten men 1980 var biltätheten i Västerbotten på samma nivå som för 

hela Sverige. Det innebär att västerbottningarna investerade i personbilar i högre 

utsträckning än övriga svenskar. Skälet till detta kan vara de stora avstånden i 

kombination med ökad tillgång till kontanter men också intresset för ny teknik 

på samma sätt som när västerbottningarna snabbt etablerade den yrkesmässiga 

linjetrafiken med bil på 1920-talet. Antalet bussar i Västerbotten var år 1940 179 

Personbil Västerbotten 

Buss Sverige 

- ^ ' Buss Västerbotten 

1925 1930 1935 1939 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

171 SFS 1939:699. 
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och hade ökat till 634 1980.173 Länets geografiskt omfattande yta skapade 

förutsättningar för många vägmil och många busslinjer.174 Västerbotten var glest 

befolkat, hade långa avstånd och ett stort utbud av busstrafik, varför uppgiften 

att ge service åt allt färre boende utmed linjerna i Västerbotten 1980 inte längre 

var lönsam. Jämförelsetal som antal invånare per buss är ett grovt mått men det 

visar att utvecklingen av antalet bussar per invånare i Västerbotten inte speciellt 

avvek från utvecklingen på riksplanet, (tabell 3:2) En annan faktor kan vara den 

förhållandevis lilla tätortstrafiken i länet fram till 1970-talet i motsats till de 

stora städernas omfattande tätortstrafik. 

Tabell 3:1 Antal invånare per bil i Sverige och Västerbotten 1925-1980. 

Sverige Västerbotten 
1925 102 156 
1930 59 104 
1939 35 55 
1940 184 255 
1950 28 40 
1960 6 7 
1970 4 3 
1980 3 3 

Källa: SOS befolkning och fordon. 

Tabell 3:2 Antal invånare per buss i Sverige och Västerbotten 1930-1980. 
År Sverige Västerbotten 
1930 2 165 2 400 
1939 1 241 1 039 
1940 1 768 1 229 
1950 933 587 
1960 909 555 
1970 567 387 
1980 650 385 

Källa: SOS befolkning och fordon. 

172 Gengasperioden inträffade i detta fall under andra världskriget på 1940-talet. 
173 Den stora ökningen av antalet bussar torde i huvudsak bero på att tätortstrafik hade etablerats 
i både Umeå och Skellefteå och att reservbussarna i allt större utsträckning utgjordes av bussar 
av typ beställningstrafik. 
174 Hellgren (1996) sid. 22. 
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En analys av hur effektivt bussarna användes kan tyvärr inte avgränsas till 

länsnivå men material finns för en analys på riksnivå och kommer att göras 

genom en analys av i hur stor utsträckning bussarna utnyttjades i antal år och 

mil. 

3.3.1 Bussarnas användningstid och miluttag 1950-1980 

För busstrafikföretagen har kostnaderna för personalen utgjort den största 

andelen av företagens totala kostnader. Den näst största utgiftsposten är 

investeringar i fordon och i detta avsnitt kommer därför den verkliga 

brukningstiden av bussarna att undersökas eftersom ett merutnyttjande av 

bussparken kan visa på den generella ekonomiska utvecklingen. 

I bilindustriföreningens årliga statistik, Bilismen i Sverige175, ingår, för 

bussarna tabeller över åldersgrupper, antal fordon per årsmodell och typer av 

bussar.176 Även om statistiken endast finns på riksnivå kan den ge viktiga 

indikationer på förändringarna i det reella utnyttjandet av varje buss. Jag har valt 

att göra en analys över åldersgrupperna 0-6 år som kommer att kallas nyare, 7-

12 år anges som medelgamla och de över 12 år kallas äldre bussar. 

Erfarenhetsmässigt är det olika utnyttjandegrader av bussar i landsbygds-, 

tätorts- och turisttrafik och en sådan uppdelning skulle ha kunnat ge en bättre 

indikation på de olika trafikslagens kapitalkostnader för bussar men tyvärr 

saknas offentlig statistik eller annat källmaterial för en sådan undersökning.177 

En bidragande orsak till föryngringen under sextiotalet torde de från 1962 

utbetalda ersättningarna till olönsam linjetrafik på landsbygden utgöra då 

bussägarna troligen fick frimodighet att investera i nya fordon och detta skedde i 

175 Bilismen i Sverige. Bilindustriföreningen, Stockholm. 
176 D.v.s. även varuhussar och liknande transportfordon som är registrerade som buss. 
177 En telefonkontroll 2001-03-26 visade att varken Bussbranschens Riksförbund eller SLTF 
kände till någon statistik som angav fördelningen mellan bussar för ovannämnda trafikändamål. 
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kombination med den förnyelse av bussparken som gjordes i samband med 

högertrafikomläggningen 1967. Då tätortstrafiken i hela landet expanderande 

Tabell 3:3 Andelen bussar 0-6 år 1950-1980. 

Källa: Bilismen i Sverige. 

kraftigt under 1960-talet talar detta för att det var antalet nya stadsbussar mer än 

antalet nya landsvägsbussar som höjde genomsnittsstandarden.178 Att buss

bolagens intäkter och offentliga bidrag ändå inte förmådde att fortsättningsvis 

klara en busspark av god standard visas av att endast 46 procent utgör nyare 

bussar år 1980. De medelgamla bussarna utgjorde 1966, året före omläggningen 

till högertrafik, 23 procent och sjönk till 20 procent 1970 för att öka till 28 

procent 1980. Sammanfattningsvis visar resultatet att offentliga ekonomiska 

bidrag till busstrafiken i hela landet tillfälligt men inte uthålligt påverkade 

busstandaren eller klarade längre perioder med jämn busstandard. Men där kan 

också faktorer som fordonens tekniska utformning och miluttag per buss vara 

orsak till förändringar av åldersfördelningen. För att minska kostnaderna 

tvingades många bussföretag under slutet av 1950-talet att minimera antalet 

reservfordon. Enligt bussägarnas uppgifter fick många reparationer utföras 

under kvällar och nätter eftersom det saknades reservfordon eller ordinarie 

buss befann sig på verkstad. Under kristiden i anledning av andra världskriget 

utsattes busstrafiken för ett antal restriktioner och krav på minskad trafik på 

grund av bristen på bränsle och däck vilket förklarar det låga miluttaget i början 

178 Bilismen i Sverige. Antalet bussar för 71-80 passagerare ökade från 335 till 3,306 styck från 
1955-1970 och antalet bussar för mer än 81 passagerare från 49 till 455 st. "De största bussarna 
går till övervägande delen inom tätorter." författarens anm. 

Procent 
1950 
1960 
1970 
1980 

50 
31 
66 
46 
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på 1940 talet. Det gällde även att beställningskörningar endast fick utföras efter 

myndighetens särskilda tillstånd för varje enskild körning. Enligt 1953 års 

trafikutredning hade genomsnittligt årligt miluttag per fordon ökat från 2 900 

mil 1945 till 4 000 mil 1950 och 4 300 mil 1958.179 (diagram 3:9) Statistik 

nedbruten till länsnivå saknas men då samtliga bussägare drabbades av kravet på 

nedsättning av antalet turer per vecka under kristiden så torde även bussägarna i 

Västerbotten ha dragit ned det årliga antalet mil per buss under kriget och ökat 

det i motsvarande omfattning under efterkrigstiden.180 

Diagram 3:8 Bussar fördelade i åldersgrupper 1950-1980. 

80 

60 

S 40 
o s 
^ 20 

0 

Anm. Staplarna motsvarar åldern 0-6 år, 7-12 år och över 12 år 
Källa: Bilismen i Sverige. 

Antalet bussar i Sverige ökade under tiden 1950 - 1980 med över 100 

procent men denna ökning torde i huvudsak ligga på den ökade tätortstrafiken 

under 1960- och 1970-talen och speciellt i landets större städer med en förtätad 

tätortstrafik och allmänt växande verksamhet av ren beställnings- och 

turisttrafik, d.v.s. bussar som enbart var byggda och avsedda för 

Q. 
1950 1955 1960 1966 1970 1975 1980 

179 1953 års trafikutrednings PM februari 1960 bilaga 10. 
180 Tidsperioden som används som exempel beror på källmaterialet. 
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beställningskörningar och inte för att som tidigare växelvis användas i linje- och 

beställningstrafik.181 

Diagram 3:9 Genomsnittligt antal körda mil per buss 1926-1958. 

4 500 -

4 000 -

3 500 

3 000 -

2 500 -

^ ^ No^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Källa: 1953 års trafikutrednings PM februari 1960, bilaga 10. 

3.4 Sammanfattning 

De yttre miljöfaktorerna som demografiska förändringar blev positiva för vissa 

sektorer i samhället men detta kom inte att gälla busstrafikens företagare då 

antalet invånare, tillika potentiella bussresenärer, minskade eftersom många 

hade flyttat till tätorterna där det ofta var gångavstånd till olika 

serviceinrättningar. De var sålunda inte i behov av att nyttja landsbygdsbussen. 

Den andel av befolkningen som bodde kvar på landsbygden hade i stor 

utsträckning skaffat sig egen bil och valde därför endast i undantagsfall att åka 

buss. Men en positiv faktor för busstrafiken var trots allt den offentliga sektorns 

utbyggnad och särskilt centraliseringen av skolor som skapat viss ny efterfrågan 

på transporter från landsbygd till tätorter. 

Västerbottningarnas genomsnittliga inkomst låg betydligt under 

genomsnittsinkomsten i Sverige vid periodens början 1940, men en utjämning 

181 Uppgifterna grundade på muntliga uppgifter och erfarenhetskunskap. 
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skedde så att den vid periodens slut 1980 låg nästan på Sverigenivå. På samma 

sätt kom biltätheten i länet att allt mer överensstämma med genomsnittet i 

Sverige och västerbottningarna hade omkring 1970 fler personbilar per tusen 

invånare än genomsnittet i landet. 

Fördelningen mellan nyare och äldre bussar i trafik visar till viss del 

branschens ekonomiska situation. Busstrafikens högkonjunktur avspeglades av 

en förnyad busspark 1950-1955 men perioden därefter 1955-1960 visar en 

minskning av antalet yngre bussar. Det var den period då 1953 års 

trafikutredning konstaterade busstrafikens dåliga lönsamhet och föreslog statliga 

kostnadssänkningar. Men av politiska skäl infördes det bidrag till olönsam 

busstrafik på landsbygden i stället för lägre skatter för företagen enligt 

utredarnas förslag. Under 1960-talet ökade antalet yngre bussar, bland annat 

genom den förnyelse som skedde i samband med högertrafikomläggningen och 

statlig ersättning till olönsam busstrafik. Förnyelsen fortgick till omkring 1975 

varefter bussparken började åldras för att efter 1980 på nytt genomgå en viss 

föryngring efter länstrafikbolagens start. Dessa förnyelsetidpunkter 

sammanfaller med större offentliga anslag till busstrafiken och kan inte ses som 

ett tecken på ökad efterfrågan. 

En omvärldsfaktor som också påverkade landsbygden under efterkrigstiden 

var att det i glesbygder som drabbas av befolkningsminskning uppstår en 

negativ utveckling av service, och sämre service blir incitament till ytterligare 

flyttningar från landsbygden.182 Den negativa spiralen av antalet invånare på 

landsbygden gällde på samma sätt busstrafiken där färre resenärer i det längre 

tidsperspektivet ledde fram till ett lägre utbud av regelbunden busstrafik. Det 

sammanlagda resultatet av samhällsutvecklingen blev för landsbygdens 

busstrafik negativt men för samhällets totala infrastruktur förblev busstrafiken 

en fortsatt nödvändighet. 

182 SOU 1974:14. Glesbygdens servicenät, en preliminär redogörelse. 
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Bild 4. Turbilen Jörn - Arvidsjaur vid Glommersträsk 1915. 

Foto: Arvidsjaurs kommun 

4 ALLMÄN TRAFIKPOLITIK OCH BUSSTRAFIKENS REGELVERK 

Samhällets intresse för resandet på landsväg i Sverige kan skönjas redan genom 

de regler som från 1200-talet fastställde att bönderna hade skyldighet att ställa 

hästar till förfogande för resande. Från 1762 kunde bönder befria sig från 

skjutsplikten genom att ersätta en gästgivare för att denne åtog sig skjutsplikten 

och genom 1878-års stadga blev kostnaden överförd till alla skattebetalare då 

skjutsuppdragen började upphandlas på offentliga auktioner. Infrastruktur- och 

teknikutvecklingen gjorde skjutsväsendet så småningom obehövligt varför det 

upphörde 1933, dock med vissa undantag för glesbygder.183 Järnvägarna, särskilt 

de många små järnvägarna, blev allvarliga konkurrenter till skjutsstationer och 

183 Fataburen "Skjutsväsendets historia" 1978 sid. 91 f. och Hellgren (1996) sid. 104 f. 
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diligenslinjer från 1860-talet men i gengäld fick hästtrafiken ett lyft som 

komplement till järnvägarna på många håll. 

När busstrafiken startade i början på 1900-talet blev den en konkurrent både 

till skjutsväsendet och till järnvägen och regeringen fastställde likartade 

regelverk för busstrafiken som det som redan fanns för järnvägstrafiken 

nämligen trafikeringsplikt, transportplikt och taxeplikt. Från 1920-talet var hela 

transportsektorn starkt reglerad och stod under direkt myndighetsuppsikt 

eftersom det äldre transportmedlet - järnvägen - skulle skyddas mot en alltför 

närgången konkurrens från den framväxande bilismen. Men i och med 1963 års 

trafikpolitiska beslut, ändrades det politiska synsättet på transportväsendet från 

ett planmässigt till ett affärsmässigt tänkande och statens direkta inblandning 

minskade.184 Det affärsmässiga tänkandet kunde dock inte genomföras fullt ut 

när det gäller den linjebundna busstrafiken. Riksdagen hade 1961 tagit beslut om 

direkta bidrag till olönsam busstrafik på landsbygden för att av socialpolitiska 

skäl, i första hand tillfälligt, rädda nedläggningshotade busslinjer.185 Ett förslag 

om skattereduceringar hade kommit från 1953 års trafikutredning men det blev i 

stället bidrag till olönsam busstrafik på landsbygden. Då 1963 års övergripande 

trafikpolitiska beslut utförligt behandlats i ett antal böcker hänvisas direkt 

intresserade i denna fråga till bland andra Sten Westerbergs186, Anders 

Sannerstedts187 och Jörgen Wedins188 arbeten om trafikpolitik. 

Här kommer fortsättningsvis den institutionella ram inom vilken busstrafiken 

finns att analyseras där den allmänna trafikpolitiken i vid bemärkelse omfattar 

trafik på land, i luften och på vatten. Trafiken på land är i huvudsak antingen 

landsvägs- eller spårbunden. Fokus riktas nu på institutionella förändringar för 

184 Wedin, Jörgen, Spelet om trafikpolitiken, Diss. Uppsala 1982. sid. 11. 
185 PM 22 februari 1960 från 1953 års trafikutredning. 
186 Westerberg, Sten, Den ofärdiga trafikpolitiken, Stockholm 1970. 
187 Sannerstedt, Anders, Fri konkurrens eller politisk styrning? 1963 års trafikpolitiska beslut -
debatten om innehåll, tillämpning och effekter. Diss. Lund 1979. 
188 Wedin (1982). 
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den yrkesmässiga landsvägstrafiken och det som explicit avsåg den linjebundna 

busstrafiken på landsbygden. 

Hur har då trafikpolitiska förändringar direkt påverkat landsbygdens 

busstrafik och på vilket sätt kom politikerna att engagera sig i busstrafikens 

funktion som samhällsservice. Environment-Serving Organizations (ESO), där 

miljön utsätter organisationerna för påverkan och dessa agerar för att anpassa 

sig?189 Hur har den trafikpolitiska miljön i ett historiskt perspektiv påverkat 

busstrafikens omvandling? 

4.1 Biltrafiklagstiftningen 

Regler för den linjebundna busstrafiken ligger inom det allmänt trafikpolitiska 

regelverket och har som nämnts historisk koppling till regler för 

järnvägspolitiken som har koppling bakåt mot skjutsväsendet som omfattade 

transporter med häst. 

En återblick på biltrafikens regelverk före 1940 visar att frågan om att införa 

regler för den begynnande motorfordonstrafiken väcktes i riksdagen år 1901 och 

1902 tillsattes en utredning som 1906 resulterade i den första 

biltrafikförordningen som fastställde att: "För rättighet att utöfva yrkesmässig 

automobiltrafik erfordras särskildt tillstånd af offentlig myndighet."190 Innan 

tillstånd fick utfärdas skulle en undersökning ske om vägens beskaffenhet och 

fordonet skulle besiktigas, taxa fastställas för både person- och godsbefordran 

och även maximiantalet passagerare och maximilast för gods bestämmas. 

Motivet till bestämmelserna var främst säkerhets- och ordningssynpunkter och: 

"därmed hade principen om den yrkesmässiga biltrafikens reglering slagits fast. 

1906 års förordning kom att - successivt omarbetad och under nya namn - gälla 

fram till 1940, då den ersattes av den förordning som ännu 1963 var i kraft".191 

189 Ansoff (1978) sid. 16. 
190 SFS 1906:90. 
191 Sannerstedt (1979) sid. 2. 
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Antalet motorfordon ökade kraftigt under 1920-talet och järnvägarnas 

företrädare reagerade i första hand på det ökade antalet bussar som sågs som 

illojal konkurrens trots att bussägarna fått tillstånd av offentlig myndighet att 

utöva busstrafik och att det i 1923 års lag infördes bestämmelser om 

behovsprövning för att motverka okynneskonkurrens. Även en utredning 1927 

hade i uppdrag att undersöka samma fråga. "Den fick bl.a. i uppgift att klargöra 

vilken inverkan den yrkesmässiga biltrafiken hade på järnvägstrafiken - ett 

komplicerat problem, som utredningen inte heller kunde lösa."192 Därför fortsatte 

frågan om konkurrensen mellan järnvägen och biltrafikens transporter på 

landsväg att diskuteras. 

Inom kommunikationsdepartementet bearbetades från 1937 och flera år 

framåt, delvis samtidigt med alla krisåtgärder i början på 1940-talet, frågan om 

biltrafiken och dess problem med rattfylleri och hur det skulle åtgärdas. Det var 

en trafiksäkerhetsfråga som var speciellt viktig för busstrafiken där föraren 

förutom den egna säkerheten även hade ansvar för alla passagerare. Ett tragiskt 

bevis på alkoholens negativa påverkan på busstrafiken är att den första bussen i 

linjetrafik i norra Västerbotten, stationerad i Skellefteå, blev till skrot, föraren 

omkom och passagerare skadades på grund av förarens onykterhet.193 Enda 

möjligheten till bevisföring mot rattonykter person på den tiden var 

blodprovstagning vid sjukvårdsenhet för att bevisa alkoholhalten i blodet, en 

fråga som fortsättningsvis varit föremål för många utredningar.194 

Sedan 1906 års förordning har det funnits regler för återkallande av tillstånd 

för yrkesmässig trafik om innehavaren inte följde givet tillstånds regler och i 

1932 års utredning diskuterades frågan om tillstånd endast skulle beviljas för 

viss tid. Men förslaget från 1932 års utredning avslogs då frågan om 

Sannerstedt (1979) sid. 3. 
193 Bussägaren Ernst Eriksson omkom 1925-06-17. Källa dödboken för Skellefteå stad 1925 
samt Norra Västerbotten 1925-06-18. 
194 SFS 1937:110, 1939:357. 
Mer finns att läsa i Jan Vilgeus "Rattfylleriets historia 70 år", Stockholm 1995. 
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omprövning av givna tillstånd skulle "åsamka tillståndshavarna kostnader och 

polismyndigheter, trafikföretag och sammanslutningar av trafikutövare besvär 

eftersom vägran att förnya trafiktillstånd endast undantagsvis kunde 

ifrågakomma".195 Hela den trafikpolitiska frågan blev 1940-års trafikutrednings 

uppgift. Den skulle behandla all slags trafik. Ifråga om den linjebundna 

busstrafiken tillkom att turlista skulle fastställas av tillståndsgivande myndighet 

i likhet med bestämmelserna om fastställelse av taxor som fanns med redan i 

1906 års förordning. En ny förordning för yrkesmässig biltrafik trädde i kraft 

den 1 juli 1941 och ersatte förordningen av den 20 jan 1930196 och statens 

biltrafiknämnd blev central myndighet för den yrkesmässiga trafiken. 

Trafiktillstånd skulle ges om trafiken ansågs behövlig och lämplig och skulle 

gälla tills vidare. Ett ytterligare villkor var att förare i yrkesmässig trafik skulle 

inneha trafikkort och ha uppnått 21 års ålder. 

Under kristiden i anledning av andra världskriget på 1940-talet ändrades ett 

antal regelverk under kortare eller längre tid. Vissa bristsituationer berörde stora 

delar av samhället och andra brister berörde enbart en viss sektor men fick ändå 

indirekt konsekvenser för i stort sett hela samhället. Exempel på varubrister som 

för busstrafiken fick allvarliga konsekvenser var bränsle- och däcksbristen som 

innebar stora nedskärningar i trafikutbudet. Frågan är då vilka bristsituationer 

som i första hand berörde busstrafiken. 

Vad gällde bränsletillgången blev det snabbt brist och kris men det var ingen 

helt ny fråga då den var aktuell även i samband med 1930-talets samhällskris då 

frågan aktualiserats om staten skulle införa viss reservlagerhållning av bland 

annat bensin.197 Det var nationalekonomen Gustav Cassel som via 

tidningsartiklar diskuterade frågan. Cassel var i grunden emot statlig 

19' SOU 1955:23 sid. 27. 
196 SFS 1940:910-911. 
197 Bengtsson, Tommy, "Påtvingad substitution: exempel på ersättningsproduktion i Sverige 
under avspärrningen 1939 - 1945". Substitution - Att byta ut resurser, sid. 33. Departementens 
offsetcentral. 1977. 
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intervention i den industriella produktionen men landets säkerhetsfråga stod 

över denna princip. Problemet med lagerhållning togs upp i riksdagen, men då 

maskerad som en penningpolitisk fråga varför en reservförrådsnämnd tillsattes 

1937 med uppgift att tillskapa reservlager för statens räkning.198 Då 

utlandsinvesteringar var förbjudna på grund av den politiska situationen i 

Europa och risk fanns att valutareserven skulle kunna förlora i värde väckte 

därför Finansdepartementet frågan om statlig lagerhållning.199 Så snart andra 

världskriget startat visade det sig att den lagerhållning som skett inte var 

tillräcklig. Tommy Bengtsson som behandlat frågan om substitution av varor 

menade att det fanns lager i Sverige i april 1940 som vida översteg det normala 

men Åmark ansåg att den planerade lagerhållningen i praktiken inte fått avsedd 

verkan, speciellt när det gällde flytande bränsle.200 

På grund av krissituationen inrättades hösten 1939 ett antal nämnder för att 

handha frågor av kristidskaraktär. Bland andra nämnden för 

bränslehushållningen, Statens vednämnd, Statens kolnämnd, Statens gengas

nämnd, Statens bränslekommission, Statens transportkommission och Statens 

trafikkommission.201 Alla dessa nämnder hade ett gemensamt: de berörde på ett 

eller annat sätt busstrafiken och dess verksamhet. Frågorna för en av nämnderna, 

Statens trafikkommission, blev så omfattande att länstrafikledare 1944 

placerades vid länsstyrelserna så länge restriktionerna gällde.202 

Avvecklingen av restriktionerna kom successivt efter 1945 och torde i och 

med körtillståndsregleringens upphävande 1949 vara avslutad.203 

198 Bengtsson (1977) sid. 34. 
199 Månsson, Olle, Industriell beredskap. Om ekonomisk försvarsplanering inför andra 
världskriget. Stockholm. Diss. 1976 sid. 21. 
200 Åmark, Karl, Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra 
världskriget, del I och II Stockholm 1952. sid. 216 samt SOU 1952:49-50. 
201 Åmark (1952) sid. 77 ff. 
202 Åmark (1952) sid. 86 
203 Åmark, sid. 764 ff. 1018 ff. 1033 ff. 
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Under 1950-talet expanderade bilismen och därmed konkurrensen om 

kunderna. Nya trafikutredningar tillsattes och särskilt betydelsefull blev 1953 års 

utredning vars slutresultat blev 1963 års trafikpolitiska beslut som gällde trafik i 

allmänhet och markerade en förändrad syn på trafikfrågorna.204 

"Beslutet innebar, att ett mer konkurrensfrämjande system skulle skapas på 
transportmarknaden. De konkurrenshämmande regleringarna skulle till stor del avskaffas. 
Trafikgrenarna skulle arbeta under kostnadsansvar och konkurrensen skulle ske på lika 
villkor."205 

Men 1963 års trafikpolitiska beslut var redan överspelat när det togs på grund av 

riksdagens beslut 1961 om bidrag till olönsam busstrafik.206 De trafikpolitiska 

frågor som var föremål för allmän diskussion i samband med 1963 års 

trafikpolitiska beslut gällde i huvudsak frågor som berörde SJ och inte den 

privata busstrafiken.207 Hösten 1970 tillsatte chefen för kommunikations

departementet en arbetsgrupp - den s.k. trafikplaneringsutredningen - med 

uppgift att utarbeta riktlinjer för en länsvis regional trafikplanering.208 

Strukturförändringar i samhällsekonomin skapade successivt ändrade 

omvandlings- och marknadsbetingelser för olika former av transporter.209 Vissa 

åtgärder inom transportsektorn sågs som regionalpolitik och i de samhälls

ekonomiska målsättningarna för trafikpolitiken förväntades regional-, 

arbetsmarknads- och allmänna näringspolitiska målsättningar beaktas liksom 

hänsynen till miljö-, trafiksäkerhets- och arbetarskyddsaspekter och inom flera 

glesbygdskommuner pågick lokala försök med trafikplanering varav 

204 Prop. 1963:191, Riksdagens skrivelse 1963:424. 
205 Sannerstedt (1979) sid. 7. 
206 SFS 1961:149 och 150. 
207 Sannerstedt (1979) sid. 9. 
208 Ds K 1972:1 Regional trafikplanering. Anvisningar till länsstyrelserna Del I sid. 1. 
209 Ds K 1972:1 sid. 2. 
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Vilhelminaområdet i Västerbotten varit föremål för åtminstone två 

utredningar.210 

En offentlig utredning om de olika färdmedlens relativa andelar av inrikes 

persontransportarbete visade på stora förändringar under åren 1950 - 1970. Den 

innehöll även en prognos fram till 1980 som beräknade att personbilens andel av 

persontransporter skulle öka från 33 till 83 procent samtidigt som bussarnas 

andel skulle minska från 21 till 9 procent och järnvägarnas från 39 till 4 

procent211 en negativ prognos för bussbranschen och dess ägare. 

Den 1971 tillsatta regionala trafikplaneringsutredningens förslag212 kom 

tillsammans med länskortsutredningens förslag att ligga som grund för 

regeringens beslut om införande av länshuvudmän för den kollektiva trafiken.213 

4.2 Busstrafiken i den allmänna trafikpolitiska miljön 

Busstrafiken utfördes inom ramen för koncessioner som utfärdades av 

länsstyrelserna214 och innebar en geografiskt stark bundenhet i fråga om 

verksamhetsutövningen. En överblick över transportväsendets plats i 

rättssystemet visar att lagar och förordningar meddelas till branschen genom 

rättsregler, föreskrifter, bestämmelser m.m. som meddelas genom offentligt 

tryck. Andra som kan utfärda regler är länsstyrelser och länshuvudmän. 

Olika sätt att studera ramverket för transporter kan vara att antingen studera 

det vertikalt eller horisontellt eller från makro- till mikronivå. Den vertikala 

uppdelningen går från en makronivå som omfattar alla typer av transporter ner 

till en mikronivå med linjebunden busstrafik med eller utan koncession. De 

210 Strukturfrågor inom busstrafiken. "Bussrationaliseringsnämndens utredning om 
förutsättningar för att bedriva busstrafik väster om Inlandsbanan." Rapport avgiven av 
Bussrationaliseringsnämnden. September 1962. 
SOU 1968:33, "Lokal trafikservice. Modellplanering i Vilhelmina.". 
211 Ds K 1972:3 sid. 13. 
212 DsK 1972:1. 
213 Prop. 1977/78:92, SFS 1978:438. 
214 I Stockholm Överståthållareämbetet fram till 1967, därefter Länsstyrelsen i Stockholms län. 
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horisontella linjerna anger vilka trafikslag, regelverk, beslutsfattare och krav 

som ställs på olika trafikföreträdare från makro- till mikronivå. Makronivån 

omfattar alla transporter på vatten och land samt i luften. Nivå två gäller 

landtransporter i allmän obanad terräng, landsvägstransporter eller spårbundna 

transporter. Nivå tre omfattar landsvägstransporter med bilar som antingen kan 

utföras privat eller yrkesmässigt. På nivå fyra som också kan rubriceras som 

mesonivån ingår den yrkesmässiga trafiken på landsväg som kan utföras med 

personbil, buss eller lastbil och vara antingen linjebunden eller ske på 

beställning. Nivå fem gäller mikronivån där den linjebundna busstrafiken som 

kan ske antingen med egen koncession (tillstånd) eller utföras på entreprenad 

återfinns. I regelverkets horisontella linjer framgår vilket trafikslag som avses, 

beslutsfattare för de olika trafikslagen samt krav på aktör. 

I fråga om den allmänna trafikpolitiken är riksdagen den övergripande 

beslutsfattaren för de regelverk som finns för företag och företagare samt 

teknikkrav. Detsamma gäller bil- och yrkestrafiklagstiftning där kraven på 

förarkompetens och ansvaret för fordon och personer fastställs liksom 

teknikkrav på fordon. I fråga om yrkestrafiken kan även regionala trafik

föreskrifter fastställas av länsstyrelse och i f råga om koncessioner kunde i vissa 

fall den regionala busstrafikföreningen höras och remissvaren blev i vissa fall 

avgörande för beslut. De krav som ställdes på företagen/företagaren var att man 

skulle följa koncessionens detaljföreskrifter samt att de som utförde trafiken 

skulle vara innehavare av bussförarbevis. För att linjetrafik med buss skulle 

kunna utföras av en privat företagare krävdes från 1907 till 1988 koncession. 

Det var den enskilde företagaren som sökte koncession hos Länsstyrelsen och 
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hade att utföra trafiken med av besiktningsman tekniskt godkänt fordon samt 

iaktta trafikerings-, transport- och taxeplikt.215 

Trafikeringsplikten innebar skyldighet att tillämpa fastställd turlista på de 

vägar som koncessionen avsåg och transportplikten att innehavaren av tillståndet 

var skyldig att ombesörja befordran av personer och gods under förutsättning att 

det inte stred mot givna föreskrifter. Taxeplikten innebar att av länsstyrelse 

fastställd taxa skulle tillämpas när det gällde linjebunden busstrafik. Under 

perioden 1974-1979 tog politikerna allt mer makten över den olönsamma delen 

av landsbygdstrafiken genom de kommunala och regionala trafikplanerna och 

genom länshuvudmannareformen kom trafikens utformning att bli helt 

politikerstyrd. Det innebar att politiker avgjorde vilken typ av fordon trafiken 

skulle utföras med, vilken taxa som skulle tillämpas och efter vilken turlista som 

trafiken skulle köras. Efter 1988 kom all linjetrafik som länshuvudmännen hade 

ansvaret över att formas genom politiska beslut och den privata linjetrafiken 

med buss upphörde, tabell 4:1. Samhällets ansvar för kommunikationer har lett 

till att det övergripande trafikpolitiska regelverket ständigt har varit föremål för 

politikernas intresse. I det följande avsnittet kommer så de regelförändringar 

som direkt berört busstrafiken att diskuteras. 

4.3 Förändringar av lagstiftningen om den yrkesmässiga busstrafiken 

Institutionella krav vid ansökningar om nytt eller förändrat trafikutbud var att 

berörda parter skulle beredas möjlighet att yttra sig om den sökta trafiken. Trots 

att denna studie fokuserar på perioden 1940-1980 kommer några historiska 

aspekter före 1940 att lyftas fram och det gäller förhållandet mellan den privata 

busstrafiken och de offentligt ägda trafikföretagen. En av dessa frågor som 

exklusivt berörde busstrafiken var kravet 1930 att i första hand järnvägsföretag 

skulle höras genom remissförfarande och först i andra hand andra berörda 

215 SOU 1961:24 sid. 33 f. 
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parter.216 Antalet fordon och det totala trafikutbudet ökade och i 1932 års 

motorfordonsförordning väcktes frågan om förordningen var tillräckligt tydlig 

ifråga om behovsprinciper ur det allmännas och inte ur intressenternas synpunkt 

varför tillståndsgivande myndighet fick i uppgift att vid godkännande av 

tillstånd fortsättningsvis se till hela det samlade trafikutbudet.2171 en proposition 

1933218 hävdade departementschefen att syftet med ändringen 1932 var att 

klarlägga att trafiktillstånd inte fick meddelas om trafiken inte var behövlig med 

hänsyn till den trafik som utfördes av redan befintliga busstrafikföretag 

inklusive SJ:s järnvägslinjer. Krav på sökandens lämplighet infördes 1935 och 

som allmän kvalifikation skulle räknas erfarenhet och vederhäftighet samt andra 

omständigheter och en allmän formulering om en persons lämplighet som 

utövare av yrkesmässig trafik.219 

I början på 1940-talet hade ett antal bussbolag börjat expandera genom att 

köpa andra bolag. Ungefär vid samma tidpunkt fanns det diskussioner i vissa 

kommuner om att starta busstrafik i egen regi eller ta över trafik från befintliga 

företag. Men då visade det sig att det inte fanns någon expropriationsrätt i 

svensk lag som gällde i den händelse att stat eller kommun tvångsmässigt 

önskade överta trafikföretag. Det föranledde riksdagsman Ernst Hage (s)220 i 

Luleå, där bland annat dessa diskussioner förekommit, att 1948 inlämna en 

motion med förslag om en översyn av lagstiftningen beträffande bil- och 

busslinjer. Motionären skrev bl.a. att: "Inom parentes kan här omnämnas, att 

inom vissa delar av Norrland kunnat konstateras, att särskilt ett storkapitalistiskt 

företag med synbarligen obegränsade kapitaltillgångar under de senaste åren 

varit på jakt för att inköpa en del räntabla bussföretag samt även lyckats lägga 

216 SOU 1955:23 Kungl. Förordning 20 juni 1930 om motorfordon, sid. 14, Sannerstedt (1979) 
sid. 10 ff. 
217 SOU 1932:18. 
218 Prop. 1933:193 förslag till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen 
den 20 juni 1930 (nr 284) sid. 43. 
219 SOU 1935:12. 
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sig till med en del sådana"221 Det storkapitalistiska företag som åsyftades var 

Linjebuss AB som köpt ett antal norrlandsföretag som exempelvis Nordmalings 

bilägares Omnibussförening u.p.a.222 Motionen resulterade i ett förslag om en 

utredning huruvida: 

"åtgärder kunde vidtagas för att landets buss- och billinjer ej bli föremål för prisjobberi 
vid försäljningar med därmed följande belastning av den trafikerande allmänheten samt att 
framför allt åtgärder vidtagas, som kunna leda till att det - på sätt i motionen anförts -
förhindras, att ägaren av en bil- eller busslinje fördröjer eller förhindrar ett sådant 
samordnande av busskommunikationerna i en bygd, som kan vara till fördel för bygden 
och dess befolkning."223 

Som en konsekvens av Hages motion kom 1952 ett delbetänkande från 1940 års 

trafikutredning Busslinjeutredningen I som innehöll ett förslag till hur 

tilläggsvärde (goodwill) vid tvångsköp av bussföretag skulle beräknas. Det 

gamla beräkningssättet innebar att dels kunde realtillgångar ingå och dels det 

värde som överlåtaren hade upparbetat i rörelsen men inte någon ersättning för 

själva koncessionen. Det nya förslaget innebar att förutom de reala tillgångarna 

skulle det immateriella värde som utredarna kallade tilläggsvärde beräknas av en 

central värderingsnämnd och kan ses som införande av en modifierad skilje

nämnd. Överlåtelseavtal skulle förslagsvis vara skriftliga och åtföljas av 

försäkring på heder och samvete om överlåtelsens omfattning och storleken på 

utfäst vederlag.224 Mot förslaget reserverade sig kommittéledamoten Gunnar 

Lydén 225 som menade att för bussföretag borde vanliga företagsekonomiska 

grunder gälla i likhet med de ersättningsgrunder som tillämpades vid 

överförande till staten av privata järnvägar. Lydén hänvisade till näringsfrihets

förordningen från 1864 som stadgade: "att envar svensk man eller kvinna har 

220 Riksdagsman för socialdemokraterna, f.d. distriktskamrer i Luleå, född 1876. 
221 Motion i I:a kammaren, 1948:190. 
222 Linjebuss AB var ett Nordstjernan företag. Källa: Larsson Sören (red) Nordstjernan inifrån 
1890 - 1990. Stockholm 1990 
223 Direktiv till utredningen i anledning av motion 1948:190. 
224 SOU 1952:20. 
225 Ledamot av SBF:s styrelse och busslinjeutredningen I. 
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rätt att inrikes orter emellan fortskaffa varor" och Lydéns åsikt var att en 

expropriering av en koncession skulle strida mot denna förordning.226 Innan 

1952 års utredning var klar 1955 hade en annan trafikutredning tillsatts med 

uppgift att göra en totalöversyn av 1940-års Yrkes trafikförordning och den kom 

att resultera i 1963 års trafikpolitiska beslut som kommer att behandlas senare i 

detta kapitel. 

Utredarna fortsatte sitt arbete och i slutbetänkandet Busslinjeutredningen II227 

hävdades att den enskilde trafikutövarens intressen skulle underställas de 

allmänna intressena för en välordnad busstrafik. Ifråga om förslaget att en för 

hela branschen enhetlig bokföring borde införas menade utredarna att det inte 

var nödvändigt då busstrafiken var underställd länsstyrelsernas tillsyn och att 

maxtaxor för bussbiljetter fastställdes av länsstyrelse. Däremot föreslog 

utredarna att en taxekommitté skulle tillsättas för att undersöka busstrafikens 

lönsamhet och huruvida busstrafik borde bedrivas av aktiebolag. Kommitté

ledamoten Gradin228 reserverade sig mot förslaget vad avsåg att myndigheten 

tvångsvis skulle kunna återkalla tillstånd. Som motiv angav han att 

expropriationsmöjligheter inte var nödvändiga för busstrafikens framtida 

rationaliseringar då bussägarna själva kunde avgöra nivån på trafikutbudet. Som 

exempel nämnde han att när Norrlandskustens Trafikförening startade hade ett 

stort antal företagare genom frivilligt samarbete etablerat en genomgående trafik 

efter hela norrlandskusten från Sundsvall i söder till Luleå i norr.229 

Bilismens utveckling under efterkrigstiden hade inneburit nya förutsättningar 

för busstrafiken och utredarna av den allmänna trafikpolitiken på 1950-talet såg 

det försämrade ekonomiska läget för landsbygdens busstrafik. Frågan om 

226 SOU 1952:20 sid. 158. 
227 SOU 1955:23. 
228 Ledamot av SBF:s styrelse och dess representant i trafikutredningen. Gradin hade efterträtt 
Lydén som plötsligt avlidit. 
229 SOU 1955:23. 



86 

lönsamhet och trafikförsörjning för landsbygdstrafiken kom därför att brytas ut 

ur det stora utredningsarbetet.230 

4.4 Samhällets socioekonomiska engagemang för linjebunden busstrafik 

Huvuduppgiften för 1953 års trafikutredning var att göra en översyn av 1940 års 

yrkestrafikförordning. Under arbetets gång upptäckte utredarna den linjebundna 

landsbygdstrafikens ekonomiska svårigheter vilket föranledde utredarna att i 

februari 1960 innan utredningen var slutförd informera regeringen om läget och 

betonade att behovet av samhällsstöd var akut och ofrånkomligt om den trafik 

som bedömdes nödvändig skulle kunna fortsätta.231 Av utredningen framgick att 

redan under 1950-talet hade ansökningar sänts till regeringen från 

Västerbottensföretag med anhållan om ekonomiskt stöd. 

Urbaniseringen och den ökade mängden privata personbilar plus att det blivit 

tillåtet för privatbilister att ta med personer vid resor till arbetsplatser eller 

närmaste centralort bidrog till ekonomiska problem för busstrafiken. I ett 

yttrande över en riksdagsmotion232 skrev länsstyrelsen i Västerbotten 1956 att: 

"så gott som alla dessa linjer ha ett svagt trafikunderlag. Trafikfrekvensen på dem har nu, 
huvudsakligen på grund av det starkt ökade antalet bilar och mopeder, ytterligare 
försvagats. Enligt vad länsstyrelsen har sig bekant kämpa många av trafikutövarna med 
ekonomiska svårigheter och synas kunna uppehålla trafiken endast med ekonomisk 
uppoffring." 233 

Dessutom hade busstrafikens kostnader från 1953 till 1958 stigit ca femtiotvå 

procent samtidigt som det allmänna konsumentprisindexets ökning var 

trettiofem procent.234 Bussbiljettaxan var oförändrad 1952-1956 då den höjdes 

med 42 procent. Av kostnadsposterna var det löner och skatter som ökat mest 

under 1950-talet och enligt uppgifter som trafikutredarna inhämtat från vad de 

23U Prop. 1961:98. 
231 Prop. 1961:98 angående bidrag till viss busstrafik m.m. 
232 Busstrafikens driftsekonomiska förhållanden. Framställning avgiven i februari 1960 av 1953 
års trafikutredning. Länsstyrelsen i Västerbottens svar på riksdagsmotion 11:213/1956. sid. 39 f. 
233 PM februari 1960 sid. 38. 
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kallade "rationellt organiserade företag" hade de funnit att av busstrafikens 

totala kostnader utgjorde personalkostnader ca trettionio procent, driv- och 

smörjmedel fjorton procent samt service och underhåll tolv procent. 

Tabell 4:2 Kostnadsförändringar inom busstrafiken i Sverige 1952 - 1962. 

Löpande priser. 

Beräknad årskostnad kr Procent Procent av totala 
per buss höjning kostnader 

Kostnadsslag April 1952Januari 1962 1952-1962 1952 1962 

Löne- och 14 000 25 300 81 35 38 
pensionskostnad 
Fordons- och 4 000 6 990 75 10 11 
drivmedelsskatter 
Övriga driftkostnader 14 000 17 900 28 35 27 

Summa driftkostnader 32 000 50 190 57 80 76 

Kapitaltjänstkostnader 8 000 15 560 95 20 24 

Summa kostnader 40 000 65 750 

Källa: Bussrationaliseringsnämnden september 1962. 

Enligt utredarna var det inte möjligt att genom taxehöjningar kompensera för det 

fortsatta trafikbortfallet och de konstaterade att "fr.o.m. 1955 en fortlöpande 

försämring av busslinjetrafikens intäktsförhållanden inträtt, i det att fram till år 

1959 en real intäktsminskning på inemot 15 procent ägt rum".235 Att under dessa 

förhållanden och med ett vikande kundunderlag fortsätta trafiken var därför inte 

längre företagsekonomiskt möjligt. 

234 Konsumentprisindex 1952 = 324 och 1962 = 436. 
235 Prop. 1961:98 sid. 7. 
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4.4.1 Statligt stöd till olönsam linjetrafik 

Då det ekonomiska läget inom busstrafiken visat sig så prekärt föreslog 

utredarna att en tillfällig lindring av 1960 års fordonsskatt omedelbart borde 

beslutas vilket även tillstyrktes av de flesta remissinstanserna. Men regeringen 

gick inte på utredarnas förslag utan kommunikationsminister Gösta Skoglund (s) 

föreslog år 1961 att riksdagen att för 1961/62 anslå två miljoner kronor till viss 

busstrafik, att avräknas mot bil skattemedel, trots att beredningen av ärendet inte 

var avslutad. Den beräknades bli färdig till vårriksdagen 1962. Riksdagens 

ledamöter var eniga om att statligt stöd var nödvändigt men hur stödet skulle 

utformas fanns det delade meningar om. 

Av remissvaren till utredningen och diskussionerna i riksdagen att döma var 

det ingen som motsatte sig stöd till landsbygdens busstrafik. Lands

organisationen föreslog att ett permanent bidrag skulle införas eller att trafiken 

helt skulle överlämnas till det allmänna. Svenska landskommunernas förbund 

pekade på att en samordning av olika typer av transporter borde ske i första hand 

för att minska bidragsberoendet men ifrågasatte inte nödvändigt ekonomiskt 

stöd. Svenska Busstrafikförbundet (SBF) pekade på att även om det fanns brister 

i branschens struktur, i huvudsak begränsade till delar av de norrländska länen, 

så var branschen i stort behov av kostnadsminskningar och förordade därför 

lägre fordonsskatter. Ett ytterligare motiv för bidrag som SBF framförde var att 

när det nu var så att staten gav bidrag till såväl järnvägar som båttrafik i 

Stockholms skärgård så borde även landsbygdens trafik kunna komma i 

åtnjutande av bidrag. 

I fråga om riksdagsdiskussionerna under 1961 kan klara partilinjer skönjas. 

Socialdemokraterna förespråkade bidrag i motsats till Moderaterna som föredrog 

sänkta fordonsskatter men menade att egentligen var landsbygdstrafiken en 

kommunal fråga. Folkpartiets företrädare föredrog utredarnas förslag och 

uttryckte också i klartext att de litade mer på utredarna än på departementets 
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utredning. Folkpartiet ville därför sänka fordonsskatterna236 och hävdade att det 

skulle ge bussägarna en kostnadssänkning på 3,8 miljoner i enlighet med 

utredarnas förslag i stället för regeringens förslag på 2 miljoner. Folkpartiet 

framförde också synpunkter på att departementschefens förslag skulle komma 

att bli administrativt betungande, en synpunkt som Folkpartiet upprepade gånger 

framförde. Centerpartiet talade om samhällets sociala ansvar för befolkningen 

och hävdade att ett bidrag till busstrafiken inte var ett branschbidrag utan ett 

bidrag till befolkningen. Det förordade direkta bidrag till de svaga linjerna och 

inte något generellt stöd. 

Av senare diskussioner kan ett visst storstadsperspektiv skönjas från 

socialdemokrater som hävdade att högre taxor, bredare fordon och högre 

hastighet på motorvägar skulle kunna tillföra busstrafiken intäkter förutom att 

centraliseringen av skolor skulle ge busstrafiken merintäkter. 

I maj 1961 beslöt riksdagen, efter en lång debatt som pågick till kl. 02.43 på 

natten, att anta förslaget om att ett statsbidrag på 2 miljoner kronor skulle anslås 

till olönsam linjetrafik. Bidraget skulle utgå med 2 kr/vagnmil till en tur fram 

och åter per dag. För att linjen skulle anses som landsbygdstrafik skulle minst 

4/5 av linjelängden köras utanför stadsplanelagt område. Beslutet togs av en inte 

enig riksdag. Av ledamöterna i första kammaren röstade nittiotvå ledamöter ja 

och fyrtiosex nej medan fem avstod. I andra kammaren röstade 

etthundrafyrtiosex ja och sextioåtta nej och två avstod från att rösta.237 

Under 1960-talet medförde den fortsatta samhällsutvecklingen ett ökat 

resbehov, i första hand i och omkring de större orterna i landet samtidigt som 

befolkningen på landsbygden blev i behov av nya resmöjligheter för att komma 

till nya arbetsplatser eller orter där samhällsservice fanns att tillgå. Detta 

föranledde dåvarande kommunikationsministern Bengt Norling att tillsätta en 

236 Med fordonsskatter avsågs från folkpartiets sida både fordons- som drivmedelsskatt. 
237 Andra kammarens protokoll 17 maj 1961 em., SFS 1961:149 och 150. 
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utredning.238 Riksdagsmännen Erik Johansson (s) och Erik Severin (s) fick 

därför uppdraget att på nytt se över förutsättningarna för stöd till drift av inte 

lönsamma busslinjer på landsbygden239 och 1969 tillsattes en strukturutredning 

för att utreda företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken. 

Utredningens målsättning var att främja rationalisering och föreslå åtgärder för 

att åstadkomma en ur samhällssynpunkt förbättrad företagsstruktur och en 

effektivare busstrafik.240 Utredningens utgångspunkt var 1961 års proposition 

om skattelindringar eller bidrag till olönsam busstrafik samt 1963 års 

trafikpolitiska beslut.241 

De två utredningsgrupperna bussbidrags- och strukturutredningarna 

avlämnade 1972 en gemensam faktaredovisning under namnet Busstrafiken i 

Sverige.242 Bussbidragsutredarna föreslog att Svenska Busstrafikförbundets 

referenstaxa skulle bli rikslikare för ett bidrag som skulle räknas i 

personkilometer. Förslaget mottogs i princip positivt av Busstrafikförbundets 

ledning men den ansåg att utredarna hade fel när de ville begränsa ersättningen 

till ett visst antal dagliga dubbelturer.243 Referenstaxebegreppet fanns med i 

slutförslaget men SJ:s taxa blev rikslikare och inte enligt utredningsförslaget 

SBF:s taxa.244 Bussägarnas kraftigaste kritik riktade sig mot förslagets 

detaljerade administrativa utformning. "Det kostar på att jaga millimeterrättvisa 

med lupp och innan man fått fatt den kanske tappar man bort den"245 skrev 

ledaren i Omnibus tidningen. Men regeringen dröjde med beslut och tidigare 

norm för milbidrag kom att kvarstå till 1973. 

238 SOU 1976:43 Beslut om Länskortsutredningen 1974-01-18, sid. 11. 
239 Ds K 1972:3 "Busstrafiken i Sverige". Utredningen tillsatt 1968-08-22. 
240 Ds K 1972:3 1969-05-29, "Busstrafiken i Sverige" Faktaredovisning gemensamt av 
bussbidrags- och strukturutredningarna. Stockholm juni 1972. sid. 7. 
241 Prop. 1961:98 och 1963:191. 
242 Ds K 1972:3. 
243 Svensk Omnibustidning nr 9 1972. 
244 Svensk Omnibustidning nr 4 1973 sid. 2 Referenstaxan innebar att bidragsansökningarnas 
inkomster beräknades i förhållandet mellan av bussägaren tillämpad taxa och den taxa som 
riksdagen fastställde som motsvarade SJ:s taxa. 
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4A 2 Trafikplaneberoende stöd 

Utredningens förslag resulterade 1973 i en proposition om ett nytt bidragssystem 

där lokala och regionala trafikplaner skulle upprättas för att på ett mer rationellt 

sätt än tidigare hålla ihop trafiken. Avgränsningar skulle införas där det med 

lokal trafik avsågs trafik inom ett och samma kommunblock och regional trafik 

var trafik mellan olika kommunblock/kommuncentra.246 Med buss skulle 

likställas personbil eller kombinerat fordon för person- och godsbefordran. En 

ny nämnd, med namnet Bussbidragsnämnden skulle inrättas 1973 med uppgift 

att ansvara för handläggningen av ärenden rörande statsbidrag till lokal trafik 

som var begränsad till en kommun eller närtrafik mellan angränsande kommuner 

eller kommunblock samt till landsbygdslinje som till minst hälften var belägen 

utanför stadsplanelagt område.247 De kostnader som en kommun hade för egen 

lokal trafikservice skulle beaktas vid handläggningen av ansökningar om extra 

skatteutjämningsbidrag och inte som tidigare via Bussbidragsnämnden. 

Som bakgrund till sitt förslag hade 1968 års utredning analyserat hur 

statsbidraget fördelats i de olika länen under 1961 - 1970 och hur stor andel av 

det bidragsberättigade underskottet som det direkta statsbidraget kommit att 

utgöra. Diagram 4:1 visar utfallet under tre år, 1961, 1965 respektive 1970, för 

ett antal län och genomsnittligt i landet. Att utfallet blev så olika kan ha olika 

orsaker som att intäkterna var så höga att det direkta bidraget i stort sett gav 

bussföretaget full kostnadstäckning som i stockholmsregionen eller som för 

norrlandslänen att intäkterna var mycket låga i förhållande till kostnaderna. 

Detta vidimeras även av att utredningen hänvisar till ansökningar från företag i 

245 Svensk Omnibustidning nr 8 1972 sid. 1. 
246 Prop. 1973:53 SFS 1973:64 Olika uttryck har använts för samma trafikslag som regional 
trafik, viss linjetrafik eller icke ekonomiskt bärkraftig trafik som ej utgör lokal trafik. 
247 SOU 1973:639-640. Bussbidragsnämnden övertog arbetsuppgifterna från Transportnämnden 
som 1968 övertog arbetsuppgifter från statens biltrafiknämnd. 
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Västerbotten som redan på 1950-talet skickade ansökningar till regeringen och 

anhöll om bidrag till olönsam trafik.248 

Slutsatsen av utfallet enligt diagram 4:1 är att för de relativt tätbefolkade 

stockholmslänen täckte de direkta intäkterna i stort sett kostnaderna. När det 

gäller Malmöområdets svaga ekonomi finns inga direkta kommentarer i 

utredningen men den skulle kunna förklaras med att befolkningen på ren 

landsbygd i Skåne var starkt spridd och att hushållen där i ett tidigt skede skaffat 

egna personbilar och därför i liten utsträckning utnyttjade kollektivtrafiken. 

Enligt den bedömning som jag kan finna i utredningen gäller det för övriga län 

att det i stort sett var bristen på intäkter som gav det låga utfallet av statsbidraget 

i förhållande till det bidragsgrundande underskottet. 

Motiv till valet av nedan jämförda län är att de norrländska länen Norrbotten 

och Västernorrland är grannlän till Västerbotten i norra Sverige och Malmöhus 

län är Sveriges sydligast belägna län och även användes av Sven Godlund.249 

Värmlands län användes som jämförelselän även i mitt tidigare arbete och 

Jönköpings län är ett av de mindre tätt befolkade länen i Sydsverige. Under 

remisstiden för 1968 års utredning inkom yttranden bland annat från 

länsstyrelser som hävdade att med de kostnadsökningar som skulle följa med 

1971 års lönerörelse fanns det överhängande risk för omfattande inskränkningar 

i eller indragning av befintlig busslinjetrafik på landsbygden om inte 

förutsättningarna snarast förbättrades. Riksrevisionsverket påpekade att de 

föreslagna förändringarna innebar en ny institutionell ram när kommunala 

upphandlingar skulle ske med en s.k. referenstaxa som jämförelsegrund vid 

beräkning av inkomsterna, förutom att kommunerna och staten fick delat 

ekonomiskt ansvar. Av Svenska Busstrafikförbundets yttrande framgår att det 

såg positivt på att kommunerna stod som köpare av trafik med huvudsakligen 

lokal inriktning och staten i enlighet med dess regionalpolitiska ansvar blev en 

248 1 953 års trafikutredning PM februari 1960 sid. 38. 
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naturlig köpare av regional trafik.250 Den positiva synen på trafikens uppdelning 

i regional respektive lokal trafik delades dock inte av SJ som ansåg en 

uppdelning mellan regional och lokal trafik som olämplig. 

Diagram 4:1 Milberoende statsbidrag i procent av bidragsgrundande 

underskott 1961,1965 och 1970 i några län. 
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AB F M S Y AC BD Sverige 

Anm. AB = Stockholmslänen, F = Jönköpings län, M = Malmöhus län, S = Värmlands län, 
Y = Västernorrlands län, AC = Västerbottens län, BD = Norrbottens län 
Källa: Busstrafiken i Sverige Ds K 1972:3. 

Från 1974 trädde de nya normerna i kraft i första hand för den lokala trafiken 

där kommunerna blev ansvariga för att persontrafikplaner årligen skulle 

fastställas. Fram till 1973 hade bidragsgivningen till landsbygdstrafiken varit 

avhängig av tillgången på medel men detta upphörde i och med den nya 

målsättningen att bidragen skulle främja en rationell och ändamålsenlig 

utformning av trafiken och att den skulle ingå i lokala, alternativt regionala 

trafikplaner samt "sådan lokal kompletteringstrafik på landsbygden som ingår i 

24y Godlund, (1954). 
250 Ljungberg Åke, SBF protokoll 1972-08-22. 
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en av kommunen antagen lokal trafikförsörjningsplan".251 Ersättningen skulle 

från 1974 beräknas på två dagliga dubbelturer och statsbidraget kunde utgå med 

högst 50 procent av underskottet, under förutsättning att lägst 60 procents 

kostnadstäckning uppnåddes i trafiken. Inom inre stödområdet252 blev 

förutsättningarna att bidrag kunde utgå med högst 75 procent av 

bidragsberättigat underskott vid minst 50 procents kostnadstäckning. Detta 

innebar att om någon linje inte nådde upp till dessa nivåer kunde kommunen 

köpa trafiktjänster upp till av staten godtagbar nivå. Anslagen till den 

olönsamma landsbygdstrafiken höjdes från 12,1 milj. budgetåret 1971/72 till 17 

milj. 1972/73. Reglerna för vad som skulle räknas som landsbygdstrafik 

ändrades till att gälla linje som till 2/3 i stället för 4/5 gick utanför stadsplanelagt 

område och där resorna till större delen företogs på landsbygdsdelen.253 

Trots att kommunerna nu kunde gå in och täcka trafikföretagens underskott 

upp till bidragsnormerna var inte busstrafiken lönsam.254 1 bussbidragsnämndens 

handlingar finns exempel på busslinjer som en kommun ansett nödvändig att 

trafikera trots att intäkterna endast uppgått till 40 procent av de totala 

kostnaderna. Kommunen betalade då ett bidrag som motsvarade de resterande 

10 procenten för att uppfylla den statliga normen på att en bidragsberättigad 

linje skulle till minst 50 procent täckas av egna intäkter. Det statliga bidraget 

kunde då uppgå till 75 procent av underskottet men slutresultatet för bussägaren 

blev trots erhållna kommunala och statliga bidrag ett underskott. Det innebar att 

bussägarna fortfarande inte alltid klarade en ren nettovinst men kunde uppnå ett 

lägre underskott som bland annat täcktes av längre brukningstid av fordonen. 

251 SFS 1973:639. Efterfrågestyrd trafik kallas allmänt kompletteringstrafik. 
Kompletteringstrafik = trafik som är anropsstyrd per tillfälle, går ett visst antal dagar eller turer 
per vecka antingen till närmaste ordinarie busslinje eller till närmaste serviceort. 
252 Som förutom skogslänen även skulle gälla Gotland. 
253 Prop. 1973:53. 
254 SFS 1974:607. 
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De nya trafikplaner för den regionala kollektivtrafiken som hade beslutats 

skulle upprättas från och med 1975.255 Från trafikåret 1975/76 började ersättning 

utgå även till efterfrågestyrd trafik som var samordnad med planerad skjutsning 

av förskolebarn och i sådant fall ansågs linjen till 100 procent bidragsberättigad. 

I och med budgetåret 1976/77 ändrades beteckningen på Bussbidragsnämndens 

ansvarsområde från "Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma 

busslinjer" till "Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik"256 

Bidragsmottagande företag blev genom detta beslut förutom privata och statliga 

busstrafikföretag på landsbygden även skärgårdstrafik i Stockholmsområdet. 

Busstrafikföretagens kostnader ökade bland annat genom högre skatter och den 

allmänna samhällsutvecklingen och branschens ekonomiska läge försvagades 

trots ökade bidrag. De höjda bidragsnivåerna efter 1974 är beroende på ändrade 

förutsättningar för bidrag till regional linjetrafik. 

Diagram 4:2 Statsbidrag till olönsam linjetrafik på landsbygden 1961 -

1980 milj. Kr, löpande priser. 

Källa: Statsverksbudget 1961-1980 och SOS. 

255 1 prop. 1975:1 används uttrycket kollektiv trafik i stället för som tidigare landsbygdslinje alt. 
linjetrafik. 
256 Prop. 1976/77:100 bilaga 9, SOU 1976:43. 
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När kommunikationsminister Bengt Norling (s) talade på 1973 års busskongress 

hävdade han att det skulle tas nya tag i fråga om den kollektiva busstrafiken och 

att det både i tätortsområden och i glesbygd fanns ett busslinjenät som inte var 

av denna världen sett ur planeringssynpunkt. Men nu skulle det städas! 

Omnibusstidningens ledarskribent undrade om det skulle komma att bli en 

planering till döds eller? Norlings uttalande innebar en förkastelsedom över 50 

års busstrafikutveckling menade skribenten och nu skulle insiktsfulla 

kanslihuspolitiker och skickliga planerare i ställe få ge uttryck för vad 

allmänheten och näringslivet behövde för transporter. En regional trafikplan som 

skulle omfatta hela Sverige skulle garantera en tillfredställande trafikförsörjning 

och den skulle vara klar inom ett år enligt Norlings uttalande.257 Men att döma 

av en artikel av Norling i Kommunal tidskrift var hans indignation främst riktad 

mot SJ:s trafikpolitik, "det kan mot denna bakgrund exempelvis inte vara rimligt 

att genom en allmän subventionspolitik tillåta ett okontrollerat utflöde av 

skattemedel till SJ:s trafikstarka nät, när det finns en god efterfrågan på SJ:s 

tjänster och SJ sålunda visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ till andra 

transportformer."258 Att de statliga subventionerna till SJ:s glesbygdstrafik var 

oproportionerligt stora i förhållande till bidragen till den privata busstrafiken 

kom fram redan i den Severinska utredningen som 1971 visade att "SJ får nu 

250 miljoner för den glesa trafiken på 6 000 km i icke lönsamma linjer. För 

olönsam busstrafik ges ett stöd på 12 miljoner trots att vägnätet är minst 10 

gånger större än SJ:s."259 

I och omkring Stockholm och andra större städer byggdes nya bostads

områden, de så kallade sovstäderna men arbetsplatserna fanns fortsättningsvis 

257 Svensk Omnibustidning nr 10 1973. 
Ytterligare en trafikutredning pågick i början på 1970-talet men berörde inte landsbygdstrafiken 
utan var en utredning om kollektivtrafik i tätorter. "KOLT" SOU 1975:47. 
258 Kommunal tidskrift 1971 sid. 512. 
259 Svenska vägföreningens tidskrift 9/10 1971. Ledaren. 
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centralt belägna. Detta skapade i sin tur efterfrågan på bättre och billigare 

kollektiva förbindelser. I Stockholm hade det så kallade stockholmskortet införts 

för hela stockholmsområdet och var bakgrunden till att regeringen 1974 tillsatte 

den så kallade länskortsutredningen med motiv att det generellt skulle införas 

periodkort för större områden i hela landet.260 

I december 1975, sedan remisstiden gått ut angående periodkortsutredningens 

förslag, såg SBF:s styrelse att det fanns möjligheter till en enklare och mer 

enhetlig hantering av bussfrågorna medan det bland utredningens krav även 

fanns synpunkter på att länen borde skapa ordning i sina yrkestrafikregister.261 

"Vart styr(s) vi under 1975?"262 var en fråga som SBF:s styrelse ställde. För 

bussnäringen var frågan hur långt den skulle tvingas låta andra krafter styra dess 

verksamhet? Kunde bussägarna själva bli starkare så att de fick styra och 

påverka utvecklingen? I annat fall var risken stor att delar av linjetrafiken skulle 

upphöra då kostnaden per vagnmil enbart under 1974 stigit med 21 procent. 

Trots alla svårigheter fanns en tillförsikt om framtiden i bussföretagen och enligt 

Svensk Omnibusstidnings ledare fanns bildlikt talat byggnadsarbetarna redan 

inom branschen, de var utbildade för sitt jobb och hade den rätta andan. Om de 

enbart fick byggnadsanvisningarna och lämpligt byggnadsmaterial så kunde 

samhället räkna med en positiv utveckling av trafiken.263 

Den 1974 tillsatta periodkortsutredningen vars uppdrag var att utreda frågan 

om regionalt gällande generella trafikrabatter kom våren 1976 med vissa 

radikala idéer om huvudmannaskap för kollektivtrafik och var helt inriktad på 

resenärernas och samhällets behov utan beaktande av konsekvenserna för 

befintliga busstrafikföretag. Något enigt förslag om hur den ekonomiska 

ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner skulle utformas fanns 

260 Inom samma utredning användes både ordet länskort som periodkort. 
261 Svensk Omnibustidning nr 12 1975. Detta tyder på att det inte enbart var i Västerbotten som 
det inte fanns någon enhetlig regel för registerhållningen. 
262 Svensk omnibustidning nr 1 1975 sid. 1. 
263 Svensk omnibustidning nr 5 1975. 
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inte och för att åstadkomma en ökad central trafikplanering sågs skapandet av 

någon form av länsövergripande huvudmannaskap som en lösning. Utredarnas 

förslag var att bidrag skulle utgå till koncessionerade linjer som fanns upptagna i 

en trafikförsörjningsplan och ersättningen skulle grundas på två dubbelturer per 

trafikerad vägsträcka måndag - fredag samt två dagliga turer lördag och söndag. 

Bidraget skulle enligt utredarnas förslag utgå med samma belopp oberoende av 

om trafiken var lokal eller regional.264 Men den ökade samordningen och 

samplaneringen av trafik sågs från vissa remissinstansers sida som ett tecken på 

socialisering av trafiken då samverkansformerna för huvudmannaskapet 

föreslogs ske genom interkommunal samverkan mellan landstingskommunen 

och primärkommuner, antingen genom kommunalförbund eller via aktiebolag.265 

En jävsfråga dök upp sedan kommunerna fått ansvaret för den lokala trafiken 

och gällde frågan om att kommunerna vid hantering av statsbidragen var jäviga. 

Justitieombudsmannen påtalade 1977 den olämpliga handläggningen av 

bidragsärenden i kommunerna som enligt JO var direkt betänklig och olämplig 

då kommunala bolag både fördelade det offentliga stödet för olönsam trafik till 

egna företag som till andra företag i kommunen. 

4.5 Länshuvudmannareformen 

Hur kom då den storstadsmotiverade periodkortsutredningens resultat att 

påverka den linjebundna busstrafiken? Den blev grunden till den i juni 1978 

beslutade huvudmannareformen som föreskrev att senast 1 jul i 1981 skulle det 

tillskapas länsvisa huvudmän för den kollektiva trafiken i hela landet frånsett 

Västsverige som beviljats förlängd övergångstid fram till den 1 juli 1983.266 

Landstingskommunen och primärkommunerna i varje län skulle gemensamt 

ansvara för linjetrafik för personbefordran, med undantag för den trafik som 

264 SOU 1976:43 sid. 13 ff. 
265 Svenska vägföreningens tidskrift 63 (1976) häfte 5. sid 11. 
266 SFS 1978:438. 
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utgjorde kompletteringstrafik med personbil. De företag som fick tillstånd till 

linjetrafik skulle vara skyldiga att bedriva samtrafik med anslutande järnvägs-, 

spårvägs-, eller sjötrafikföretag.267 Om en tvist uppstod och inlösen av företag 

skulle bli nödvändig skulle ersättningens storlek avgöras av buss- och 

taxivärderingsnämnden och om en tvist skulle uppstå om den periodvisa 

ersättningen till trafikutövare skulle den lösas genom en särskild skiljenämnd. 

Då det är svårt att finna någon allmän debatt i anledning av 

periodkortsutredningens förslag på samma sätt som i andra frågor om 

busstrafiken kan det till viss del bero på att SBF som partipolitiskt organ inte 

gick ut i den allmänna debatten och att SLTF var en organisation för offentligt 

ägda företag. 

Omnibusstidningens kommentar till beslutet var att beslutet om 

länshuvudmän troligen skulle ge bussföretagen ett minskat risktagande men att 

samhället kunde drabbas negativt och riskera att förlora den företagaranda som 

fram till dess funnits inom busstrafiken. Den nya huvudmannaskapslagen för 

kollektivtrafik och dess växande administration befarades skapa rekryterings

problem inom bussbranschen. Förhoppningen från bussägarnas sida var därför 

att politikerna skulle inse detta problem och att det skulle resultera i att en för 

trafiken specialinriktad högskolelinje skulle skapas. 

Av remissvaren till utredarna framgår att SBF fann det principiellt positivt att 

regeringen ville främja attraktiviteten hos busstrafiken men avvisade förslaget i 

huvudmannaskapsfrågan. SBF föreslog i stället ett övergripande statligt 

administrativt och ekonomiskt ansvar för trafikförsörjningen som i huvudsak 

skulle nyttja redan befintliga organ och rättsinstrument för att möjliggöra en 

ekonomisk minimistandard för åtminstone landsbygdens trafikförsörjning där 

landstings- och primärkommuner skulle kunna förbättra de ekonomiska 

267 Prop. 1977/78:92 "Om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik 
beslutad den 2 mars 1978". På regeringens vägnar: Thorbjörn Fälldin, Bo Turesson. sid. 1 ff. 
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insatserna för speciella linjer. Länsstyrelsen i Västerbotten ansåg att det borde bli 

ett specialdestinerat stöd till kollektivtrafiken. 

Enighet rådde i stort bland remissinstanserna om att län skulle bli det 

geografiska ansvarsområdet för huvudmännen samt att det skulle finnas ett 

gemensamt ansvar för både lokal och regional trafik. En fråga som oroade 

många remissinstanser var att det skulle bli ökade kostnader när samhället tog 

över ansvaret för trafiken. Ett antal remissinstanser, LO, bussägare och 

länsstyrelsen i Västerbotten, påpekade även att utredarna glömt eller inte kände 

till att godstransporter ingick som en naturlig del av landsbygdens busstrafiks 

intäkter. 

En viktig fråga som SBF återkommande påpekade var att företagen som 

verksamhetsansvariga skulle vara innehavare av koncessionerna. I denna fråga 

fick de medhåll av Postverket och Svenska Handelskammarförbundet. En annan 

fråga som SBF länge drev var att SJ:s och Postverkets busstrafiks 

tillståndsprövning skulle flyttas från regeringen till länsstyrelsen och för detta 

fick de medhåll av länsstyrelser, landstingsförbundet och statskontoret.268 

Genom huvudmannareformen kom detta förslag att verkställas men efter ett 

antal år blev koncessionerna helt överförda till länshuvudmännen.269 

4.5.1 Länshuvudmannaskapet 

Det gemensamma huvudmannaansvaret för kommuner och landsting som 

beslöts 1978 förutsattes skapa förutsättningar för fler resor med kollektiva 

trafikmedel men relationerna mellan trafikutövare och huvudmän hade på vissa 

håll störts av förutfattade meningar om trafiktillstånd och driftsformer. 

Kommentarer från SBF visar att deras förhoppning var att trafikföretagen skulle 

kunna visa god förmåga till samverkan med varandra och anpassa sig till 

268 Prop. 1977/78:92 sid. 22 ff. 
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ändrade yttre betingelser när det gällde den föreslagna länstrafikorganisationen. 

"Endast dårar och fanatiker kan vilja rasera något utan att ha något bättre att 

sätta i dess ställe"270 skrev ledareskribenten för Svensk Omnibustidning 1982. 

Att spara och vara effektiv var tidens lösen, men för en trafikpolitik som syftade 

till effektivitet och transportlösningar till "lägsta samhällsekonomiska 

kostnad"271 borde marknadskrafterna vara ett instrument att spela på mer än vad 

som hittills varit fallet. Bussbranschens företrädare upplevde nu att företagarna 

allt mer hamnat i en förmynderiets grottekvarn under maktens täckmantel av 

myndighetsansvar. Detta uttrycktes i en ledare som: "Vad stort Du tänkt, vad 

skönt Du drömt. Vad Du för alla ville. Blir kanske bäst, när det blir glömt. Oh, 

Du planeringssnille"272 Åsikten var att trafikens företrädare borde ges tillfälle att 

arbeta för detta mål i samverkan och ädel tävlan, utan att snärjas av onödig 

byråkrati och tillfällighetspräglade offentliga budgetbedömningar. 

I den efterföljande interna debatten inom bussbranschen i anledning av 

förändringarna av den lokala och regionala linjetrafiken förekom två centrala 

frågor. Den första var frågan om linjetrafiktillstånden hindrade planeringen av 

rationella trafiklösningar och den andra om det var billigare för 

länshuvudmännen att bedriva trafik i egen regi eller om den skulle bedrivas av 

entreprenörer.273 Var låg moroten i förslaget för att få till stånd till en bra, billig 

och rationell trafik? Det borde vara mer fruktbringande att diskutera än enbart 

formalia och strukturer. 

På Busstrafikförbundets kongress 1984 hävdade förbundsdirektör Ljungberg 

att genom länshuvudmannareformen kom ansvaret för kostnaderna att föras över 

269 År 1989 fråntogs bussägarna sina koncessioner genom riksdagsbeslut och alla 
tillståndsfrågor överfördes till länshuvudmännen. Trafikutskottets betänkande 1984/85:30 samt 
Riksdagsskrivelse 1984/85:383. 
270 Svensk Omnibustidning nr 2 1983 sid. 1. 
271 Svensk Omnibustidning nr 3 1982 sid. 1. 
272 Svensk Omnibustidning nr 1 1983 sid. 1. 
273 Enligt en undersökning jag gjorde under år 2000 hade alla länshuvudmän fortsatt eller 
övergått till att upphandla all trafik på anbud. 
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på kommuner och landsting och för detta krävde de motprestationer ifråga om 

rättsregler som utformades så att politikerna skulle få hela trafikeringsrätten. 

Mot förslaget reagerade trafikutövarna då de ansåg att deras verksamhet 

behövde bygga på äganderättslig grund, det vill säga koncessioner, om den 

skulle kunna hanteras rationellt och därför var oron stor bland trafikutövarna då 

huvudmannareformen tycktes rycka undan grunden för bussägarnas företagande. 

Ljungberg lyfte bland annat fram två frågor, å ena sidan de samhällsfinansierade 

driftsunderskotten som borde ses i ett samhällsekonomiskt perspektiv och å 

andra sidan busstrafikens rättsregler via koncessioner godkända av länsstyrelse 

som var grunden för busstrafikutövandet. Han menade att idéfundamentet med 

fri företagsamhet för bussägarna hade raserats till grus och att det nya 

regelsystemet inte fungerade. Med statens och länshuvudmännens administrativa 

grepp om verksamheten hade reglerna i stort sett spelat ut sin roll. Fortfarande 

var den långväga busstrafiken bunden till att ta hänsyn till SJ:s linjer och 

Ljungberg ifrågasatte också att subventionerad linjetrafik kunde tillåtas verka i 

konkurrens med den inte subventionerade beställningstrafiken genom att 

kontroll av regelverket i princip saknades. Efter sextio år av i övrigt 

revolutionerande förändringar på transportmarknaden borde därför tiden ha varit 

mogen att frikoppla även den långväga busstrafiken från järnvägspolitikens 

ledband och istället tillskapa nya tidsenliga regelverk där en sund och naturligt 

konsumentanpassad busstrafik skulle kunna utvecklas.274 

I fråga om införandet av det regionala huvudmannaskapet kommer 

Länstrafiken i Västerbotten att få stå som fallstudie och behandlas i eget kapitel. 

4.6 Sammanfattning 

Ett drygt sekel har förflutit sedan de första bilarna infördes till Sverige i slutet av 

1800-talet och den första lagen om biltrafik fastställdes 1906 och villkoren för 

274 Svensk Omnibustidning nr 10 1984. 
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trafiken har förändrats i takt med förändringar i den omgivande miljön. En 

intensiv period av tillfälliga förändringar av regelverken, ägde rum under 

kristiden på 1940-talet. Förändringarna berodde till största delen på den 

bristsituation på däck, bränsle och smörjoljor som andra världskriget 

förorsakade. Bussägarna var snabba på att installera gengasaggregat, i många 

fall av lokal konstruktion, då de därigenom undgick att drabbas av 

inskränkningar i trafiken och staten medverkade i vissa fall med bidrag till 

investeringarna för att mildra bränslebristens konsekvenser. Bussägarna som var 

snabba att montera på gengasaggregaten var lika snabba att återgå till bensin när 

den åter fanns i marknaden. Under 1950-talets sista år, då antalet personbilar 

växt lavinartat kom emellertid den ekonomiska situationen att försämras och i 

vissa fall bli krisartad för viss busstrafik på landsbygden. 

Det innebar att den av de rättsliga och ekonomiska frågor som på det mest 

avgörande sättet kom att beröra busstrafiken från 1960-talet och framåt var 1953 

års trafikutrednings förslag 1960 om att staten borde gå in och stödja den 

olönsamma trafiken på landsbygden. Landsbygdstrafiken med buss hade till dess 

varit helt kommersiellt baserad men genom den press som en expanderande 

privatbilism utövade kom busstrafiken att utsättas för ett negativt 

omvandlingstryck. Det får därför ses som en viktig milstolpe i samhällets 

engagemang för den linjebundna busstrafiken på landsbygden när busstrafiken 

inte längre enbart ansågs vara en privat fråga mellan bussägarna och 

befolkningen och så värdefull att offentliga medel började tillskjutas, så som det 

fram till 1933 hade gjorts med det hästburna skjutsväsendet. Med samhällets 

urbanisering kom det politiska engagemanget för den kollektiva busstrafiken att 

växa från den tidpunkt då bidrag 1961 började utbetalas med en fast ersättning 

per mil till olönsam landsbygdstrafik fram till 1974 års politiska beslut då det 

statliga bidraget började förmedlas via kommunerna. 

Genom 1973 års beslut försvann statens maximala ersättningsbelopp till 

olönsam busstrafik på landsbygden och de lokala politikerna fick huvudansvaret 
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för att via lokala trafikplaner utforma den lokala kollektivtrafik som de ansåg 

nödvändig. Ersättning till trafikutövarna skedde efter förhandling med 

respektive kommun sedan lokal trafikplan upprättats och kommunerna fick 

betala ersättning för den trafik som de ansåg nödvändig för att samhällets totala 

infrastruktur skulle fungera. Regionala trafikplaner upprättades av länsstyrelse 

och ersättning utgick till trafikutövarna efter ansökan till länsstyrelsen.275 

Budgetåret 1976/77 ändrades beteckningen på bussbidragsnämndens 

ansvarsområde från "Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma 

busslinjer" till "Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik" och motivet var 

bland annat att ekonomiska bidrag börjat utbetalas även till skärgårdstrafik med 

fartyg i stockholmsområdet genom ett avtal mellan staten och Waxholmsbolaget 

och ingick i Bussbidragsnämndens ansvarsområde. Vi kan lägga märke till att 

man gick över från att stödja "aktörerna" - företagarna - till det kollektiva 

begreppet "trafiken". 

Urbaniseringen och antalet privata bilar växte liksom politikernas åtaganden 

för att upprätthålla den kollektiva busstrafiken. Politikerna började eftersträva ett 

större inflytande över planeringen av trafiken och ansåg att någon typ av 

regionala busskort, i likhet med "Stockholmskortet" skulle införas vilket 

resulterade i länshuvudmannautredningen och bildandet av Länstrafikbolagen. 

Av generella trafikpolitiska beslut är 1963 års troligen det mest 

omdiskuterade då det skulle ge fri trafikeringsrätt och varje trafikslag skulle få 

bära sina egna kostnader. Men för den linjebundna busstrafiken kvarstod kravet 

på koncessioner vilket inte kan sägas innebära fri trafikeringsrätt samt att hänsyn 

fortfarande skulle tas till järnvägstrafiken när koncessioner beviljades. När sedan 

de offentliga bidragen till olönsam busstrafik börjat utbetalas blev bussägarna 

mer och mer bundna till politikernas krav på linjeplaneringen och 1977/78 års 

beslut om länshuvudmän eliminerade all direkt privat planering av 

275 SFS 1973:639-640. 
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kollektivtrafik med buss på landsbygden. Busstrafiken som till största delen 

varit planerad och utförd av privata bussägare blev i fortsättningen styrd av 

politiker. Landsbygdens busstrafik hade gått från fri till bunden trafik, tvärt emot 

intentionerna i 1963 års trafikpolitiska beslut. 
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Bild 5. Några av de verksamma bussföretagen i region Nord. 
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Källa: Företagsstämplar, ab continentbus arkiv på Företagsarkivet i Westerbotten. 

5 BUSSTRAFIKENS STRUKTUROMVANDLING I VÄSTERBOTTEN 

Då syftet med denna studie är att belysa och förklara omvandlingen av den 

linjebundna busstrafiken på landsbygden är frågan om man kan finna någon 

tydlig företagsstrategi i den omvandling som skedde inom bussbranschen. 

Företagsstrategier har förmodligen diskuterats lika länge som företag funnits 

men ordet företagsstrategi blev ett modeord i mitten på 1950-talet enligt H. Igor 

Ansoff276 och Georg Nyström menar att det slog igenom i Sverige omkring år 

1970.277 Strategi kan handla om att leda en verksamhet utifrån uppställda mål 

och för företag i en mogen bransch kan strategin handla om åtgärder för 

företaget att överleva. Ordet strategi är synonymt med politik (policy) eller plan 

eller riktlinjer. Det kan vara vilseledande då det har sitt ursprung i det gamla 

276 Ansoff, H. Igor, Företagsstrategi i teori och praktik. (red.) Middlesex 1969. Stockholm 
1972. sid. 11. 
277 Nyström, Georg, Företagsstrategi. Att skapa och utnyttja övertag. Stockholm 1990. sid. 9. 
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grekiska ordet strategos som avsåg en person som bland annat hade till uppgift 

att utveckla idéer för att vinna krig och den konkurrens om koncessioner som 

fanns mellan bussägarna efter 1960 kan faktiskt liknas vid en kamp om 

koncessioner. Att utforma en strategi och att utnyttja övertag är att implementerà 

en strategi. En företagsstrategi innebär att fastställa mål, att anskaffa kapital och 

knyta till sig nyckelpersoner som vill skapa övertag eller skapa synergieffekter 

genom att integrera olika produkter.278 

När man diskuterar bussbranschens företagare och företag är gränserna 

flytande då det ofta gäller små företag där företagaren och företaget kan sägas 

vara detsamma. När Dahmén på 1940-talet diskuterade företagens strategier 

visade han på vikten av att ta hänsyn till hur teknikutvecklingen förändrar 

företagens beteende. Det blir en kamp mellan gamla och nya verksamheter och 

kundkretsen förändras. Vid analys av ett företags strategi är det nödvändigt att ta 

hänsyn till både teknikutvecklingen och kundkretsens förändringar i det 

omgivande samhället och "det innebär att analysen av en marknadsutveckling 

kan ske på olika nivåer - institutionellt, organisatoriskt eller med ett individuellt 

perspektiv".279 

Generellt för alla branscher är att de genomgår tillväxtfas, mättnadsfas och 

tillbakagångsfas men utsträckningen i tid är olika beroende på den 

omkringliggande tekniska och marknadsmässiga förändringen. Ett utmärkande 

drag för företag i den västerländska kulturen är att de som inte expanderar 

kommer att uppslukas av andra expanderande organisationer.280 Hur detta 

fenomen utvecklades inom bussbranschen kommer att analyseras i detta kapitel. 

Företag utvecklas på olika sätt vid olika ålder och yngre företag växer i större 

utsträckning än äldre genom intern utveckling. Per Davidsson och Frédéric 

Delmar menade att: "Större företag väljer främst att växa genom att köpa andra 

2/8 Nyström (1990). sid. 5 ff. 
279 Fälting, Lars, Småhusfinansiering. En studie av kommunens, statens och enskilda aktörers 
riskhantering i Nyköping 1904-1948. Uppsala Studies in Economic History nr 52. 2001. sid. 41. 
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företag."281 Viss verksamhet kan förändras genom produktionsförändringar eller 

genom att tillverkningen av en viss vara kan bli lönsammare om själva 

tillverkningen flyttas till annan ort eller annat land. Exempel på detta är textil-

och skotillverkningarna som under 1960-talet i stor utsträckning flyttades från 

Sverige och till låglöneländer. Men så finns det verksamheter som inte kan 

flyttas till annan ort. Exempel på detta gäller temporär men regelbunden fysisk 

förflyttningen av personer och varor som busstransporter vilka är ortsbundna 

och inte möjliga att lagerhålla. 

Bussbranschen kom under den studerade perioden in i en tillbakagångsfas 

med viss omvandling och viss avveckling av verksamhet. Ett avvecklingsförlopp 

har tre faser, ifrågasättande, besluts- och genomförandefaser.282 Bristen på 

empiriska dokument om busstrafikföretagens strategier gör att hänvisningar till 

direkta beslut saknas varför vissa antaganden får göras: 

- för det första att när bussägarna såg andra vägar till lönsam verksamhet 

stängda tog de egna initiativ till förändring 

- att det personliga innehavet av en koncession upplevdes mer 

maktpåliggande än vanlig kommersiell verksamhet då bussägarens 

kundkrets var begränsad och bussägaren hellre överlät verksamheten än 

lät den upphöra. 

I fråga om avvecklingsförloppet kan många aktörer vara involverade och ju 

större de historiska uppoffringarna har varit ju svårare är det att lägga ner 

verksamheten.283 De aktörer som kan vara inblandade i en företagsförändring 

kan vara företagsledningen, facket, politiker och media och det gäller i första 

hand de stora företag som Aneli undersökte men företagsledningens 

2*u Nyström (1990) sid. 10 ff. 
281 Davidsson, Per & Frédéric, Delmar, "Tillväxt i små och nya - och något större och mognare 
- företag" i Johansson, Dan och Karlson, Nils (red) Den svenska tillväxtskolan. Om den 
ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm 2002. sid. 103. 
282 Aneli, Barbro & Persson, Bo, Avveckling av verksamhet. Studier i framstegets dynamik. 
Linköping 1982. sid. 111. 
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hänsynstagande till omgivningen gäller oberoende av företagets storlek. Här är 

frågan om hur omvandlingen av verksamheten genomfördes och då analysen av 

en företags- eller en branschs strategi284 förutsätter en modell som visar 

företagets marknadsandelar är det nödvändigt att finna ett operationellt mått på 

ett företags totala framgång. "Viktigare än att försöka relatera vissa behov till 

vissa mått, är det därför att ange några mått, som kan användas för att mäta ett 

företags totala framgång."285 Tillväxt oavsett organisationstyp, som aktiebolag 

och andra typer av affärsföretag, är materiellt och psykologiskt gynnsam för alla 

som är beroende av institutionen och konsekvenserna av en tillbakagång är 

negativ för alla som är beroende av den. 

I följande avsnitt kommer därför först bussrationaliseringsnämndens arbete 

att studeras för att få ett grepp över marknadsläget och de mer generella 

strategiska frågorna. Därefter kommer företagens strategier att analyseras utifrån 

koncessionsförändringarna, med tonvikt på de två variablerna antalet 

koncessioner och antalet koncessionsägare. 

5.1 Bussrationaliseringsnämnden 

I mitten på 1950-talet när efterkrigstidens positiva utveckling för busstrafiken 

bytts till en nedgång diskuterades ett antal transportfrågor mellan företrädare för 

olika svenska transportörer. Resultatet blev att 1955 bildades 

Bussrationaliseringsnämnden (BrN) av Näringslivets Trafikdelegation och 

Svenska Omnibussägareförbundet. Syftet var att arbeta för att tillförsäkra 

allmänheten bästa tänkbara kommunikationer, tillföra företagen nya inkomster 

283 Aneli & Persson (1982) sid. 7. 
284 Nyström (1990) Företagsstrategi är en samlingsterm för affärsstrategi, portfölj strategi och 
institutionell strategi, sid. 12. 
285 Nyström (1990) sid. 31. 
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främst genom mer omfattande skolskjutsar och transport av bussgods samt 

bereda vägen för en smidigare anpassning av turer och linjer.286 

Under perioden närmast efter andra världskrigets slut var många bransch

rationaliseringar aktuella. Gunnar Myrdal lämnade som handelsminister direktiv 

till åtta utredningar rörande näringslivets förhållanden och elva av regeringens 

fjorton utredningar rörande näringslivets förhållanden var utredningar om 

specifika branscher. I debatten om branschrationaliseringar hävdades att den 

tredje vägen som skulle kunna kallas kartläggning var ett sätt att ge branschens 

individuella företag kunskaper som gjorde det möjligt att snabbare effektivisera 

verksamheten i de företag som hade förutsättningar att utnyttja kunskaperna.287 

Bussrationaliseringsnämnden var ett undantag från de många statliga 

utredningarna då den hade tillsatts av Busstrafikförbundet och Näringslivets 

Trafikdelegation i syfte att medverka till en bättre och lönsammare privat 

busstrafik.288 Bussrationaliseringsnämndens arbete blev därmed en del av den 

privata busstrafikens allmänna strukturförändringsarbete. 

Dess uppdrag var således att skapa en översiktlig bild av förhållandena inom 

busslinjetrafiken i landet och att göra fördjupade undersökningar i vissa 

områden. En undersökning gällde busslinjetrafiken i Södermanlands län289 och 

en Jämtlands län. Den sistnämnda låg så i linje med vad statsmakterna 

efterfrågade att Bussrationaliseringsnämnden tilldelades ett bidrag på 25 000 

kronor vilket motsvarade 50 procent av utredningskostnaden.290 Ett annat 

område som Bussrationaliseringsnämnden riktade sitt intresse mot var 

286 Bussrationaliseringsnämndens protokoll 1959-04-29. Svenska Omnibussägareförbundets 
arkiv på Spårvägsmuseet, Stockholm. 
287 Höglund, Rune, m.fl. Branschrationalisering, Mening Metoder Möjligheter, Stockholm 
oktober 1958 sid. 238. 
288 Bussrationaliseringsnämndens styrelse bestod av fyra ledamöter varav 2 ledamöter utsågs av 
Näringslivets Trafikdelegation. Sven Gerentz Vd för Näringslivets Trafikdelegation och 
Skogschefen Folke Heideken och två ledamöter av Svenska Omnibussägareförbundet: 
Direktörerna Gösta Wahlstedt (senare ersatt av dir. Hilding Gradin) och Carl-Axel Seth. 
289 Bussrationaliseringsnämndens PM 1962 bilaga 2. 
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Västerbottens län. Först kom Burträskområdet där de lyckades förmå bussägarna 

till att fullfölja den påbörjade frivilliga strukturrationaliseringen. Därefter 

riktades intresset mot området mellan Skellefteå och Umeå och senare följde 

glesbygdsområdet väster om Inlandsbanan, den s.k. Vilhelminautredningen.291 

Men nämnden kom även att fungera som remissinstans åt kommunikations

departementet, statens biltrafiknämnd och länsstyrelser för analys av trafik

ärenden av mer komplicerad natur. 

Vilken information om busstrafiken ger Bussrationaliseringsnämndens 

rapport? Ja av slutrapporten i september 1962 framgår bland annat att antalet 

busslinjekilometer i Norrland var mycket högre per 10 000 invånare än landet i 

övrigt liksom antalet km per busslinje vilket inte torde vara överraskande med 

hänsyn till de långa avstånden och de glest bebyggda områdena, se tabell 5:1. 

Tabell 5:1 Antal linjetrafikbussar per 10 000 invånare 1959/60. 
Område Bussar 

Västerbotten 12,9 
Norrbotten 14,1 
Malmöhus 5,0 
Sverige 8,7 

Källa: Bussrationaliseringsnämnden. 

Rapporten visar också att utbyggnaden av antalet busslinjer vid decennieskiftet 

1959/60 exempelvis var betydligt högre i Västerbotten än i Norrbotten och det 

svenska genomsnittet, se tabell 5:2. Men antalet ägare till bussföretagen framgår 

inte av rapporten. I norra Sverige fanns många men små företag i motsats till 

södra Sverige där företagen var få, stora och i många fall offentligt ägda.292 

Utredarna konstaterade att det i Västerbotten förekom parallelltrafik mellan två 

290 Proposition 1966 Kommunikationsdepartementet, bilaga 8 punkt B 15: om anslag till 
kostnader för övergång till högertrafik, sid. 196. 
291 Glesbygdstrafiken i Västerbottens län. Bussrationaliseringsnämnden PM 1959. 
292 Bussrationaliseringsnämndens slutrapport sid. 12. 
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Tabell 5:2 Antal busslinjekm per 10 000-tal invånare 1959/60. 
Område Antal km 

Västerbotten 
Norrbotten 
Västernorrland 
Stockholmsområdet 
Sverige 

538 
317 
302 
38 

141 

Källa: Bussrationaliseringsnämnden. 

eller fler företag på samma väg eller ortsrelationer i 48 procent av trafiken i 

jämförelse med Södermanland där parallelltrafik förekom i endast nio procent av 

trafiken. Utredarnas tolkning var att parallelltrafik kunde vara diskutabel men 

samtidigt från bussägarnas sida försvarbar eftersom det vid infarterna till en 

större ort eller stad kan finnas många tillfartsvägar som i någon slutrelation 

möts. Ett lokalt exempel på detta är den parallelltrafik som passerade det 10 km 

långa vägavsnittet Kåge -Skellefteå i region Nord. Bussarna på väg till 

Skellefteå kom från Piteå och Arvidsjaur i Norrbotten samt från Jörn, Myrheden, 

Fällfors, Renholmen och Östanbäck i norra länsdelen. Samtliga linjer hade 

samma vägavsnitt att passera mellan Kåge och Skellefteå men hade vitt skilda 

orter och vägavsnitt som huvudupptagningsområde för sin trafik. Att diskutera 

frågan om parallelltrafik kunde vara teoretiskt rätt men från företagarnas sida 

inte ett adekvat mått på trafikens effektivitet. 

Nämnden konstaterade vidare att intäktskällorna var personbefordran, 

be ställnings trafik och skolskjutsar i beställningstrafik varav ca 70 procent 

härrörde från personbefordran men att möjligheterna till vinstmaximering alltid 

varit beskurna då bussföretagens tjänster var beroende av myndigheternas 

godkännande.293 Här frånsåg tydligen utredarna att för busstrafiken på 

293 Prop. 1977/78:92 sid. 43. 
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landsbygden i Norrland var intäkterna av bussgods en mycket viktig faktor som 

på vissa linjer kunde uppgå till över 50 procent.294 

Möjligheterna för en företagare att utan betydande förluster helt avveckla 

engagemanget i en busstrafikrörelse var små. Därför ansåg Bussrationaliserings-

nämnden att det ur ett snävt företagsekonomiskt perspektiv var rätt att driva 

rörelsen vidare så länge inkomsterna täckte kostnaderna utan eller med ringa 

förräntning av eget kapital.295 Ett specifikt problem för busstrafiken som bransch 

formulerade nämnden på följande sätt: "busstrafiken karaktäriseras därav att 

produktion och konsumtion är helt förbundna med varandra i såväl tid som rum. 

Bussplatskilometer kan inte lagerhållas och produktionen därav kan inte heller 

centraliseras."296 

I början på 1930-talet fanns det 1 250 busslinjeföretag i landet och därefter 

har en ständig rationalisering skett. Ett problem vid rationaliseringar var enligt 

utredningen gällande skatteregler som innebar att varje ersättning utöver 

bokförda anläggningstillgångar skulle beskattas som inkomst. Detta var starkt 

hämmande för i övrigt välmotiverade överlåtelser. Något som 1962 befarades 

hämma rationaliseringar var även den konstruktion av driftsbidragen till 

olönsam busslinjetrafik på landsbygden som införts 1961.297 

I januari 1959 hölls ett sammanträde i Umeå med representanter för 

länsstyrelsen i Västerbotten, ledamöter från Bussrationaliseringsnämnden och 

Västerbottens Läns Omnibussägareförening.298 Frågan gällde busslinjetrafiken i 

Västerbottens län och möjligheterna att rationalisera den. Man hade avgränsat 

frågan till att gälla området mellan Skellefteå och Umeå där det fanns både korta 

och långa linjer. Vid sammanträdet framhöll Åke Odén299 beträffande 

294 Hellgren (1996) sid. 131. 
295 Rapport avgiven av Bussrationaliseringsnämnden september 1962. sid. 28. 
296 Rapport avgiven av Bussrationaliseringsnämnden september 1962. sid. 32. 
297 Rapport avgiven av Bussrationaliseringsnämnden september 1962. sid. 34. 
298 Länsstyrelsen i Västerbottens protokoll 28 januari 1959 diarienr. III 09 1659. 
299 Byråchefen Åke Odén, Statens biltrafiknämnd. 
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förhållandena i Västerbotten att de inte var unika utan det fanns fler områden 

med liknande problem i Norrland. Varför man valt just dessa linjer var 

egentligen förorsakat av att två företag hade trafik mellan dessa orter och deras 

linjer delvis trafikerade samma sträcka. Av protokoll framgår att utredningen 

initierats av en person som ingick i ledningen för ett av de två konkurrerande 

företagen och inte av nämnden. Gerentz300 påpekade att trafikanternas intressen 

av goda förbindelser väl tillgodosetts medan ytterligare turer skulle få motsatt 

resultat. Från departementets sida hade man ansett att länsstyrelsen vid sin 

bedömning av trafiktillstånd borde ha gått hårdare fram men landssekreterare 

Lindblad och länsassessor Julin hade motsatt åsikt. Här kan frågan ställas om det 

berodde på länsstyrelsens tjänstemäns egna insikter och åsikter om trafikens 

effektivitet eller om de var färgade av relationer till vissa stora företags 

företrädare?301 

Pellijeff302 framhöll under sammanträdet att vid sammanslagningen av ett 

antal bussföretag i Burträsk hade nämnden gett råd och han menade att det hade 

lyckats och att man därför skulle fortsätta att driva den frivilliga linjen i fråga 

om rationaliseringar. Från länets omnibussägareförening framhöll Lundström303 

att det förhållandet att tillstånd till juridiska personer ofta tidsbegränsades till att 

inte överstiga tre år varefter omprövningen skulle ske motverkade bussägarnas 

vilja att ombilda till aktiebolag.304 Men det ekonomiska läget var så svårt att 

många bussägare allvarligt övervägde att upphöra med sin trafik. I det svåra 

ekonomiska läget fanns dock en ljuspunkt och det var att man via Volvo kunde 

investera i mindre och lättare bussar till lägre priser. På samma sätt som tidigare 

300 Direktör Sven Gerentz, ordförande i bussrationaliseringsnämnden. 
301 Linjebuss protokoll 1972-05-25: revisionsanmärkning beträffande ett lån till en tjänsteman 
på länsstyrelsen som fått ett reverslån utan ränta och säkerhet och ingen återbetalning hade 
skett. 
302 Direktören Alexej Pellijeff, sekreterare i bussrationaliseringsnämnden. 
303 Direktören Sven Lundström representant för Västerbottens Läns Omnibussägareförening. 
304 Koncessionerna gällde tillsvidare men Länsstyrelsen hade att i varje enskilt fall ta hänsyn till 
faktorer som kunde motivera att någon koncession enbart tillstyrktes för viss tidsperiod. 
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framförts ansåg Lundström att man borde arbeta för att få ta hand om fler 

skolbarnstransporter och att diskutera med kommunerna om subventioner till 

trafiken. 

Ett år senare, 1960, var det glesbygdslinjerna i Västerbottens län som var 

aktuella, i den s.k. Vilhelminautredningen. Utredningen konstaterade att 

Postverkets Diligenstrafik305 hade en nästan hundraprocentig linjetäckning på de 

viktigaste vägarna som förband fjällvärlden med Inlandsbanan. De tretton 

enskilda företagen i området körde i huvudsak på småvägar, levde under svåra 

ekonomiska förhållanden och Diligenstrafikens ledning ansåg inte att den kunde 

överta eller upprätthålla trafiken på dessa befintliga privata linjer utan externt 

stöd. 

Av tolv företagare hade åtta även annat förvärvsarbete medan fyra helt 

livnärde sig på yrkestrafik, busstrafik, åkerirörelse eller som droskägare, d.v.s. 

en kombination av olika trafiktjänster. Som svar på en enkät där det fanns 

utrymme för trafikutövarnas egna bedömningar om framtiden svarade 

exempelvis Inge Johansson 1960 att: 

"Jag funderar på att lägga ned trafiken. Förr gick den skapligt, men nu är det bara godset, 
som ger något utbyte men även detta börjar försvinna i samband med mekaniseringen av 
skogsbruket. När hästarna försvinner behöver havre o. dyl. ej transporteras till skogen. -
Man har stakat en väg Flakaträsk - Tärnavägen (vid Ankarsund) och det blir då möjligt att 
få en linje Sorsele - Åbacka - Flakaträsk - Blaiken - Storuman, men den tar nog posten 
hand om. Trafikförsörjningen är desperat för byarna ovanför Fjällbonäs. Alla 
skogsarbetare har egen bil!"306 

och Einar Bäcklund skrev: 

"För två år sedan kunde 'övriga transporter' (d.v.s. utöver skolbarn) ge 40 kr/dag men nu 
är jag glad över 5 kr/dag. Godstransporterna betyder en del men de betyder också att min 
tanke på en Mercedesbuss ej går att realisera, eftersom en sådan skulle bli något för liten 
för både skolbarns- och godstransporter."307 

305 Allmänt kallat Diligenstrafiken. 
306 Strukturfrågor inom busstrafiken, Rapport avgiven av Bussrationaliseringsnämnden 
september 1962. Källa: Riksarkivet, sid. B 1:14. 
307 Strukturfrågor inom busstrafiken sid. B 1:14. 
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Utredarna konstaterade problemet men vad var lösningen för glesbygdslinjerna? 

De tänkbara alternativen var att busstrafiken skulle subventioneras på ett eller 

annat sätt genom att bussar utbyttes mot personbilar eller genom att busslinjerna 

skulle övertas av postverket men betonade att de berörda glesbygdsområdena 

inte borde lämnas helt utan kollektiv trafik. Trafikunderlaget hade minskat, 

människorna flyttat, privatbilismen brett ut sig och för de kvarvarande ca tre 

tusen invånarna var risken stor att de ytterligare skulle isoleras från yttervärlden 

om linjetrafikförbindelserna bröts. 

Slutsatsen av Bussrationaliseringsnämndens arbete med Västerbottens län var 

att den företagssplittring som fanns i Västerbotten hade gynnat allmänheten 

såväl i fråga om turtäthet som vagnstandard, men att de svårigheter som 

glesbygdens busstrafik nu stod inför inte kunde lösas genom att förändra 

företagsstrukturen. Vad gällde busslinjetrafiken i området mellan Umeå och 

Skellefteå, ansåg nämnden att en mer ingående analys borde göras för att reda ut 

de komplicerade företagsförhållanden som rådde i området. Men det noterades 

samtidigt att ett antal frivilliga rationaliseringar skett i området de senaste åren 

då det 1950 fanns 26 företag, 1959 18 företag och 1962 15 företag. 

I ett läge då förutsättningarna för busstrafikföretagen försämrats blev de små 

företagarnas situation allt svårare. Oberoende av var de fanns i länet, hade de i 

allmänhet en svagare position för att få igenom sina önskemål vid linje-

och/eller tidsjusteringar än de stora företagen. De stora företagens representanter 

var mer eller mindre självskrivna ledamöter i den lokala 

omnibussägareföreningen eller satt i Busstrafikförbundets styrelse där de hade 

närkontakt med ledamöter i centrala nämnder. Ett exempel är att 

Bussrationaliseringsnämnden utsattes för påtryckningar från en 

förbundsstyrelseledamot som skriftligen framförde egna önskemål om 

turförändringar på vägsträckan mellan Byske och Skellefteå. Ägaren till det 

större av de två stridande bussbolagen framförde via brev ett direkt förslag till 

Bussrationaliseringsnämnden sina önskemål om att nämnden skulle lägga fram 
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och förespråka några av hans förslag men ange dem som sitt eget. Som 

ytterligare bevis på nära kontakter mellan ledamöterna finns också ett brev från 

1961 till Herrar Seth och Pellijeff där brevskrivaren undertecknar med "Hjärtliga 

hälsningar" följt av "Hälsa Din fru". Detta skedde i den tid då man i övrigt höll 

hårt på formell utformning av skrivelser. Att utöva den här typen av 

påtryckningar kunde inte gå oförmärkt förbi och var direkt negativt för de 

mindre bussägaren.308 

5.2 Företagsstrategier 

Här följer frågan om företagarna använde sig av olika företagsstrategier under 

perioden 1940-1980? Har olika mönster utkristalliserats när det gäller 

företagarnas beteende under perioden 1940-1980? Vilka faktorer bestämde 

beteendeskillnaderna och vilka faktorer bidrog till framgång respektive 

misslyckande? 

Under tidigt 1920-tal hade busstrafiken etablerats, intresset var stort och 

kunskapen att transportera människor och varor fanns redan. Motorintresserade 

personer inom skjutsväsendet bytte från häst till personbil medan andra lämnade 

det ursprungliga yrket inom jord- och skogsbruk och övergick till motor

branschen. För att regelbundet få utföra busstrafik erfordrades redan från den 

första yrkestrafikförordningen 1906 tillstånd (koncession). Denna förordning 

gällde som tidigare nämnts fram till 1989309 då tillstånden upphörde och läns

huvudmännen fick ansvaret för den linjebundna busstrafiken på landsbygden. 

Koncessioner för linjebunden busstrafik utgjorde endast en nyttjanderätt och 

ingen äganderätt. Det innebar att koncessionen inte hade något kapitalvärde för 

ägaren. Den kunde överlåtas men inte säljas. Innehav av en koncession innebar 

samtidigt en monopolliknande rättighet att driva viss trafik på en viss 

vägsträckning men också skyldighet att upprätthålla trafiken genom det 

308 Hellgren 1996 sid. 78. Samtal med bussägare Hilding Eriksson 1990-10-15 i hans hem. 
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lagstadgade kravet på trafikeringsplikt, transportplikt och taxeplikt samt att i 

övrigt följa givna lagar och förordningar som berörde verksamheten. I annat fall 

kunde koncessionen dras in. Sedan länsstyrelsen hade utfärdat en koncession på 

ett vägavsnitt hade koncessionsinnehavaren i princip monopol på denna del av 

vägen. Andra företagare kunde tilldelas en koncession på viss del av 

vägavsnittet eller hela sträckan om den sökandes huvudsakliga transportuppdrag 

låg på områden utanför det gemensamma avsnittet. Exempelvis företagare A 

hade tilldelats koncession på linjen Ö - O - K - S och så kom företagare B med 

ansökan på en koncession på linje J - H - K - S varav sträckan K - S var enda 

tillfartsvägen till S. Koncession gavs på den sistnämnda sträckan till båda 

företagen av naturgeografiska skäl men också för att tillfredsställa kundnyttan. 

Hur kunde då företagsstrategierna inom bussbranschen se ut? Ja under 

arbetets gång har det framkristalliserats fyra olika strategigrupper, som användes 

av mikroföretagarna, de små- och medelstora företagarna, storföretaget 

Linjebuss AB och slutligen Postverkets Diligenstrafik. 

Strategigrupp 1 Mikroföretagarna, såg redan vid 1920-talets början som sin 

uppgift att etablera trafik och om möjligt utvidga den geografiskt. Entreprenören 

såg möjligheten till regelbunden fordonstrafik som service till befolkningen på 

landsbygden och dessa företagare bör kunna räknas till gruppen 

levebrödsföretag. De startade i liten skala och förblev i de flesta fallen 

företagare med ett eller ett par fordon. Deras målsättning var även att bredda 

verksamheten i mindre skala och finna nya intäkter men när byarnas befolkning 

minskade och därmed resandeunderlaget kom även mängden bussgods att 

minska och krisen var nära. Då var alternativet att överlåta rörelsen till något 

annat närliggande bolag med en förhoppning om att bli anställd som bussförare 

av den nye ägaren eller också att helt lägga ner rörelsen. Att sälja rörelsen 

innebar som tidigare berörts att sälja fordonet/en och få ersättning för fordonets 

309 Prop. 1984/85:168. 
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värde. Däremot kunde någon goodwill endast undantagsvis utgå, eftersom det 

gällde ett underskottsföretag. Men goodwill kunde utgå om överlåtelsen 

gynnade köparen. Den extra ersättning som bussägaren kunde få kamouflerades 

ibland genom att fordonet kunde övervärderas. Blev bussägaren anställd av 

köparen innebar det ett lyckokast, för han fick en fast inkomst och kunde bo 

kvar på sin hemort. Tvingades han flytta för att få nytt arbete var olyckan dubbel 

då också fastigheter i avfolkningsbygder mestadels förlorar i värde. 

Strategigrupp 2 gäller de små- och mellanstora företagen i någorlunda närhet 

till tätorter där företagarna kunde finna alternativa överlevnads- och 

utvecklingsmöjligheter. De kunde förbättra vinsten genom att förhandla på både 

mikro- och makronivå via den egna branschorganisationen för att sälja 

trafiktjänster till allmänna uppdragsgivare eller etablera ett samarbete med eller 

bilda gemensamt bolag med någon annan bussägare. De kunde också utveckla 

företagandet till närstående verksamheter som beställningstrafik eller kombinera 

med taxi eller lastbilstrafik som komplement till busstrafiken. Under slutet av 

1950-talet med ökad urbanisering och konkurrens från den växande 

privatbilismen blev ägande- och överlevnadsfrågan mycket aktuell men i likhet 

med företagare i många andra branscher var målsättningen i första hand att växa 

genom köp.310 Sälja, växa eller ge upp. Ett antal bussägare som köpte 

närliggande företag kunde skapa positiva synergieffekter genom rationalisering 

av trafikens omfattning eller genom att det köpande företagets administrations-

och reparationsavdelningar fick vidgade uppgifter. När marknaden krympte var 

således den ständigt aktuella frågan för bussägarna, växa eller ge upp, med andra 

ord "äta upp eller ätas upp". 

Strategigrupp 3 i denna studie är Linjebussföretagen. När Johnssonkoncernen 

1940 startade sitt första busstrafikföretag311 hade ägarna som ett syfte att få 

avsättning för oljeprodukter från Nynäs-Petroleum AB. En strategi som 

310 Johansson & Karlsson (2002) sid. 103. 
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Linjebuss AB tillämpade var målsättningen att i huvudsak ha trafik på de "stora 

vägarna" vilket i Västerbotten blev detsamma som E4-nära trafik312 och 

resulterade i att de redan under tidigt 1940-tal började köpa företag i 

Västerbotten. Johnssonföretagets strategi vid etablering av nuvarande E4-nära 

linjer i Norrland torde ha varit att just de långa transportavstånden i Norrland 

krävde många liter bränsle och därmed ökad avsättning för företagets produkter. 

De flesta större orter fanns vid E4 och resulterade i att Linjebuss etablerade 

trafik efter E4 genom hela Västerbotten med startort i Sundsvall i 

Västernorrland och Luleå i Norrbotten som målort och nästa led i denna strategi 

var att de byggde egna bensinstationer. Linjebuss företag i Norrland kom att få 

hela ansvaret för Nynäs-Petroleums försäljning norr om Angermanälven.313 Ett 

exempel är bensinstationen i Ånäset, en ort mitt emellan Umeå och Skellefteå. 

Där byggde Linjebuss en buss- och bensinstation men förutsättningen för 

etableringen var att inget annat bensinbolag fick etableras i Ånäset så länge 

Linjebuss ansvarade för busstationen. Linjebuss utveckling i Västerbotten gick 

från 0 till 7 företag under perioden, och samtliga hade E4 anknytning. 

Företagsstrategi 4 som utkristalliserades gäller det statligt ägda Postverkets 

Diligenstrafik, med huvudkontor i Lycksele och med huvudsaklig trafik i södra 

Lappland. När Diligenstrafiken startade i början på 1920-talet var dess 

huvuduppgift att för Postverkets räkning utföra ordinarie posttransporter. Men 

den kom snart efter starten att använda de redan etablerade privata bussägarna 

som transportörer på franchising bas och denna företagsform pågick under ca 15 

år efter etableringen. Diligenstrafiken kom således att utöka sin verksamhet till 

att även gälla kommersiell trafik för både person- och godstransporter och snart 

började Diligenstrafiken att konkurrera ut eller överta de privata 

busstrafikföretag som fanns i närheten av Diligenstrafikens egna linjer. 

311 Number one AB som senare ändrades till Linjebuss AB. 
312 Dåvarande Riksväg 13 blev 1962 omdöpt till E4. 
313 Linjen, nr 5/1990 {Linjen var interntidning för Linjebusskoncernen.). 
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Diligenstrafiken hade dessutom genom ett regeringsbeslut och som statlig 

verksamhet fått undantag från yrkestrafikförordningen och som transportör av 

allmänna posten hade den i det närmaste obegränsade ekonomiska resurser. 

Detta innebar att de kunde öppna nya linjer oberoende av tidigare trafik på 

samma linjesträckning eller i samma område som en redan etablerad privat 

bussägare med egen koncession. Något remissförfarande var inte nödvändigt när 

Diligenstrafiken etablerade ny trafik eftersom den i sin egenskap av statlig 

verksamhet inte omfattades av yrkestrafikförordningen. Resultatet blev att i 

region Lappland kom Diligenstrafiken att dominera och inget privat 

busstrafikföretag förmådde växa upp i dess skugga. 

Tabell 5:3 Företagsstrategier för busstrafikföretag. 
Företagsstrategi för mikroföretag 
1. att växa 
2. att överleva 
3. eller åtminstone behålla arbetet åt ägaren 
Företagsstrategi för små- och mellanstora företag 
1. att överleva 
2. att öka omsättningen och förbättra vinsten. 
3. att bli större eller ge upp, med andra ord "äta upp eller ätas 
upp" 
Företagsstrategi för Linjebuss AB 
1. starta trafik 
2. förbruka mer bränsle 
3. utöka trafiken efter huvudvägar 
Företagsstrategi för Postverkets Diligenstrafik 
1. Ta över redan etablerad trafik 
2. Sökte och fick undantag från yrkestrafikförordningen 
3. Öppna ny trafik, utveckla den offentliga verksamheten för 
posttransporter till att omfatta även kommersiell verksamhet 
för person- och bussgodstransporter. 

1920 < 
Personbil eller buss 

1940 < 
Köpa andra 
busstrafikföretag eller 
kombinera taxi, buss och 
lastbil. 
1940 < 
Hade kapital och en 
målsättning att öka 
bränsleförsäljningen 
Huvuduppgift posttransport 
Blev transportföretag med 
ambitioner och nästan utan 
ekonomiska krav från 
ägaren. 

5.3 Bussbranschens strukturutveckling 

En kausalanalys på olika aggregationsnivåer kan ge svar på vissa strukturfrågor 

och i det följande kommer därför en analys att göras av både koncessions- och 

ägarförändringar för att finna strukturutvecklingen i länets olika regioner. 
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Koncessioner som är samhällets åtgärd för att reglera en verksamhet kan ge 

trygghet åt företagaren men kan också motverka rationaliseringar genom stela 

institutionella regelverk, som förhindrar förändringar. Hur förändrades antalet 

koncessioner (tillstånd) under perioden 1940-1982? Motivet till att perioden här 

framflyttas till 1982 är att det var det första trafikåret med den nya Länstrafiken. 

Eventuella direkta förändringar kan vara intressanta att analysera. 

Förändringarna kommer att studeras från två olika aspekter. För det första hur 

antalet koncessioner förändrades och för det andra förändringar i antalet 

koncessionsägare. 

Här följer först en analys av antalet koncessioner, antalet koncessionsägare, 

de olika ägarnas andel av totala antalet koncessioner och i nästa kapitel 

undersöks vilka som var de verkliga ägarna eller med andra ord huvudaktie

ägarna. Ett vanligt sätt att se på företags- eller branschförändring är att följa den 

ekonomiska förändringen inom företagen och branschen i länet eller inom ett 

antal representativa företag vilket görs i eget kapitel. 

5.3.1 Antalet koncessioner 

Vilket mönster fick förändringen av antalet koncessioner i länet som helhet och i 

länets tre regioner? För att få svar på den frågan används antalet koncessioner. 

En sådan analys kan givetvis ifrågasättas då koncessioner kunde avse en linje 

från endast någon km och upp till flera mil men motivet till att ändå använda 

antalet koncessioner som ett jämförelseindex är att varje koncession var 

ortsbunden. Koncessionerna hade personliga ägare, linjerna utgjorde fasta 

vägavsnitt och den enda större förändringen under Länstrafikens första år var att 

Diligenstrafikens linjer blev synliggjorda. 

Förändringarna av antalet koncessioner 1930-1981/1982 framgår av diagram 

5:1 där det framgår att de minskade från 1940-1980 i alla regionerna. Trots att 

nya linjebeteckningar infördes 1980, av det nybildade Länstrafiken i 

Västerbotten AB för trafikåret 1981/1982, är det möjligt att göra en avstämning 
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av busstrafikens omfattning före och efter länstrafikens start då inga stora 

trafikförändringar ägde rum första året med Länstrafiken. 

I region Nord skedde under den undersökta perioden en fortsatt konstant 

minskning av antalet koncessioner och minskningen fortsatte även efter 1980. 

Motsatt utveckling av antalet koncessioner fick både region Syd och Lappland 

som minskade under perioden 1940-1980 men kurvan vände i och med 

länstrafikens koncessionsuppläggning. Förändringen i region Lappland under 

trafikåret 1981/82 var beroende på institutionella förändringar för statliga 

företag då Diligenstrafikens linjer i och med länshuvudmannareformen blev 

koncessionslagda plus att ett antal skolbarnslinjer, som tidigare varit 

beställningsturer blev reguljära linjer. 

Diagram 5:1 Antalet koncessioner per region 1930-1982. 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv och Länstrafiken i Västerbotten AB. 

5.3.2 Antalet koncessionsägare 

Den andra analysen gäller utvecklingen av antalet företag eller personer som var 

innehavare av koncessioner. Den avspeglar hur vissa koncessioner bytte ägare 

och detta utan att trafikens innehåll förändrades eller att resenärerna påverkades. 
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Denna typ av analys tar även fram bilden av rationaliseringar och antalet 

koncessioner som ett företag var ägare till men visar inte med säkerhet 

förändringarna av moderbolagsägare. Med huvudägare avses den eller de som 

ägde majoriteten av andelarna eller aktierna i ett moderföretag och den analysen 

kommer att ske i nästa kapitel. För att få svar på frågan om förändringar av 

antalet koncessionsägare har kartlagts vilka som var ägare till koncessionerna 

den 31 december 1930, 1940, 1950, 1960, 1970 och 1980 samt enligt 

Länstrafiken i Västerbotten AB:s första trafikplan 1981/1982. 

Analysen av strukturomvandlingen (diagram 5:2) visar att antalet 

koncessionsägare ökade med 54 procent från 1930 - 1940 för att därefter 

oavbrutet minska fram till 1980 då antalet koncessionsägare endast utgjorde 31 

procent av 1940 - talets antal ägare. Största antalet ägare fanns 1940 både när 

det gällde länet som helhet och i respektive region. Från 1950 minskade antalet 

ägare successivt i samtliga regioner för att 1980 i region Nord utgöra 21 procent 

av 1940 års antal ägare, 36 procent i region Syd och 35 procent i region 

Lappland. Av de 35 koncessioner som Diligenstrafiken direkt övertog från 

privata företag under perioden fanns 54 procent i region Lappland, 37 procent i 

region Syd och 9 procent i region Nord.314 Förändringarna mellan 1980-1982 

var som tidigare beskrivits beroende av institutionella men inte reella 

trafikförändringar. 

Bilden av antalet koncessionsägare kan också visa på hur små företag, ofta 

s.k. enbilsåkare315 sålde företaget eller gick ihop med en annan företagare för att, 

där så var möjligt, utnyttja stordriftsfördelar. I de fall flera företag trafikerade 

samma vägavsnitt var det länsstyrelsens uppgift att fördela koncessionerna. Som 

tidigare nämnts är en viktig knutpunkt i region Nord, orten Kåge där ett stort 

antal linjer sammanstrålar på väg mot Skellefteå. Där var regeln att turerna inte 

314 Utöver dessa fanns ett antal koncessioner som existerade under kortare tid än 10 år men 
dessa har inte analyserats. 
315 En företagare med enbart ett fordon. 
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skulle ligga närmare varandra än 10 minuter för att undvika direkt konkurrens 

om kunderna. Om tidsskillnaden varit endast 5 min kunde den tur som 

tidsmässigt låg före medvetet vara "något sen" så att fler personer som avsåg att 

åka med senare bussen ändå hann åka med den tidigare och detta betraktades 

som illojal konkurrens.316 

Diagram 5:2 Antalet koncessionsägare per region 1930 - 1982. 
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Anm. Staplarna motsvarar region Nord, Syd och Lappland 
Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv. 

5.3.3 Antalet koncessioner per ägare 

Ett mått på strukturomvandlingen är det genomsnittliga antalet koncessioner i 

förhållande till antalet ägare och vid en analys av antalet ägare i förhållande till 

antalet koncessioner vidgas bilden då koncessionerna inte är helt jämförbara 

över tiden. 

Genomsnittligt antal koncessioner per koncessionsägare avspeglas i diagram 

5:3 som visar att det 1930 fanns 1,12 koncessioner per företag i region Nord 

vilket ökade till 3,79 år 1980, i region Syd hade antalet ökat från 1,29 till 1,48 

koncessioner per ägare och i region Lappland hade en liten minskning skett från 

316 Muntliga uppgifter samt uppgifter i Kågedalens Trafik AB:s direktör Viktor Lindfors brev 
till Bussrationaliseringsnämnden den 30 nov. 1961. 
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1.14 till 1,12 per företag. Det låga genomsnittet koncessioner i region Lappland 

fram till 1980 avser de många små bussägarna då som tidigare nämnts 

Diligenstrafiken som statligt organ saknades i länsstyrelsen register. Om man till 

detta lägger att koncessionerna i flertalet fall gällde längre linjesträckningar än 

tidigare framstår rationaliseringarna än tydligare. 

Detta visar att under första perioden fanns det drygt en koncession per ägare, 

d.v.s. i princip var det övervägande antalet så kallade enbilsåkare och fram till 

1980 hade ett antal företag vuxit och ägde fler koncessioner och därmed också 

fler fordon. Ett viktigt resultat är att enlinjeåkarna dominerade fram till ca 1955 i 

region Syd och region Lappland men inte i region Nord. Där ändrades läget 

redan före 1950, och sedan tvärt i början av 1970-talet. 

Diagram 5.3 Genomsnitt antal koncessioner per ägare 1930-1982. 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv. 

Förändringarna av antalet ägare i förhållande till antalet koncessionerade linjer 

fram till trafikåret 1981/82 framgår av diagram 5:4. I huvudsak skedde 

förändringarna i region Nord och Syd genom sammanslagningar av företag 

medan det i region Lappland skedde genom att trafiken övertogs av 
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Diligenstrafiken från tidigare privata bussägare och koncessionen upphörde men 

trafikutbudet eller delar av det ofta fanns kvar. 

Antalet ägare i förhållande till antalet koncessioner skulle kunna förklaras av 

att trafikutbudet hade utvecklats trots att, eller tack vare att antalet företag 

minskade. Som tidigare nämnts kom Diligenstrafikens koncessioner in i 

statistiken 1981/82 när länshuvudmannen, Länstrafiken i Västerbotten AB tog 

över trafikplaneringen och förhandlingarna om ersättning för underskottstrafik. 

Länstrafikens första avtalsår innebar inga större förändringar av 

linjesträckningarna frånsett region Lappland som "på papperet" utökades med 

ett antal linjer. Det var i första hand ett antal skolbarnslinjer som tidigare utgjort 

beställningstrafik som genom avtal med Länstrafiken blev koncessionslagda 

plus femtiotvå linjer som trafikerades av Diligenstrafiken. 

Diagram 5:4 Antal ägare i procent av antalet koncessioner 1930-1982. 
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Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv, Länstrafiken i Västerbotten AB. 

5.4 Sammanfattning 

Bussrationaliseringsnämndens första uppgifter var att undersöka busstrafikens 

struktur i Södermanland och Jämtland samt medverka i statliga utredningar. 

Kvalitén på Jämtlandsutredningen fick regeringens erkännande på så sätt att den 

till femtio procent betalades av regeringen. Ett annat av Bussrationaliserings-
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nämndens utredningsarbeten gällde hela Västerbottens län och resulterade i att 

de påbörjade rationaliseringarna av busstrafiken inom Burträsk kommun 

slutfördes och att AB Burträsk Busstrafik KB bildades.317 Ett annat av nämndens 

uppdrag hade varit att utreda busstrafiken mellan Umeå och Skellefteå men 

resulterade inte i någon företagssammanslagning. Det som fick nämnden att inte 

förespråka en tvångsmässigt kraftig förändring av trafiken i detta område var att 

den fann att företagarnas strategier gynnade resenärerna. 

Den troligen mest kända utredning som BrN genomförde var det som kom att 

kallas "Vilhelminautredningen" och fick till resultat att i de glesast befolkade 

områdena infördes en anropsstyrd trafik, den så kallade kompletteringstrafiken. 

När det gäller branschförändringar hade genomsnittligt antal koncessioner 

per ägare ökat i region Nord från 1,12 till 3,45, i region Syd ökade antalet från 

1,29 till 2,56 koncessioner per ägare och i region Lappland från 1,14 till 2,24.318 

Den största strukturförändringen under perioden 1940-1982 gällde antalet 

koncessionsägare. I region Nord minskade antalet koncessionsägare med 79 

procent och i region Syd och Lappland med 65 procent vardera.319 Men bilden 

av koncessionsägandet visar ändå inte den reella strukturomvandlingen varför 

nästa kapitel beskriver förändringen av antalet huvudägare till bussbolag med 

koncessioner inom länet. 

317 Se kapitel sex. 
318 Eventuella rationaliseringar i region Lappland är okända då Diligenstrafiken, som tidigare 
nämnts, stod utanför yrkestrafikförordningens regelverk. Diligenstrafikens linjer kom i samband 
med Länstrafikens start koncessionsläggas och likställas med övrig busstrafik. 
319 För att få en rättvisare jämförelse när det gäller region Lappland har jämförelseåret 1980 
använts i stället för 1982 på grund av de ändrade förutsättningarna i samband med Länstrafikens 
start. 
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Bild 6. Turlistor i Skellefteåområdet 1960. 

7.45 
7.50 
8.15 
8.05 
8.35 
8.50 
9.05 
9.15 
9.30 

18.40 
18.15 
18.05 
18.00 
17.55 

Skellefteå—Umeå 
Dagligen 

6.10 fr Skellefteå t 19.40 
7.10 Vebomark 
7.35 A näset 

Gumbo da 
Klintsjön 
Sikeå 
Robertsfors 17.45 
Bygdeå 17.15 
Djäkneboda 17.00 
Johannisfors 16.45 
Sävar 16.35 
Täfteå 16.20 

9.50 t Umeå fr 16.00 
Inneh.: J. G. Lindgren 

& Son, Umeå 

Skellefteå—Vallen—Löv
ånger—R-fors—Umeå 

Dagligen 
10.30 fr Umeå t 14.00 
11.05 Bullmark 13.25 

Robertsfors 12.45 
Anäset 12.25 
Lövånger 12.00 
Vallen 11.25 

13.30 Hjoggböle 11.00 
14.00 t Skellefteå fr 10.30 
Inneh.: Trafikbolaget 

J. & R. Säfsten, Umeå 
Löf ångers Trafik AB, 
Skellefteå 

11.45 
12.05 
12.30 
13.00 

Skellefteå—Umeå 
Dagl. SoH 

7.00 8.00 17.30 fr Skellefteå 
Yttervik 

8.30 18.00 Bureå 
X X Granliden 

8.1J0 9.15 18.45 Lövånger 
8.40 9.40 19.05 Anäset 

— 10.00 X Sikeå 
9.05 — 19.30 Robertsfors 

— 10.25 — Bygdeå 
9.45 X 20.05 Bullmark 

10.05 11.05 20.25 Sävar 
XX — Anumark 

10.30 11.30 20.55 t Umeå 
Inneh.: Västerbottens Trafik AB 

Löf ångers Trafik AB 

Dagl. SoH 
t 17.30 20.15 23.55 

17.00 19.45 23.25 

16.15 19.05 22.55 
15.50 18.30 22.35 
15.30 — — 

— 18.10 22.15 
15.05 

— 17.30 21.40 
14.25 17.10 21.20 

fr 14.00 16.45 21.00 

US 

Ragvaldsträsk—Skellefteå 
Personbil 
Vardagar 

9.00 12.40 f r 0. Ragvaldsträsk t 12.40 15.45 
9.15 12.50 V. Ragvaldsträsk 12.30 15.35 
9.20 12.55 Gummarks-Noret 12.25 15.25 
9.25 13.00 Gärdsmark 12.20 15.20 
9.45 13.20 t Skellefteå fr 12.00 15.00 

Inneh.: V. Norsten, Ragvaldsträsk. 

Lövånger—Uttersjöbäckcn—Burvik—Bureå—Skellefteå 
.o.helgd. Dagl. Va rd. Vard. S.o.helgd. 
17.00 7.45 14.45 fr Lövånger t 11.50 18.35 11.30 20.50 
17.15 8.05 15.10 Uttersjöbäcken 11.25 18.20 11.10 20.30 
17.35 8.25 15.30 Burvik 11.00 17.55 10.50 20.15 
18.00 8.50 16.00 Bureå 10.35 17.40 10.35 20.00 
18.30 9.20 16.30 t Skellefteå fr 10.00 17.05 10.00 19.30 

Inneh. : Löfångers Trafik AB, Skellefteå 
Skell:å—Lövånger—Skell:å 
Fr Lövån ger Fr Skellefteå 

t Lövånger t Skellefteå 
Vard. SoH 

2 7.45 2 7.45 
4 8.30 1 9.30 
1 9.30 312.30 
312.30 416.10 
214.45 217.00 
4i6.25 *22.55 

Vard. 
4 7.00 
2] 0.00 
310.30 
115.00 
416.00 
21:7.05 n&oo 

SoH 
4 7.00 
210.00 
310.30 
*15.00 
117.30 
319.30 
421.00 

Robertsfors—Burträsk—Skellefteå 
D a g l i g e n  

7.30 fr Robertsfors t 20.40 
7.45 överklintcn 20.25 
7.55 Akullsjön 20.10 
8.15 Bygdsiljum 19.55 
9.00 15.15 Burträsk 14.20 19.15 
9.40 15.50 Hjoggböle 13.45 18.30 

10.10 16.20 t Skellefteå fr 13.15 18.00 
Inneh.: AB Linjebuss, Skellefteå 

1) Går Bureå—Granliden—Hökmark, riksväg 13. 2) Går Bureå—Burvik—Utter-
sjöbäcken. 3) Går Hjoggböle—Vallen. 4) Går Sjöbotten—Vallen. 
Körtid c:a 1 tim. 15 min. Inneh.: Lövångers Trafik AB. 

6 

Källa: Alla Tider för Skellefteå med omnejd fr.o.m. 1 sept. 1960. t.v. 

6 DEN REELLA STRUKTUROMVANDLINGEN INOM BUSSTRAFIKEN 

I VÄSTERBOTTEN 1940-1980 

När det gäller strukturella förändringar finns två typer, den frivilliga och den 

tvingande. När marknaden krymper eller när konkurrensen blir för hård genom 

överetablering i en bransch kan ett negativt omvandlingstryck uppstå och det 
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kan bäst lösas när aktörerna inte är för hårt uppbundna till varandra.320 

Strukturella förändringar kan antingen vara synliga eller osynliga vid en 

makroanalys av en bransch. Exempel på en synlig förändring av en 

branschstruktur är när ett företag blir uppköpt av ett annat företag eller fusioner 

äger rum. Förändringen kan vara osynlig vid en makrostudie men tydligt framstå 

vid en mikroanalys av ett företags hela organisation. Därför kommer den här 

delstudien att läggas upp som en mikroanalys av den reella 

strukturomvandlingen av bussbranschen i Västerbotten under i huvudsak 

perioden 1940-1980 men med vissa utblickar före 1940. 

Hur förändrades ägarbilden och antalet moderbolag till de företag som 

bedrev busstrafik i Västerbottens län? Hur kom de olika regionerna inom länet 

att utvecklas utifrån de privata aktörernas handlande och det statliga Postverkets 

Diligenstrafiks agerande i Västerbottens inland? Kan någon speciell strategi från 

bussägarnas sida skönjas när institutionella förändringar ändrade 

förutsättningarna för bussägarna? 

6.1 Det förändrade företagsägandet 

I mitten på 1950-talet hamnade, som tidigare nämnts, busstrafiken på många 

orter i ekonomiska svårigheter på grund av vikande marknad. 1948 års 

busslinjeutrednings betänkande som presenterades år 1955 innehöll förslag på 

vissa tvångsåtgärder för att påskynda bussägarnas egna rationaliseringar.321 En 

reaktion på förslaget blev bland annat den tidigare beskrivna 

Bussrationaliseringsnämnden vars syfte var att medverka till frivilliga 

strukturåtgärder från bussägarna sida.322 

I en marknadsundersökning kan ett företags ägare vara ovidkommande men 

när man vill studera företagarnas agerande skilt från företagens är det av största 

Glete (1987) sid. 18 ff. 
321 SOU 1955:23. 
322 Bussrationaliseringsnämnden beskrevs i kapitel fem. 
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vikt att få kännedom om företagets verklige ägare och om företaget finns inom 

något starkare eller svagare nätverk vilket är frågeställningen i detta avsnitt.323 

När det gäller ägarförändringar för de bussföretag som var registrerade som 

koncessionsägare i Västerbotten noterades detta i yrkestrafikregistret, men dock 

först vid tidpunkten för nästa förändring av en tidtabell och inte vid den tidpunkt 

då ägarförändringen ägde rum. Vem som var ägare till aktierna i aktiebolag eller 

andelsägare i kommandit- och handelsbolag framgår inte av yrkestrafikregistret 

utan där registreras enbart den juridiske innehavaren.324 Utifrån den 

ägarkoncentration som skedde i Västerbotten under undersökningsperioden 

kommer därför detta kapitel att diskutera hur de företag som genomförde 

rationaliseringarna både rationaliserade verksamheten och tillgodogjorde sig de 

ekonomiska fördelarna trots att statsbidragens utformning motverkade 

rationaliseringar.325 Statsbidragsreglerna från 1961 - 1974 torde därför ha varit 

anledningen till att koncessioner inte överfördes till moderföretaget vid uppköp, 

utan kvarstod i dotterbolagen och till att koncerner bildades i stället för stora 

bolag. Därför är koncessionsregistret inte tillräcklig källa för informationen om 

det egentliga ägandet och ägarutvecklingen utan information får sökas i andra 

källor. De källor som undersökts för att analysera de verkliga huvudägarna är 

bland annat handelsregistret,326 aktieböcker, protokoll, jubileumsskrifter och 

tidningsnotiser. 

323 Glete, Jan, "Ägandets historia" Occasional Paper nr 6 juni 1988, SNS sid. 8. 
Glete, Jan, Nätverk i Näringslivet, Ägande och industriell omvandling i det mogna 
industrisamhället 1920- 1990. Stockholm 1994. 
324 Vissa undantag finns där länsstyrelsens tjänsteman gjort marginalanteckningar om 
huvudaktieägare. 
325 Statsbidragen till olönsam persontrafik på landsbygden utbetalades från 1960-talets början 
för en dubbeltur per juridisk person och dag. Se kapitel 4. 
326 Ägare av handelsbolag kan återfinnas i länsstyrelsens register över handelsbolag men det är 
svårtillgängligt då registret endast fördes i diarienummerordning och inte i bokstavsordning på 
företagen. 
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I Västerbotten drevs från 1920-talet ett fåtal busstrafikföretag som aktiebolag. 

Det första var Löfångers Trafik AB som 1928 bildades av sex herrar327 som 

redan var för sig hade utövat yrkestrafik sedan tidigt 1900-tal. Det var den första 

strukturrationaliseringen inom bussbranschen i Västerbotten. Även den andra 

strukturrationaliseringen ägde rum i region Nord och det var 1929 då fem herrar 

bussägare328 bildade Kågedalens Trafikförening u.p.a. men de valde företags

formen ekonomisk förening. Större privata bussbolag med trafik i länet kom att 

bli AB Linjebuss, med huvudkontor i Stockholm, ab continentbus, Skellefteå 

och därtill fanns det statligt ägda Postverkets Diligenstrafik med huvudkontor i 

Lycksele. 

Två koncernbildningar genomfördes inom busstrafiken i Västerbotten. I 

region Nord skapades continentbuskoncernen av ett stort antal företag vars 

koncessioner 1974 överfördes till moderföretaget. Tidsmässigt skedde det i 

anslutning till nya institutionella förutsättningar för samhällets köp av olönsam 

busstrafik på landsbygden.329 I region Syd köpte det stockholmsbaserade 

företaget AB Linjebuss från och med 1943 ett antal bussföretag.330 Under år 

1980, i anslutning till länshuvudmannareformen, överförde Linjebuss samtliga 

dotterbolags koncessioner till moderföretaget och de flesta dotterbolagen 

likviderades under 1981.331 

I region Lappland där Postverkets Diligenstrafik var det dominerande 

företaget skedde inga koncernbildningar och Diligenstrafiken var en enhet inom 

Kungliga Postverket där inköpta företag och övertagna linjer blev en integrerad 

327 Anton Öman, Anton Andersson, Axel Boström, Rudolf Holmström, Oskar Nyman och 
David Lövgren. 
328 James Pettersson, J O Forsberg, Gustaf Brännström, Trogot Johansson och Isidor 
Holmlander. 
329 Se kapitel fem. 
330 Det var bland annat dessa bolagsköp som var anledningen till motion nr 1948:190 till 
Sveriges riksdag. 
331 Linjebuss arkiv, Ängelsberg. (Engelsberg, den gamla stavningen) 
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del av allmänna postverkets linjer och försvann från yrkestrafikförordningens 

regelverk. Hur förändrades då bilden i de tre regionerna var för sig? 

6.2 Ägarförändringar region Nord 

Vid 1950-talets slut hade en omstruktureringsfas avslutats och fyra 

företagsgrupper bildats nämligen Löfångers Trafik AB, Trafik AB Karl 

Eriksson, Burträsk Busstrafik AB och Kågedalens Trafikförening u.p.a. förutom 

ett antal mindre företag. Analysen av bussföretag i region Nord visar att det 

under undersökningsperioden minskade från 68 till 14 ägare. 

Löfångers Trafik AB började snart efter bildandet att samarbeta med 

umeåföretaget R Säfsten & Co på linjen från Skellefteå till Umeå. Löfångers 

Trafik hade koncession Skellefteå - Ånäset och Säfstens Umeå - Robertsfors 

och tillsammans skapade de en genomgående linje från Skellefteå - Umeå -

Skellefteå. Efter ett antal år köpte Löfångers Trafik samtliga andelar i R Säfsten 

& Co utan omregi s treringar i yrkestrafikregistret. Ytterligare ett umeåföretag 

förvärvades av Löfångers Trafik och det var J G Lindgren & Co, ett företag med 

trafik mellan Umeå - Obbola, Umeå - Nordmaling och Umeå - Ånäset. 

Samtliga aktier i och ledningen av Löfångers Trafik kom fram till 1960-talet att 

ha övertagits av Ragnar Holmström. Grundarna var gamla eller hade dött och 

aktierna hade i huvudsak överlåtits till anhöriga vilka sålde aktierna vidare till 

Holmström, se tabell 6:1. Vissa aktieposters överlåtande skapade enligt uppgift 

så stora problem att man fick ta hjälp av advokat för att slutföra överlåtelsen. 

Tabell 6:1 Företag inom grupp Löfångers Trafik. 
Företag 1928-1955 1960 1965 1970 
Löfångers Trafik AB X X X X 
R Säfsten & Co X X X 
Trafikbolaget J G Lindgrens & Co X X 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv och continentbus arkiv. 
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Trafik AB Karl Eriksson hade bildats av Karl Eriksson, Boliden som började 

inom yrkestrafiken 1929. Han etablerade och förvärvade efterhand ett antal 

linjer omkring Boliden mot Jörn och Skellefteå. Då Bolidenbolaget hade sitt 

huvudkontor i Boliden och gruvanläggningar runt om i norra Västerbotten 

etablerades linjetrafik även till Norsjö, Malå och Kristineberg. På 1960-talet 

såldes Trafik AB Karl Eriksson till Claes Johansson och Ragnar Holmström, 

Skellefteå som genom ett antal transaktioner sålde aktierna vidare till en grupp 

chaufförer. Sven-David Lundström, Skellefteå blev först chef och därefter Rolf 

Björk, Norsjö och han blev efter något år också huvudaktieägare. Ekonomin 

försvagades på grund av att man fick färre resenärer beroende på 

befolkningsminskning och konkurrens från privatbilismen varför aktierna 1967 

såldes till AB Ostviks Busstrafik som några år tidigare hade förvärvat AB Kust 

& Inlandstrafik. Trafiken fortsatte i samma namn och de flesta aktieägarna 

fortsatte som chaufförer. Trafik AB Karl Erikssons dotterbolag Skellefteådalens 

Trafik AB hade koncessioner på linjerna från Skellefteå centrum och mot västra 

stadsdelarna Degerbyn, Mobacken, Medlefors, Stämningsgården och Sjungande 

Dalen och Trafik AB C W Åström landsortslinjen Skellefteå - Krångfors. I 

princip omfattade Åströms trafik byar på Skellefteälvens norra sida och dessa 

linjer övertogs 1974 av det kommunalt helägda Skelleftebuss AB. (tabell 6:2) 

Tabell 6:2 Företag inom grupp Karl Eriksson. 
Företag 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Karl Eriksson X X 
Trafik AB Karl Eriksson X X X X X X X 
Trafik AB C W Åström X X X X 
Skellefteådalens Trafik AB X X X X 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv och ab continentbus arkiv på Företagsarkivet i 
Westerbotten. 
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Burträsk var en fristående kommun i region Nord fram till 1974 då den 

införlivades med Skellefteå storkommun.332 Burträskområdets långsiktiga buss

trafikutveckling speglas i tabell 6:3 som är en tablå upprättad av Buss-

rationaliseringsnämnden inför företagsförändringarna 1956 när AB Burträsk 

Busstrafik KB bildades. Tabellen visar burträskåkarnas kontinuerliga rationali

seringar då små företag, som före 1930 startat trafik på var sitt trafikavsnitt 

successivt vidtagit rationaliseringar, långt före Bussrationaliseringsnämnden och 

Länstrafiken med resultatet att redan 1956 utfördes all trafik av ett företag. Det 

lokala ägandet upphörde när AB Linjebuss 1963 köpte både AB Burträsk 

Busstrafik och AB Burträsk Busstrafik KB333 och följde Jonssonkoncernens 

intentioner att öka oljeraffinaderiernas avsättning av sin produktion genom att 

bedriva busstrafik. 

Norr om Skellefteå fanns länge ett stort antal bussbolag varav Kågedalens 

Trafik genom strategisk företagsledning i princip hade tagit hand om all trafik 

förlagd efter Kågeälvens dalgång från Kåge i öster med Skellefteå som startort 

till Arvidsjaur inom Norrbottens län i väster som målort. När det gällde 

förändringar inom Skellefteå kommuns nordvästra område skrev Viktor 

Lindfors334 en resumé om företagsutvecklingen 1929-1964 som kortfattat 

återges här. Kågedalens Trafikförening u.p.a. bildades 1929 och J O Forsberg 

blev chef. Forsberg efterträddes 1948 av Viktor Lindfors och företaget 

ombildades 1942 till AB Kågedalens Trafik och 1949 sammanslogs företaget 

med Samuel Rehnberg, Abborrträsk som drev linjen Jörn - Glommersträsk -

Järvträsk - Sandträsk - Baktsjaur - Abborrträsk. 1950 inköptes linjen 

Glommersträsk - Svartliden - Abborrträsk av Bertil Lidström och fem år senare 

- 1955 - sammanslogs Jörns Busstrafik och Fällfors Trafikförening med AB 

332 1 967 skedde en sammanslagning mellan Skellefteå stad och Skellefteå landskommun, samt 
By ske, Bureå och Jörns kommuner och 1974 införlivades förutom Burträsk även Lövångers 
kommun. 
333 AB Linjebuss Handlingar, div. ämnen 1981-87, F2 volym 35. 
334 f.d. VD för AB Kust- och Inlandstrafik. 
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Tabell 6:3 Schematisk illustration av ägarförändringar som fram till 1959 

utgjorde AB Burträsk Busstrafik K/B. 
Omkr. 1927 började Anselm Thunberg 
trafik BURTRÄSK-ÅSTRÄSK, 
Trafiken utsträcktes sedermera till 
KALVTRÄSK och köptes 
1941 av Gösta Walter, Burträsk. Walter 
hade året förut börjat trafik 
B URTRÄSK-BLÅBERGSLIDEN 

1948: Samgående i trafikbolaget J O 
Marklund 

1928: Edvard Sjöström, Burträsk 
började trafik BURTRÄSK- / 
SKRÅMTRÄSK-SKELLEFTEÅ^/ 
Trafiken köptes 
1932 av J O Marklund, Skellefteå 

* 

1922 O Sundström, Flurkmark, började 
trafik UMEÅ-KROKSJÖ och 
1926 utökades trafiken med KROKSJÖ-
BOTSMARK 

1931 : Waldemar Brännström, 
Ljusvattnet, började trafik / 
LJUSVATTNET-SKELLEFTEÅ / 
1936 övertogs trafiken av Gustav / 
Marklund, Skellefteå och ' 
1939 av Josef Holmberg, Ljusvattnet 

1939 skedde samgående mellan de två 
trafikrörelserna och trafiken omfattade 
därefter BURTRÄSK-BOTSMARK-
UMEÅ och BURTRÄSK-BYGDEÅ-
UMEÅ / 1947: Samgående under namnet 

•Burträsk Trafikbolag, Andersson, 
Rönnlund & Co 

/ 1928: V J Viklund, Burträsk och S 
Jonsson, Skellefteå, började trafik 
TÄLLBERG-BURTRÄSK-
SKELLEFTEÅ I 
1929 inträdde Elis Åström Backträsk, y 
stället för S Jonsson och / 
1932 inträdde Emil Rönnlund, 
Bygdeträsk, i stället för Elis Åström 
1936 inträdde J P Sundqvist, Lidsjö, i 
stället för V J Viklu nd 

/ 

1925: J Albert Andersson, Burträsk, 
började trafik BYGDSILJUM-UMEÅ 
och 
1932 inträdde sonen Sigurd Andersson i 
företaget 
1937 sonen Alvar Andersson som 
därvid efterträdde fadern. Trafiken 
utökades samma år med Burträsk-
Bygdsiljum 

1927: Sjöström & Brännström började 
trafik BYGDSILJUM-SKELLEFTEÅ 
1935 blev änkan Ester Brännström en 
innehavare av trafiken som 
1945 övertogs av sonen Eskil 
Brännström 

1927: Frans Andersson, Skellefteå 
började trafik BYGDSILJUM-
SKELLEFTEÅ 
1929 övertogs trafiken av J H Rönnlund, 
Skellefteå och 
1935 av J E mil Andersson, Skellefteå 
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1953: Samgående i trafikbolaget J 0 
Marklund 

1928: E Sjöström, Burträsk, började 
trafik VALLEN-BURTRÄSK, 
1939 övertogs trafiken av Fritz 
Hägglund och Edv. Widmark. 
1946-1950 var Hägglund ensam 
innehavare av trafiken, då Helge 
Granström inträdde och Trafikbolaget 
Hägglund & Granström bildades. 
Bolaget inköpte 
1952 linjen BURTRÄSK
BASTUTRÄSK av AB Karl 
Eriksson. Skellefteå 

i 

t 
1956: Samgående genom bildande av 
AB Burträsk Busstrafik K/B / / 

^7 

1959: AB Burträsk Busstrafik K/B 
inköpte Gustav Lindqvists trafikrörelse, 
varvid bolaget erhöll sin nuvarande 
omfattning / / / / / / / / / / / 

1949: Samgående mellan de tre 
trafikrörelserna i Burträsk Trafikbolag, 
vars trafik 1952 utökades med en ny 
linje BURTRÄSK-SKELLEFTEÅ 

/ 

1929: Hjalmar Wahlberg, Skellefteå, 
började trafik BERGLIDEN-
SKELLEFTEÅ 
1938 övertogs trafiken av Gustav 
Lindqvist, Skellefteå 

Källa: Bussrationaliseringsnämnden 1956. 
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Kågedalens Trafik som 1957 även förvärvade "godsbillinjen Skellefteå - Jörn -

Arvidsjaur av Erik Åström och Arne Åkerlund vilka kompenserades med aktier i 

trafikbolaget samt anställning så länge de önskade."335 Även andra ägare av 

inköpta företag fick som likvid kontanter och/eller aktier i AB Kust & 

Inlandstrafik samt anställning som chaufförer eller med andra arbetsuppgifter 

fram till pensionsåldern.336 År 1961 inköptes Byske Trafikförening u.p.a. vilket 

föranledde företagets namnbyte från AB Kågedalens Trafik till AB Kust & 

Inlandstrafik (KIT)337 eftersom det inte längre enbart hade Kågeälvens 

närområde som trafikområde utan även linjer inom Byske kommun. 

Hellgren & Lundkvist som startat busstrafik under 1920-talet hade Arthur 

Hellgren som chef och när bolaget 1960 ombildades till AB Ostviks Busstrafik 

blev sonen Aron Hellgren VD. Under dennes ledning köptes 1960 linjen 

Myrheden - Skellefteå från Johan Karlsson Skellefteå samt en busslinje Byske -

Boliden från Birger Marklund. År 1964 köpte AB Ostviks Busstrafik, som var 

det lilla företaget det stora företaget AB Kust & Inlandstrafik och en 

busskoncern bildades. 

Viktor Lindfors som fram till 1964 var verkställande direktör och en av de 

tidiga ägarna till KIT skrev i minnesanteckningar 1972 att alternativen var att: 

"Endera rationalisera bort oss själv genom försäljning till någon intresserad eller också att 
fortsätta genom ett utnötningskrig mot bolagets numera främste konkurrent AB Ostviks 
Busstrafik. Detta bolag hade inom sitt trafikområde gjort ett gott saneringsarbete genom 
inköp av andra företag exakt i samma syfte som AB Kust- & Inlandstrafik hela tiden gjort. 
Budet gick sålunda till AB Ostviks Busstrafik att övertaga den av KIT bedrivna trafiken. 
Det framhölls därvid bl.a. att aktieägarna i detta bolag voro unga och för den skull 
lämpade att i fortsättningen bedriva trafiken. /—/ Med ovan relaterade transaktion 
avslutades en saneringsepok som varit till ovärderlig nytta för de platser där trafiken gått 
fram. Utan nämnda sanering skulle trafikutövarna bildlikt talat ha ätit ut varandra."338 

335 Lindfors, Viktor, "Företagsutvecklingen för AB Kust & Inlandstrafik." (stencil) Skellefteå 
1972. 
336 Lars Forssell, född 1910, blev trafikledare och fortsatte i denna befattning fram till sin 
pensionering 1975. 
337 KIT var det vanligtvis använda uttrycket för AB Kust- Inlandstrafik. 
338 Lindfors (1972). 
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1967 köpte AB Ostviks Busstrafik aktierna i Trafik AB Karl Eriksson och 

1974 aktierna i Löfångers Trafik AB. Dessa rationaliseringar resulterade i att 

förutom Kust & Inlandstrafik/Ostviks Busstrafik fanns i början på år 1974 AB 

Linjebuss och Postverket samt några mindre bussföretag i skelleftetrakten. 

Under 1974 köpte AB Kust & Inlandstrafik aktiebolaget ab continentbus, 339 som 

var ett stockholmsbaserat företag med i huvudsak beställningstrafik i Stockholm 

men även linjetrafik Stockholm - Hamburg - Konstantinopel. En administrativ 

strukturförändring genomfördes och moderbolaget i Skellefteå fick namnet 

ab continentbus. (tabell 6:4 och 6:5) Detta köpte senare ytterligare några mindre 

bussbolag i stockholmsområdet. Ett led i företagsstrategin var att trots att de 

olika bolagen hade samma huvudaktieägare marknadsfördes företagen som 

fristående bolag. En motsatt marknadsföringsstrategi hade Linjebuss AB som 

marknadsförde samtliga bolag som Linjebuss så genomgående att de rent av 

glömde bort att vissa linjers koncessioner ägdes av ett fristående dotterbolag, till 

exempel när statsbidrag söktes för olönsam trafik. 

Inregistrerat varumärke med stavning helt med gemena bokstäver, en tidig IT-anpassning av 
continentbus tidigare ägare Tony Schönfelder. 
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Tabell 6:4 Företag/koncessionsägare inom Skellefteå kommuns norra 

område 1929 -1964. 

Bussägare Bussägare Bussägare Bussägare Bussägare Bussägare 
1929 1949 1955 1957 1961 1964 

Koncession 99 
m.fl. 
Kågedalens 
Trafikförening 
1929 = AB Kågedalens 
AB Kågedalens Trafik AB 
Trafik AB 1949 AB 
1942 Kågedalens 
Koncession 122 Trafik AB AB 
m.fl. 1955 Kågedalens 
Samuel Renberg Trafik AB AB 
Abborrträsk 1957 Kågedalens 
Koncession i Bertil Lidström Trafik 
Norrbotten Glommersträsk AB 
Bertil Lidström 1955 1961 
Glommersträsk (17 bussar) AB Ostviks 
1955 Busstrafik 
Koncession 121 Jörns Busstrafik 1964 
m.fl. Fällfors 
Jörns Busstrafik Trafikförening 
Fällfors 1955 
Trafikförening 
1955 
Godsbilstillstånd Erik A ström Erik Aström 
Erik Åström Arne Åkerlund Arne Åkerlund 
Arne Åkerlund Godsbil Godsbil 
Godsbil 1957 1957 
1957 
Koncession 105 Byske Byske Byske 
m.fl. Trafikförening Trafikförening Trafikförening 
Byske 
Trafikförening 
Koncession 103 Hellgren & Hellgren & Hellgren & AB Ost viks 
m.fl. Lundkvist Lundkvist Lundkvist Busstrafik 
Hellgren & ombildat till 1961 
Lundkvist AB Ostviks (4 bussar) 

Busstrafik 
Koncession 105 Johan Karlsson Johan Karlsson Johan Karlsson 
Edvard Sjöström 
Axmer 
Lundkvist 
Koncession 321 Birger Birger Birger 

Marklund Marklund Marklund 
Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv och Företagsarkivet i Westerbotten. 
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Tabell 6:5 Företag/koncessionsägare som ingick i continentbus koncernen 

1960-1980. 

1960 1965 1970 1974 1975 1978 
K 63 m.fl. K 63 K 63 m.fl. 
Löfångers Trafik m.fl. Löfångers Löfångers Trafik 
AB Trafik AB AB 
K 62 Hb. J G K 62 K 62 
Lindgren Löfångers Trafik 

AB 
Löfångers Trafik 
AB 

K 103 K 103 K 103 
Ostviks Ostviks Ostviks 
Busstrafik AB Busstrafik AB Busstrafik AB 
K i l l  B y s k e  K i l l  K 111 
Trafikförening 
u.p.a. 

Kust & Inlands
trafik AB 

Kust & Inlands
trafik AB AB Kust & ab ab 

K 99 m.fl. AB K 99 m.fl. Kust- K 99 m.fl. Kust Inlandstrafik continentbus continentbus 
Kågedalens & Inlandstrafik & Inlandstrafik /b 
Trafik AB AB med Ostviks 

Busstrafik AB 
som huvud

K 130 m.fl 
Trafik AB Karl 
Eriksson 

K 130 m.fl . 
Trafik AB Karl 
Eriksson 

K 130 m.f l. 
Trafik AB Karl 
Eriksson 

med Ostviks 
Busstrafik AB 
som huvud

K 128 Trafik AB K 128 K 128 aktieägare 
C W Åström Trafik AB C W 

Åström 
Trafik AB C W 
Åström 

/a 

K 127 K 128 K 128 
Skellefteådalens Skellefteådalens Skelleftedalens 
Trafik AB trafik AB trafik AB 
a/ Kust & Inlandstrafik AB namnändrades till ab continentbus och samtliga koncessioner 
tillhörande continentbus dotterföretag överfördes till moderföretaget, huvudaktieägare var 
Ostviks Busstrafik AB. 
b/ continentbus koncernen såld till det av Skellefteå kommun helägda Skelleftebuss AB. 

Källa: Offentliga årsredovisningar och continentbus arkiv, Företagsarkivet i Westerbönen, 
continentbuskoncernen tidigare AB Kust & Inlandstrafik. 

Fram till 1980 hade rationaliseringsarbetet i region Nord resulterat i att det 

var ab continentbus och AB Linjebuss samt några mindre men aktiva företag 

som fanns kvar förutom det av Skellefteå kommun helägda Skelleftebuss AB 

som trafikerade tätortslinjerna i Skellefteå samt ytterområdeslinjen 

Skelleftehamn - Medie.340 Fram till mitten av 1980-talet hade Skelleftebuss AB 

köpt upp ytterligare ett antal småföretagare i region Nord och ett antal 

340 Ernst Marklund överlät linjen Skellefteå - Skelleftehamn 1935 till Kungl. Järnvägsstyrelsen. 
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koncessioner utrensades ut koncessionsregistret av länsstyrelsen i början på 

1980-talet då de ej längre var i bruk.341 

En stor strukturrationalisering hade ägt rum i region Nord utan samhällets 

inblandning och innan Länstrafiken började påverka trafikutbudet. 

6.3 Ägarförändringar region Syd 

Linjebuss intresse var som nämnts trafik efter E4 och större regionala vägar och 

de lämnade i princip ren landsbygdstrafik åt lokala företagare. Från Umeå till 

Lycksele hade Postverket tagit över den genomgående trafiken. En tidigare 

bussägare hade enligt SBF blivit utsatt för påtryckningar från Diligenstrafikens 

ledning genom att Diligenstrafiken krävt förköpsrätt framför annan intressent 

vid eventuell överlåtelse av trafiken.342 

Linjebuss köpte olika bolag som förblev egna juridiska personer med 

koncessionerna fortsättningsvis utfärdade på det ursprungliga bolaget. Endast 

aktieböckerna visar vem som var bolagens egentliga ägare. 

En successiv minskning av ägarantalet skedde under 1950-60-talen i region 

Syd från 64 ägare 1940 till 41 ägare 1960 och därefter en fortsatt minskning 

under 1970-talet. Den störste bussägaren i region Syd blev AB Linjebuss vars 

dotterföretag Västerbottens Trafik AB var juridisk innehavare av ett antal 

koncessioner plus Linjebussägda Nordmalings bilägares Omnibussförening 

u.p.a. Linjebuss strategi var att i första hand bedriva regional trafik och att i 

turlistor och annonser marknadsföra samtliga inköpta företags linjer som AB 

Linjebuss oberoende av juridisk innehavare varför varken allmänheten och 

tydligen inte heller alla anställda kände till vem som var den lokala juridiska 

innehavaren av koncessionerna. Bland övriga företag i region Syd med fler än en 

koncession fanns Gabrielssons linjetrafik som under 1970-talet köptes av 

341 De rationaliseringar som AB Linjebuss genomförde inom Västerbottens län, förutom köpet 
av Burträsk Trafik, beskrivs närmare under region Syd. 
342 Busstrafikförbundets arkiv. SBF protokoll 1946-09-25 § 9. 
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Tabell 6:6 Moderbolaget Linjebuss AB:s indirekta koncessionsägande 

1940-1982. 
1940 1950 1960 1970 1980 1982 
K 78 
G A Pettersson 

K 78 
G A Pettersson a 

K 78 
Linjebuss i Piteå 
AB 

K 78 
Linjebuss i Piteå 
AB 

K 78 
Linjebuss i Piteå 
AB 

K 3 
J G Lindgren 
K 2 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibuss
förening u.p.a. 

K 3 och 2 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a.b 

K 3 och 2 
Nordmalings 
Trafikförening 
u.p.a. 

K 3 och 2 
Nordmalings 
Trafikförening 
u.p.a. 

K 3, 2 och 6 
Västerbottens 
Trafik AB 

K 6 
Adolf Johansson 

K 6 
Adolf Johansson 1 

K 6 
Västerbottens 
Trafik AB 

K 6 
Västerbottens 
Trafik AB 

AB 
Linjebuss 

K 15 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a. 

K 15 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a. 

K 15 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a. 

K 15 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a. 

K 15 
Nordmalings 
bilägares 
Omnibussförening 
u.p.a. 

K 104 
C H Carlsson 

K 104 
C H Carlsson c 

K 104 
C H Carlsson 

K 104 
C H Carlsson 

K 104 
C H Carlsson 

K 140 
G Lindqvist 

K 140 
G Lindqvist d 

K 140 
Burträsk 
Busstrafik AB e 

K 140 
Burträsk 
Busstrafik AB 

K 140 
Burträsk 
Busstrafik AB 

K= koncession 
a / G A  P e t t e r s s o n s  k ö p s  o c h  o m b i l d a s  1 9 5 8  t i l l  L i n j e b u s s  i  P i t e å  A B .  
b/ Köptes 1946 av Västerbottens Trafik AB som var ett dotterbolag till AB Linjebuss 
c/ Köptes 1943 av Linjebuss. Bolaget C H Carlssons ombildades 1959 till Linjebuss i 
Skellefteå AB men koncessionens ägare rubriceras i Länsstyrelsens register fram till 1980 
som C H Carlsson. 
d/ Köptes 1959 av AB Burträsk Busstrafik Kb. 
e/ Blev 1963 dotterbolag till AB Linjebuss. 
V Köptes 1961 av Västerbottens Trafik AB 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens läns arkiv, AB Linjebuss 10 år och egna noteringar. 

Postverket, Handelsbolaget R Säfsten & Co och Handelsbolaget J G Lindgrens 

& Co blev uppköpta av Löfångers Trafik AB. Nysätra trafik köptes av 
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Skelleftebuss AB. Bland de företag som fortsatte i egen regi var bland annat tre 

företag i region Syd: Sävar Trafikbolag, Abramssons Trafik AB samt Sjöströms 

Trafikbolag. Efter alla företagsförändringar under 1970-talet återstod 1980 

tjugotre bussägare i region Syd. En minskning med 65 procent av 1940-talets 

antal bussägare, se tabell 6:6. 

6.4 Ägarförändringar region Lappland 

Den reella trafikutvecklingen i Lappland är svår att mäta då trafik som utfördes 

av Diligenstrafiken endast undantagsvis finns i Länsstyrelsens handlingar. 

Tabell 6:7 visar de koncessioner som Diligenstrafiken övertog och som 

upphörde enligt länsstyrelsens yrkestrafikregister. Trafiken fortsatte troligen 

utan yrkestrafiktillstånd. Region Lappland är ett ytmässigt mycket stort och glest 

befolkat område varför förutsättningarna överhuvudtaget var små för att någon 

större trafikutveckling skulle kunna ske frånsett trafik till och från kommun- och 

kyrkcentra samt den genomgående trafiken från Lycksele till Umeå. 

Den privata trafikutvecklingen i Lappland mätt i antalet ägare var störst fram 

till 1940 då det fanns 74 bussägare och 1950 fanns 53 ägare, en minskning med 

28 procent. Därefter en fortsatt minskning och 1980 fanns 26 privata bussägare 

kvar som motsvarar 35 procent av 1940-års ägareantal. Tabell 6:7 visar de 

företag som övertogs av Diligenstrafiken 1940-1970. 

I region Lappland blev Diligenstrafiken den helt dominerande bussägaren vid 

sidan om ett antal, i huvudsak, enbilsåkare. Dessa hade en svår kamp att 

utkämpa mot befolkningsminskning, privatbilism och en konkurrent med 

närmast obegränsade ekonomiska resurser vars strategi var att ta över trafik som 

gynnade egen verksamhet. 
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6.5 Sammanfattning 

I samband med utredningarna om statsbidrag hade bussägarna och deras 

branschföreträdare påtalat att reglerna för bidrag till de olönsamma linjerna 

riskerade att motverka nödvändiga rationaliseringar på mikronivå. Det visade sig 

Tabell 6:7 Diligenstrafikens företagsövertagande 1940-1970. 

Agare 1940 Agare 1950 Agare 1960 Agare 1970 
Postverket 

Backman JOB Björner B A Till/ 
Jonsson G A Diligenstrafiken och 

Eriksson E N koncessionen 
From V E upphörde? 

Andersson K Jonsson A Jonsson A SJa 

Jonsson A E Jonsson A E 
Jonsson J H Jonsson J H 
Karlsson I G Karlsson I G Till 
Lindström J A Lindström J A Diligenstrafiken och 
Mikaelsson E A Mikaelsson E A koncessionen 
Näslund C Näslund C upphörde? 
Hamberg KOL 
Johansson S A 
Jonsson G A 
Jönsson P A Till/ 
Olovsson E O Diligenstrafiken och 
Salomonsson R E koncessionen 
Snäckvik H J K upphörde 
Strandberg O H 
Thiger P V 
Rönnberg N A Rönnberg N A 
a/ uppgift saknas om trafik bedrevs. 

Källa: Länsstyrelsen i Västerbottens arkiv. 

att bidragsnormerna kom att få de inlåsningseffekter på rationaliseringar som 

bussägarna varnat för. Bussrationaliseringsnämnden skrev 1960 att: "Nämnden 

vill i detta sammanhang inte underlåta att även nämna den risk för konservering 

av företagsstrukturer som kan bli en följd av de 1961 och 1962 av riksdagen 
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beslutade driftsbidragen till olönsam busslinjetrafik på landsbygden."343 När det 

övergripande regelverket motverkade att lönsamma rationaliseringar kunde 

genomföras blev bussägarnas strategi att ändå rationalisera driften genom att 

bilda koncerner i stället för stora företag. Koncernbildningar var också ett 

framtida alternativ som diskuterades i direktiven till utredningen 1952 om 

goodwill vid försäljning av bussföretag.344 

Analysen av ägarförändringarna plus samtal och intervjuer med personer som 

varit direkt eller indirekt engagerade i busstrafiken visar på olika strategier i de 

olika regionerna. I region Nord, arbetade de mindre bussägarna aktivt för att 

utvidga sin verksamhet genom inrättandet av fler turer på sina linjer eller genom 

att överta linjer från andra bussägare därför att de arbetade utifrån alternativet 

om maximalt acceptabel förlust snarare än maximalt förväntad vinst.345 Andra 

bussägare vars företag drabbades av mycket sämre ekonomi på grund av 

samhällsutvecklingen försäkrade sig om möjligt om en fast anställning med fast 

lön genom att överlåta sin linje till ett större företag och fortsätta som chaufför. 

De företag som genom dessa köp utökade sin verksamhet fick före detta 

företagare som anställda vilket innebar att de fick trogna och kunniga 

medarbetare som ofta fortsatte att arbeta på samma sätt som de hade gjort som 

egna företagare på sin linje vilket för övrigt även "vanliga" chaufförer på 

glesbygdslinjer ofta gjorde. 

De rationaliseringar som ägde rum före 1960 resulterade i h uvudsak i att den 

aktuella koncessionen överfördes till det köpande företaget. Efter 1960 förblev 

de uppköpta företagen egna juridiska personer vilket kan härledas till 

bidragsnormernas utformning som omöjliggjorde en fullständig rationalisering 

med bibehållande av det statliga stödet till olönsamma linjer. I samband med 

bidragsförändringen 1974 när trafikplaner skulle utgöra underlag för bidrag till 

343 Bussrationaliseringsnämnden PM 1960 sid. 34. 
344 SOU 1952:20 Betänkande med förslag till beräknande av tilläggsvärde (goodwill) för 
bussföretag m.m. sid. 15. 
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den olönsamma trafiken kom de enstaka koncessionernas läge att bedömas 

utifrån sin betydelse för den totala infrastrukturen och varje företags hela 

trafikutbud blev underlag för bidragsgivning. Detta innebar att det inte längre 

fanns institutionella hinder för företagssammanslagningar och i konsekvens med 

detta överfördes exempelvis samtliga koncessioner i continentbuskoncernens 

dotterbolag till moderbolaget. 

Nästa institutionella förändring skedde i samband med att länstrafikbolagen 

bildades och förhandlingarna om trafikersättning skedde med moderbolagens 

företrädare. I och med detta kom exempelvis Linjebuss dotterbolags samtliga 

koncessioner att överföras till moderbolaget och Linjebuss dotterbolag med 

linjebunden busstrafik avregistrerades. 

Sammanfattningsvis genomfördes strukturförändringarna genom de privata 

bussägarnas strategiska handlande när de rationaliserade driften av busstrafiken 

samtidigt som de tillgodogjorde sig fördelarna av dotterbolagens fristående 

linjer med möjlighet till bidrag för olönsam linjetrafik på landsbygden där så var 

befogat. 

345 Johansson & Karlson (2002) sid. 111. 
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Bild 7. Västerbottens läns Omnibusägareförenings årsmöte 1934. 

Foto Tjernlund, Skellefteå 

7 BRANSCHORGANISATIONER 

Vid studiet av ekonomisk omvandling på olika organisationsnivåer kan man 

skilja mellan mikro-, meso- och makronivåer. Mesonivån hör hemma i 

mellanrummet mellan företags- och makronivåerna och exempel på 

organisationer på denna nivå är alla de branschorganisationer som bildades 

under första hälften av 1900-talet. Branschorganisationerna som i första hand 

skulle främja medlemmarnas gemensamma intressen fick snart en förmedlande 

roll mellan å ena sidan den enskilde företagaren och å andra sidan de 

överordnade politiska och ekonomiska samhällskrafterna. Organisationerna hade 

som uppgift att försvara branschens och medlemmarnas intressen mot staten och 

diverse marknadsekonomiska kraftfält. De skulle också underlätta samarbetet 

mellan enskilda företag, men det kunde också hända att de drev de enskilda 
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företagen framför sig genom att fungera som omstrukturerande krafter och i sin 

egenskap av mer eller mindre frivilliga samarbetsorgan kunde de i praktiken 

komma att domineras av särintressen. 

En mesoorganisation för det marknads styrda trafikföretaget har andra 

trafikpolitiska frågor att beakta och bevaka i relation till makronivån än en 

mesoorganisation för de offentligt ägda organisationerna. Mesoorganisationer 

för den privata sektorn, som Svenska Busstrafikförbundet, hade som målsättning 

att bevaka och påverka de egna medlemmarnas egna möjligheter att överleva i 

den hårdnande ekonomin i högre grad än den som arbetade för de offentligt ägda 

och politiskt styrda företagen, som exempelvis Svenska Lokaltrafikföreningen, 

där tillgången till eget kapital inte i samma grad styrde verksamheten. 

Vilka organisationer har då företrätt trafikutövarnas intressen och i första 

hand de privata bussägarnas i Sverige under 1900-talet? 

De allmänna motororganisationerna har behandlats av Olof Söderberg i 

Motororganisationer i Sverige346 där han i första hand fokuserade på de privata 

bilägarnas intresseorganisationers tillkomst, målsättning, organisatoriska upp

byggnad och årsmötenas reella makt samt förändringar i organisationernas 

policy. Söderberg visar där på att det civila samhällets bilägare och intressenter 

kom att få stor betydelse för institutionerna omkring bilismen. Även delar av 

trafiklagstiftningen och nya förordningar tillkom på direkta eller indirekta 

initiativ från dessa organisationer när det gällde att utforma regelverk och 

institutioner som ansågs nödvändiga för att bilismen skulle fungera. 

Intressenterna inom bilismen blev många och var och en med olika intresse och 

funktion för bilismen. Utifrån detta resonemang kan bilismens olika intressenter 

beskrivas som bitar i en tårta,347 se figur 7:1. 

346 Söderberg, Olof, Motororganisationer i Sverige. Diss. Stockholm 1966. 
347 Ingen inbördes värdering av olika faktorers betydelse. 
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Figur 7:1 Bilismens intressenter, 

Motorsport Privatbils ägare 

Arbetsgivarorganisationer 

Arbets tag ar org anis ationer Tran s portpr oduc enter 

Yrkesbils ägare 

T ransportkonsumenter 

Källa: Söderberg (1966) sid. 12. 

Men då denna studie fokuserar på busstrafiken ska dess branschorganisationer 

närmare beskrivas i följande avsnitt. 

7.1 Busstrafikens branschorganisationer 

Två organisationer har varit de huvudsakliga företrädarna för busstrafiken i 

Sverige. De privata busstrafikföretagens centrala organisation var Svenska 

Busstrafikförbundet och de offentligt ägda busstrafikföretagen organiserades i 

Svenska Lokaltrafikföreningen. Till Svenska Busstrafikförbundet fanns anslutna 

ett flertal omnibussföreningar som på länsnivå fungerade som 

mesoorganisationer. Svenska Lokaltrafikföreningen däremot saknade lokala 

mesoorganisationer. 

7.1.1 Branschorgan för de privata åkarna 

De första riksomfattande organisationerna inom den motorburna åkeribranschen 

bildades 1917 under namnet Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR) för 
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droskbilägarna och Sveriges Åkeriidkareförbund (SÅF) som omfattade både 

häståkerierna och lastbilsåkerierna. Den tekniska utvecklingen av bilar till 

bussar resulterade i att STR:s kongress 1923 förändrade stadgarna så att även 

bussföretagarna kunde anslutas till förbundet och följande år ombildades STR på 

nytt så att det omfattade både drosk-, last- och busstrafik men med egna 

sektioner för respektive trafikområde. Den snabba utvecklingen inom 

motorfordonstrafiken kom att leda till fortsatta diskussioner om 

organisationernas arbetsuppgifter och resulterade i att drosk- och 

omnibussägarna 1928 lämnade STR och bildade egna riksförbund, Svenska 

Droskbilägareförbundet (SDF) och Sveriges Omnibusägares Riksförbund 

(SOR). Men alla problem var inte lösta varför både många och långa dis

kussioner fortsatte mellan olika branschföreträdare vilket 1938 resulterade i 

bildandet av tre särskilda specialförbund, nämligen Svenska Droskbilägare

förbundet (SDF), Svenska Omnibussägareförbundet (SOF) och Svenska 

Lasttrafikbilägareförbundet (SLF) med en gemensam topporganisation, Sveriges 

Trafikbilägares Riksförbund (STR) som sammanhållande länk.348 

Tätorternas busstrafikföretag var huvudsakligen organiserade i Svenska 

Spårvägs-, Buss- och Förortsbaneföreningen som 1943 ombildades till Svenska 

Lokaltrafikföreningen (SLTF) vars stadgar 1981 förändrades så att till aktiv 

medlem kunde även antas trafikhuvudman enligt lagen om huvudmannaskap för 

viss kollektiv persontrafik349 samtidigt som verksamhetsområdet ändrades till att 

omfatta både tätortstrafiken som den regionala kollektivtrafiken.350 

Institutionella förändringar resulterade i att SLTF 1993/94 omorganiserades till 

en renodlad trafikpolitisk organisation där de av kommuner och landsting 

gemensamt bildade trafikhuvudmännen fick sitt hemvist.351 

348 Holmström, Gösta, Motorismen och dess män. Uppsala 1951. sid. 138 ff. 
349 SFS 1978:438. 
350 SLTF 90 år sid. 5. 
351 Svenska Bussbranschens riksförbunds hemsida WWW.bussbranschen.se/Br.htm  
2000-09-12. 
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Svenska Omnibussägareförbundet ombildades 1968 till Svenska Busstrafik

förbundet. Efter den större strukturförändringen inom busstrafiken i Sverige i 

anledning av länshuvudmannareformen nybildades 1993 en organisation under 

namnet Bussbranschens Riksförbund som arbetar för alla rörelsedrivande 

busstrafikföretag, oberoende av privat eller offentligt ägande. 

7.2 Svenska Busstrafikförbundet 

På vilket sätt kan man då säga att Svenska Busstrafikförbundet har varit länken 

mellan mikro- och makronivåerna inom sin bransch? Har det haft kontakter 

uppåt mot riksdag och regering, länsstyrelser och andra institutioner eller ned 

mot mikronivån med bussägare och trafikföretag? Vilka ämnesområden har 

främst varit föremål för styrelsens aktiva arbete utåt och inåt? Utifrån dessa 

frågeställningar undersöks i det följande vilken omvärldspåverkan som 

bussägarnas samarbetsorganisationer, Svenska Busstrafikförbundet (SBF) på 

riksplanet och de regionala omnibussägareföreningarna har haft för branschens 

lokala utveckling. 

7.2./ Busstrafikförbundets målsättning och organisation 

Busstrafikförbundets huvudsakliga uppgift var att tillvarata medlemmarnas 

gemensamma intressen och befrämja en sund utveckling för den privata 

persontrafiken. SBF har arbetat med utvecklings-, rationaliserings- och 

konkurrensfrågor och som serviceorgan för den enskilde bussägaren i besvärliga 

tillståndsfrågor som exempelvis när trafikansökningar avslogs av länsstyrelsen 

och bussägaren inte nöjde sig med beslutet utan överklagade till regeringen. 

Busstrafikförbundets geografiska verksamhetsfält omfattade hela landet och 

medlemmarna var privata företagare både på landsbygden och i tätorter.352 

352 Detta innebär att SJ: s bussar, GDG bussar och Postverkets bussar inte behandlas i detta 
arbete frånsett Postverkets diligenstrafiks verksamhet i Västerbotten där Diligenstrafiken både 
hade sitt huvudkontor och sin verksamhet på landsbygden. 
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Styrelsen bestod av sju personer, som var aktiva bussägare eller personer i 

chefsställning vid större företag men inga titlar angavs i protokollen.353 

Uppdraget som ordförande har cirkulerat mellan personer från Malmberget i 

norr till Södertälje i söder. Kommittéer tillsattes för vissa frågor och när det 

gällde ledamöter till styrelsen eller kommittéer och utredningar eftersträvades att 

få representanter från olika delar av landet samt att de skulle representera både 

små och stora företag. De medlemmar som inte kunde närvara vid 

busskongresserna fick god information om det som avhandlats via cirkulär eller 

i den egna branschtidningen. Så upptogs exempelvis 1970 sjutton sidor av 

omnibuss-tidningens julinummer av information från förbundskongressen i 

Växjö detta år. 

Busstrafikförbundet kom som representant för de flesta privata bussägarna i 

landet att arbeta i ett omfattande samhälleligt kontaktnät, se figur 7:2, med olika 

myndigheter, och fungerade också som remissinstans för statliga utredningar 

och som initiativtagare och påtryckare i frågor om institutionella förändringar 

gällande busstrafiken. Förbundet fick även vid vissa tillfällen nominera 

ledamöter till statliga utredningar.354 Kontakten med medlemmarna upprätthölls 

genom direktkontakter via förbundets chef, styrelseledamöterna eller genom 

skrivelser och cirkulär samt genom de regionala länsföreningarna. Som exempel 

på informationen kan nämnas att under 1955 fick medlemmarna 34 cirkulär och 

länsföreningarna hade delgetts information av skiftande slag eller uppmanats att 

avge yttrande i speciella frågor. Cirkulären var omfattande och formella och när 

Se även Hellgren (1996) sid. 135. 
353Vilka företag ledamöterna representerade framgår endast i vissa fall av protokoll och därför 
har även andra skriftliga och muntliga källor använts för att komplettera dessa uppgifter. 
Min tolkning av att titlar saknas kan vara att förbundet var litet, medlemmarna var bekanta och 
att du-reformen redan tillämpades inom den privata trafikbranschen innan den på 1960-talet 
allmänt infördes i Sverige. 
354 Exempelvis 1944 års trafikutredning till vilken SBF utsåg ledamöter skulle två representera 
Norrland. SBF protokoll 1946-02-14 § 4. 
SBF utsåg även representanter till statliga utredningar som Busslinjeutredningen 1948 och 
Busslinjeutredningen II 1955. 
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det gällde regelförändringar fanns direkta citat och lagrum angivna. Som 

exempelvis på verksamheter kan tas år 1955, då styrelsen fick rapporter från 

samarbetskommittén med Svenska Lokaltrafikföreningen, Sveriges Trafikbil

ägares Riksförbund och Busstationernas riksförening.355 

Busstrafikförbundets styrelse eftersträvade att hålla goda kontakter öppna 

även med inom bussbranschen inflytelserika personer och ett exempel på detta 

är att styrelsen 1955 beslöt att med blommor uppvakta professor Thorsten 

Aström som snart skulle fylla 50 år. Aström var professor i Kommunikations

teknik vid Tekniska Högskolan i Stockholm och hade en period varit aktiv inom 

Svenska Lokaltrafikföreningen.356 SBF uppehöll även kontakt med bussägarnas 

organisationer i de nordiska länderna genom representation vid varandras 

årskongresser.357 

7.3 Busstrafikförbundet och makrorelaterade frågor 

I en mesoorganisations uppgift ligger att handlägga frågor som berör 

mikronivåns problem i förhållande till den externa miljön och ett axplock av 

aktuella frågor under studiens fyrtioåriga tidshorisont kommer nu att lyftas fram. 

Ett förhållande som tidvis skapade irritation och oro bland de privata 

bussägarna var att diligenstrafiken stod utanför det generella institutionella 

regelverket för busstrafiken. Direktör Nils Schéle358 påpekade 1946 att 

Postverket genom otillbörliga påtryckningar förmått två av SBF: s medlemmar 

att underteckna förbindelser som tillförsäkrade Postverket företräde som köpare 

i händelse av busslinjens försäljning. Frågeställningen kompletterades av Hr 

Åström, Skellefteå som redogjorde för en skrivelse som Västerbottens Läns 

Omnibussägareförening skickat till kommunikationsminister Torsten Nilsson 

där de framhållit det orättvisa i att statens affärsdrivande verk inte var 

355 1 955 års verksamhetsberättelse. 
356 SBF protokoll 1955-12-14. 
357 Svensk Omnibustidning nr 7-8 1968. 
358 SBF: s första ombudsman. 
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Figur Iii Busstrafikförbundets kontaktnät 
Offentliga organ 
Regering 
Riksdagsledamöter 
Kommunikationsdepartementet 
Statens Priskontrollnämnd 
Statens Biltrafiknämnd 
Kungl. Skolöverstyrelsen 
Överståthållareämbetet 

Samarbetspartner 
Biltrafikens 
Arbetsgivareförbund 
Svenska Lokaltrafikföreningen 
Busstationsföreningen 

LANSSTYRELSERNA 

Svenska 
Busstrafikförbundet 

Lokala 
Omnibuss-
ägareföreningar 

Bussägarna 

Bussrationaliseringsnämnden 

Medlemsorganisationer 
Näringslivets Trafikdelegation 
Nationalförening för 
Trafiksäkerhetsfrämjandet 
Svenska Turistförbundet 
T rafikförsäkringsföreningen 
Sveriges Trafikbilägares 
riksförbund 
Svenska Vägföreningen 
Transport Unionen 

Källa: SBF:s protokoll. 
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underkastade samma bestämmelser som de privata omnibussägarna. I skrivelsen 

hade föreslagits att de statliga verken skulle tvingas underordna sig samma 

bestämmelser som de privata företagen. I det sammanhanget hävdade SBF:s 

ordförande att det uppe i Norrland fanns postmästare som "sutto de som små 

kungar och försökte på allt sätt driva fram postdiligensrörelsen"359 på bekostnad 

av de privata åkarna. Det fanns visserligen enligt Hr Åström även exempel på att 

privata bussägare fått överta posttransporter för postverkets räkning, men det var 

under krisperioden då de stora däcksproblemen drabbade både privata som 

statliga företag och när det så blev kris för Diligenstrafiken då var det bra att 

även privata företagare fanns. Problemet - Diligenstrafiken - fördes vidare och 

vid ett gemensamt sammanträde med representanter för Busstrafikförbundet, SJ 

och Generalpoststyrelsen diskuterades det om man skulle kunna pröva ett 

intimare samarbete inom hela branschen för att lösa aktuella problem. Då 

konstaterades att SJ nog i stort följt de uppdragna riktlinjerna. Men när det 

gällde Postverket hade det informerats om incidenter som tydde på att vissa 

postmästare vid förhandlingar med olika omnibussägare hade uppträtt så 

olämpligt att händelserna borde undersökas närmare och eventuellt föras upp till 

Postverkets ledning för kännedom och åtgärd.360 Detta återges här som exempel 

på konsekvenserna av Diligenstrafikens överlägsna attityd och utnyttjande av sin 

monopolställning gentemot den privata busstrafiken men också på att de privata 

bussägarna inte tvekade att vända sig till högre instans.361 

I fråga om den i mitten på 1940-talet aktuella Norrlandsutredningens 

betänkande var SBF:s ordförande ytterst kritisk till de lokala omnibusförening-

arnas synnerligen svaga yttrande och han beklagade sig över att han saknade 

relevant information om föreningarnas lokala trafikförhållanden. De hade till 

exempel inte lyft fram de övergripande infrastrukturproblemen som exempelvis 

359 SBF: s protokoll 1946-09-25. 
360 SBF: s protokoll 1946-12-04. 
361 Liknande attityd hävdade Samme Lindmark var förhållandet mellan små företag och Boliden 
AB. Källa: Danell & Gaunitz & Lundström (2002) sid. 454. 
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de dåliga vägarna utgjorde och hade endast beskrivit de egna företagens 

situation.362 Hr Åström hävdade att det var orimligt att Norrlandsutredningen 

föreslog mer resurser åt tätorterna och kuststräckan i Norrland där 

kommunikationerna redan var goda. I stället borde resurserna anslås till vägar i 

inlandet så att människorna i de avlägset belägna orterna kunde få bättre 

förbindelser.363 Utredarnas förslag kunde enligt Åström tolkas så att de 

nonchalerat de mindre orternas behov av god trafikstandard till men för 

landsbygdens bussägare. 

Samarbete och ökad transportservice framhölls 1947 som bussägarnas mål 

när frågan om att inrätta en genomgående busslinje efter norra Norrlandskusten 

diskuterades. En sådan idé som blev verklighet efter tre år var det nybildade 

Norrlandskustens Trafikförening som 1950 startade snabbusslinjen Luleå -

Sundsvall och fick stor uppmärksamhet i pressen.364 Frågan om publicitet utåt 

var levande inom SBF och togs i februari 1954 upp av Gustaf Toll,365 och det 

gällde närmast kontakterna mellan dagspressen och busstrafiken. Viktor 

Lindfors menade att det var rätt att begagna dagspressen för att få ut 

busstrafikens synpunkter på ett lämpligt sätt och att han själv hade goda 

erfarenheter av detta från Västerbotten.366 I det sammanhanget tog Carl-Axel 

Seth367 upp frågan om utformningen av Svensk Omnibustidnings ledarsida som 

enligt hans mening i högre grad borde lyfta fram aktuella bussägarfrågor. 

Busstrafikens utveckling fick i början på 1950-talet SJ att intressera sig för 

rent kommersiell turistlinjetrafik och SJ hade i december 1951 ansökt hos 

362 SBF: s protokoll 1947-03-19 § 8 och Postverkets protokoll. 
363 SBF: s protokoll 1947-03-19, SOU 1947:85. 
364Norrlandskustens trafikförening bildades 1950 med följande delägare: Luleå Trafik AB, Piteå 
Trafik AB, Trafik AB G A Pettersson, Trafik AB Halvar Carlson, Löfångers Trafik AB, J G 
Lindgren & son, Trafikbolaget J & R Säfsten, Västerbottens Trafik AB, Nordmalings Bilägares 
Omnibusförening och Biltrafik AB Bröderna Pettersson. 
365 Gustav Toll från 7 november 1954 ombudsman för Svenska Busstrafikförbundet och 
redaktör för Svensk Omnibustidning. 
366 Viktor Lindfors var ledamot av styrelsen för Västerbottens Folkblad med säte i Umeå. 
367 VD för Linjebuss AB. 
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regeringen om tillstånd till turistlinjetrafik på ett flertal sträckor inom landet.368 

Det var en ny typ av linjetrafik som skulle komma att inkräkta på lokal 

linjetrafik varför Busstrafikförbundets styrelse beslöt att agera omgående. Herrar 

Wahlstedt, Lydén och Gradin369 skulle i första hand besöka byråchefen Friseli 

vid SJ: s biltrafikbyrå och informera om bussägarnas uppfattning och om att de 

också ämnade uppvakta generaldirektör Upmark i ärendet och framföra 

busstrafikförbundets negativa syn på SJ: s ansökan och förorda en utredning om 

konsekvenserna av den sökta trafiken.370 Frågeställningen kom sedan att ingå i 

uppdraget till 1953 års trafikutredning. 

I anledning av vissa förslag från Busslinjeutredningen beslöt 

förbundsstyrelsen 1955 att tillsammans med Näringslivets Trafikdelegation371 

bilda ett organ som skulle arbeta för samordning och frivillig rationalisering 

inom busstrafiken.372 1 detta organ skulle även ingå representanter för trafikan

terna och dessa skulle utses av Näringslivets Trafikdelegation. Det gemensamma 

organet kom att benämnas Bussrationaliseringsnämnden och vid november

sammanträdet utsågs hrr Wahlsten,373 Seth374 och Pellijeff 375 till SBF:s ledamöter 

med hr Gradin som suppleant. 

36X SBF: s protokoll 1951-12-12. 
369 Gunnar Lydén, representerade Smålands omnibussägareförening, Hilding Gradin, 
Malmberget, Norrbottens läns omnibussägareförening och Gösta Wahlstedt, Stockholm för 
Stockholms omnibussägareförening. 
370 SBF protokoll 1952-01-10. Om det var en förvarning om att SBF skulle yrka avslag för 
samtliga ansökningar framgår inte av protokollet. 
371 Näringslivets Trafikdelegation (NTD). "NTD tillkom 1944 genom initiativ av sju centrala 
näringsorganisationer och ombildades 1972 till en stiftelse med fortsatt uppgift att bevaka den 
trafikpolitiska utvecklingen, sedd ur transportköparnas synpunkt." Källa: NTD:s syfte och 
verksamhet. 
Nämnden nedlagd 1980-12-31 enligt samtal med NTD:s f.d. VD Gunnar Himmelstrand 
2000-10-04. 
372 SBF styrelseprotokoll 1955-09-05. 
Bussrationaliseringsnämndens arbete beskrivs närmast i kapitel 5. 
373 Rudolf Wallstén, Piteå. Bussägare samt Järnhandels- och fastighetsägare i Piteåtrakten. 
374 Carl-Axel Seth, Stockholm. Jurist och senare Vd för Linjebuss AB. 
375 Alexej Pellijeff, Stockholm ombudsman inom Svenska Busstrafikförbundet som 1957 
avancerade till verkställande direktör. 1964 lämnade han förbundet och blev VD för AB Svensk 
Bilprovning. 
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7.3.1 Färskvarutransporter med buss - ett 197O-talsproblem 

Landsbygdens busstrafiks transportservice utgörs av transporter av både 

personer och gods. Där är just godsintäkterna en inkomstkälla som ofta glömts 

bort i busstrafikutredningar trots att de är livsviktiga för ett stort antal 

landsbygdslinjer. När så övergripande institutionella miljöbeslut fattas kan detta 

få ödesdigra konsekvenser för trafiken på linjer där godsandelen är stor. 

Ett exempel på att bussägarna reagerade föregripande var 1971 då 

konsekvenserna av de regler som föreslogs av en dåligt underbyggd statlig 

utredning kunde ha spolierat fortsatta transporter av färskvaror med vanliga 

bussar. En ny livsmedelskungörelse hade utfärdats med krav på att livsmedel 

alltid skulle transporteras i utrymmen som höll högst +8 grader. Frågan blev 

akut eftersom kungörelsen inkluderade de viktiga transporterna av 

producentmjölk från byarnas bönder till mejerier samt konsumentmjölk och 

färskvaror med buss till och från många lanthandlare. Var fanns 

finansieringsmöjligheter till att både klara de nya kraven och samtidigt 

undanröja de påtagligt negativa bieffekterna i fråga om godsutrymmets 

minskade storlek i fordonen om de nya reglerna strikt skulle genomföras? En 

åsikt var att det borde vara en uppgift för den statliga Glesbygdsnämnden att ta 

upp frågan men aktiva företrädare för Busstrafikförbundet och Postverkets 

Diligenstrafik som transportörer och Svenska mejeriers riksförening som 

uppdragsgivare beslöt snabbt att agera själva i frågan. Förhandlingar togs upp 

med livsmedelsverket och fick till resultat att transporterna kunde fortsätta som 

tidigare om livsmedlen förvarades under presenningar som isolerade och höll sig 

under åtta grader under hela transporttiden, och tack vare det blev någon dyrbar 

ombyggnad till speciella kylutrymmen inte nödvändig.376 Tack vare snabbt 

376 SFS 1971:511 , SFS 1971:807, Svensk omnibustidning nr 7 och 8 1974. 



160 

ingripande från aktiva aktörer räddades intäkterna av färskvarutransporterna och 

trafiken kunde upprätthållas. 

7.4 Interna strukturfrågor 

Busstrafikförbundet som mesoorganisation hade att företräda sina medlemmars 

intressen på makro-, meso- och mikronivå. Visserligen talar protokollen under 

1940-talet ofta om busstrafikens problem på grund av krigstidens brist på däck 

och bränsle men det var inte enbart kristidsfrågor som var aktuella under 1940-

talet utan bussägarna arbetade även optimistiskt framåtriktat för att bygga bättre 

vänthallar och regnskydd och ordnade tävlingar om bästa hållplatsskyltar i 

samband med sina kongresser.377 

Men vilken strategi skulle SBF:s ledning inta gentemot entusiastiska 

företagare som efter restriktionernas upphörande önskade återuppta trafik som 

inte var odiskutabelt lönsam? Hr John Nilsson som representerade Östergötlands 

Läns Omnibusförening378 oroade sig inte utan ansåg att allmänheten med 

säkerhet skulle se till att den fick den trafik som ansågs nödvändig varför 

styrelsen ville avvakta med frågan.379 Efterkrigstidens allmänna optimism kom 

också att ge bussägarna nya konkurrenter om resenärerna. Exempelvis köpte 

Bolidens Gruv AB ett par bussar för att transportera sina tjänstemän och 

droskägareföreningar funderade på att köpa bussar för transporter till 

idrottsevenemang och arbetarna på Rönnskärsverken som bodde i Skellefteå 

diskuterade om de skulle köpa egna bussar för sina arbetsresor. Men det 

stannade tydligen vid diskussioner. 

I samband med de trafikpolitiska utredningarna på 1970-talet upptäckte 

SBF:s styrelse att det inte fanns någon bra branschstatistik för den privata 

busstrafiken. Det gällde då att snabbt få fram tillförlitlig statistik för att 

3 / /  S B F  p r o t o k o l l  1 9 4 3 - 0 5 - 1 0 .  
378 Hr John Nilsson, Östergötlands Läns Omnibusförening. 
379 SBF: s protokoll 1942 januari. 
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bussbranschens företrädare skulle få säkra underlag för sina ställningstaganden i 

förhandlingar med myndigheterna då risken var stor att bussägarna i annat fall 

inte skulle få rätt ersättning för utförda transporttjänster.380 Men den 

verksamhetsinriktade styrelsen tycks inte ha prioriterat frågan eftersom den 

några år senare på nytt diskuterade branschstatistiken och dess tillförlitlighet. 

Närmast gällde det i det senare fallet om styrelsen skulle rekommendera 

samtliga branschföretag att använda en normalkontoplan för att få fram 

jämförbara uppgifter att använda vid trafikförhandlingar med stat och 

kommun.381 Men intresset för löpande statistik har som även nämnts i annat 

sammanhang inte varit någon stark sida i branschen. 

Busstrafikens förändrade situation i den förändrade yttre miljön med 

urbanisering och hård konkurrens från andra intressenter föranledde att ett nytt 

policyprogram för SBF utarbetades och fick namnet Buss 76. Målsättningen var 

att skapa ett aktivare SBF med nej till skråsyn och ett förbund som ville 

motverka ineffektiva regler i samhällsstyrningen. Buss 76 ville hjälpa företagen 

till bra ramavtal med trafikhuvudmännen och hävda företagens rätt att själva 

sköta driften sedan politiska mål fastställts men dokumentet innehöll också en 

påminnelse till bussägarna om att för att klara den målsättningen krävdes stora 

arbetsinsatser från medlemmarnas sida. Han framhöll att då SBF: s företagare 

1976 gav daglig sysselsättning år drygt 20 000 personer var det angeläget att 

bussägarna inte tappade sin inspiration till nya grepp eller fotfästet för sin 

verksamhet, trots vikande intäkter.382 

380 Svensk omnibustidning nr 9 1975. 
381 Svensk omnibustidning nr 1 1978. 
Bussägarna var verksamhetsinriktade och frågade inte efter statistik. En bekräftelse på detta 
visade sig i början på 2000-talet då de på en konkret fråga till både BR och SLTF i mars år 2001 
om det fanns statistik på antalet bussar av standard respektive turistutförande båda 
organisationernas företrädare svarade, det har vi inte, fråga den andre eller SCB. Det innebär att 
vissa uppgifter som nämns i media om exempelvis antalet standard- respektive turistbussar är 
allmänna beräkningar och inte statistiskt säkerställda. 
382 Svensk omnibustidning nr 1 1978. 
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I omnibusstidningen rapporterades det vid denna tid om styrelseledamöter 

som studerat busstrafik i USA. Dessa hävdade att det för svenskt vidkommande 

var viktigt att satsa på utveckling av den kollektiva trafik som redan fanns och 

slå vakt om känslan av personligt ekonomiskt ansvar hos dem som fick 

inflytande över den offentliga medelsanvändningen inom busstrafiken.383 

När Svenska Busstrafikförbundet 1978 firade 50-årsjubileum hävdade dess 

dåvarande ordförande Bo Palmberg att ett av framtidsmålen var bättre 

branschsamarbete och en ny profil på bussen som transportmedel även för den 

moderne resenären.384 Han talade för marknadsföring av bussbranschen där 

"bussen" skulle stå som symbol för modernitet och effektivitet. En annan fråga 

som Palmberg lyfte fram var de små företagen inom SBF som han menade hade 

chans att utvecklas då familjeföretagens engagemang och anpassningsförmåga 

var och varit av stort värde för bussbranschen och Sveriges befolkning. Just det 

personliga engagemanget för företagandet var ekonomiskt mycket viktigt och 

Palmbergs övergripande åsikt om företagandet uttrycktes på likartat sätt som 

Marcus Wallenberg ett år senare när Wallenberg på en konferens 1979 menade 

att "man får inte glömma bort människan, särskilt om man har ambitionen att 

förstå entreprenörens roll."385 

7.4.1 Busstrafikförbundet och personalfrågor 

I fråga om företagens inre miljö kom i mitten på 1950-talet personalfrågorna att 

bli aktuella. Utbildnings- och trafiksäkerhetsfrågor diskuterades och främst 

utbildningen av bussförare. Tidigare hade den som ville skaffa sig körkort för 

buss tränat busskörningen privat, läst teori på egen hand och själv beställt tid hos 

bilbesiktningsman för uppkörning. I Örnsköldsvik diskuterades 1955 möjlig

383 Svensk omnibustidning nr 10 1977. 
384 Svensk omnibustidning nr 7 1978. Bo Palmberg var vd för Linjebuss AB. 
385Dahmén, Erik & Eliasson, Gunnar, (red). Industriell utveckling i Sverige. Teori och 
verklighet under ett sekel. Uppsatser till ett IUI-symposium i anledning av Marcus Wallenbergs 
80-årsdag. Stockholm 1979. Sid. 67. 
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heterna till att starta en särskild utbildning av bussförare där bussbolagen skulle 

anlita en körskola för teoriundervisningen men körutbildningen skulle bedrivas 

inom bussföretagen. SBF: s styrelse beslöt därför att ta kontakt med väg- och 

vattenbyggnadsstyrelsen samt Statens bilbesiktning för att få klarhet i inne

börden av yrkestrafikförordningens bestämmelse om särskild utbildning.386 När 

frågan senare under året åter blev aktuell beslöts att överlämna den till 

Biltrafikens Arbetsgivareförbund för åtgärd. 

För att uppmuntra förare med lång anställning och trogen tjänst i ett företag 

diskuterades frågan om att skapa någon form av förtjänsttecken efter 10 

respektive 15 års tjänst.387 Information införskaffades från systerorganisationer i 

Danmark och Norge.388 Frågan om förtjänsttecken genomfördes senare och 

utdelades till ett antal chaufförer men inte till någon västerbottning så långt jag 

kunnat finna. Att uppmuntra personalen med gåvor till jul var en sed som funnits 

inom bussbranschen sedan dess start men när lönsamheten försämrades för 

företagen i början på 1960-talet rekommenderade SBF att med tillämpning av de 

nya avtalen fanns inte längre motiv till extra julgåvor.389 

Bussägarnas och de anställdas kompetensutveckling började på 1970-talet att 

aktualiseras genom veckoslutskurser i trafikekonomi.390 Styrelsen beslöt också 

att undersöka om intresse fanns bland branschens leverantörer att bidra till 

framställningen av stillfilmer för utbildningsändamål och detta resulterade bland 

annat i en stillfilmsserie om service och godshantering.391 

386 SBF protokoll 1955-03-09. 
387 SBF protokoll 1955-03-09. 
388 SBF Styrelseprotokoll 1952-03-17 § 11. 
389 SBF Styrelseprotokoll 1962-11-21. 
390 Svensk omnibustidning nr 7 och 8 1969. SBF Styrelseprotokoll 1978-01-12. 
391 "Det 81: a kollit" togs fram i samarbete mellan Biltrafikens Yrkesnämnd och 
försäkringsbolaget Trafik Bore. Huvudbudskapet i den serien gällde service och 
styckegodshantering. 
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En ny arbetsmiljöfråga gällande brandskyddet i bussarna blev aktuell i 

mitten på 1970-talet där samarbete inleddes med brandkårer som började ordna 

kurser i agerande vid eventuellt brandtillbud i en buss.392 

Ungefär vid samma tidpunkt kom arbetsmiljön runt förarplatsen att 

uppmärksammas och bland annat gällde frågan vilken typ av förarstol som 

kunde uppfylla ställda krav.393 Förarstolarnas utformning fortsatte att diskuteras 

och var fortfarande mycket aktuell 1982. Äldre stolar var fasta, hårda att sitta på 

och utan flexibelt reglage för höjd eller avstånd till ratten. Det som började 

efterfrågas var en stol som var lätt att justera i fråga om ryggstödets form, 

avstånd mellan sittdyna och ryggstöd, svankstöd, ryggstödslutning, ryggstödets 

bredd, ryggstödets höjd, sittytans höjd, sittytans djup, sittytans bredd och 

sittytans form.394 

Förarstolen är busschaufförens arbetsplats och vid byte av chaufför på en 

hållplats ska förarplatsen snabbt kunna förändras. Frågan om hur en förarstol 

skulle vara utformad fick ökad aktualitet i samband med att allt fler kvinnor blev 

busschaufförer, och i slutet av 1970-talet kom ett samarbete tillstånd mellan 

Busstrafikförbundet och Trafiksäkerhets verket.395 Under "arbetspass ett" skulle 

förarplatsen exempelvis fungera för en kvinna som var 150 cm och vägde 50 kg 

och efter byte till "arbetspass två" skulle förarstolen inom någon minut vara 

bekväm och funktionell för en man på 190 cm och med en vikt på över 100 

kg.396 

392 Svensk omnibustidning nr 7 1977. 
393 Svensk omnibustidning nr 5 1975 sid. 7. 
394 Svensk omnibustidning nr 8 1983 sid. 12. 
395 Svensk omnibustidning nr 5 1978. 
396 På direkt fråga till en kvinnlig bussförare i Skellefteå fick jag svaret att 1990-talets 
förarstolar i stort sett motsvarar uppställda krav. Samma svar fick jag på en direkt fråga till en 
av Västkusttrafikens bussar i Göteborg sommaren 2000 då chaufförsbyte ägde rum vid hållplats 
Det var en liten späd kvinnlig chaufför som lämnade ratten till en betydligt längre och kraftigare 
man och han skojade om att hon nästan satt på golvet då ställde jag frågan - passar stolen ändå 
till er båda. Svaret var, ja vi har inget att klaga på i det fallet. 
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Bild 8. En busschaufförs arbetsplats. 

Källa: privat foto. 

7.5. Busstrafikförbundet 50 år 

En sammanfattning av branschens 60-åriga historia gjordes genom ett antal tal 

när Svenska Busstrafikförbundet höll sin årskongress 1984. Branschen var ca 10 

år äldre än förbundet då åkarna tidigare hade tillhört Sveriges Trafikbilägares 

Riksförbund. 

Busstrafikens situation inom det trafikpolitiska systemet var föremål för ett 

antal talares intresse. Var det bokslut och eftertanke som de talade om eller var 

det en analys med framtidstro är den fråga man kan ställa. Hade den aktuella 

trafikpolitiken skapat förutsättningar för utveckling av den privata linjebundna 

busstrafiken eller för avveckling? 
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En föredragshållare var Statens Trafiksäkerhetsverks företrädare Gösta 

Werne397 som i sitt tal menade att: "I Sverige finns i högre grad än i de flesta 

länder tron att allt förändras till det bättre sedan en centralbyråkratisk reglering 

utfärdats. Det finns på tok för mycket regleringsbyråkrati i detta land".398 Som 

ett exempel på den svenska byråkratin tog han att trafikstart före en viss tidpunkt 

på morgonen var förbjudet. Det gynnade inte konsumenterna hävdade han utan 

andra intressen, men han angav inte vilka han åsyftade. Även styrelseledamoten 

Carl-Olov Munkberg399 påtalade problemet med den omfattande byråkratin, de 

höga trösklarna för att över huvud taget få starta busstrafik eller göra smärre 

förändringar av trafikutbudet.400 

Efter andra världskriget var bussbranschen fortfarande en kommersiell 

bransch men privatbilismens genombrott ändrade situationen. Kundunderlag 

försvann och trafikföretagen hamnade i en ond cirkel med ständiga 

taxehöjningar och trafiknedskärningar som hårdast drabbade glesbygden. En 

aktuell fråga blev utnyttjandet av de tillgängliga resurserna som busstationerna401 

erbjöd trafikföretagen och allmänheten i form av upplysningstjänst, 

godshantering, kioskverksamhet, cafeteria och allmän resebyrå. Detta var 

service som var intimt sammankopplad med linjetrafiken och som enbart skulle 

komma att bedrivas så länge det fanns en framtidstro i branschen. Trettio års 

397 Gösta Werne, chef för Statens trafiksäkerhetsverk från 1968 och till ca 1975. 1971 byråchef 
på Bilregisternämnden. Källa: Riksdagsbibliotekets e-mail 2000-08-11. 
98 Svensk Omnibustidning nr 10 1984 sid. 1. 

399 Carl-Olov Munkberg, Stockholm, styrelseledamot SBF och ordförande 1986. Talets rubrik 
var Busstrafiken i rättstillämpningen. 
400 Det nya begreppet turisttrafik tillkom på 1970-talet för att få kontroll över den regelbundna 
veckoslutstrafiken och var branschens egen modell för att inte riskera att alla gruppresor skulle 
hamna i linjetrafikens speciella och byråkratiska prövoordning. Busstrafikförbundet såg fram 
emot transportrådets pågående översyn av reglerna som förhoppningsvis skulle kunna bli en 
återgång till det gemensamma begreppet beställningstrafik för alla slag av busstrafik som inte 
var linjetrafik. Men när det gällde utlandstrafiken borde branschen vara beredd till vissa 
uppoffringar för att kunna upprätthålla vissa regler. Samma gällde frågan om uthyrning av 
bussar som i annat fall riskerade att bli en bakdörr till att komma in på den yrkesmässiga 
busstrafikens område. 
4011 sig ett ämne för en avhandling på samma sätt som i Finland. 
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arbete i bussbranschen hade lärt Björn Larsson att företagens yrkeskunskaper 

var omfattande men de utgjorde en försummad eller underutnyttjad tillgång i 

samhällsplanerarnas arbete. Det som skulle kunna underlätta samspelet mellan 

trafikföretag, kommuner, länsbolag och statsmakten skulle vara klart angivna 

roller och Larsson utgick ifrån att den lokala trafiken bäst kunde planläggas av 

kommunerna, den regionala av länsbolagen och den interregionala efter 

riktlinjer från regeringskansliet.402 I Larssons uttryck "planläggas" visade han 

med tydlighet på skillnaden mellan att planera och att bedriva trafik och därmed 

hade han också sammanfattat det som SBF: s styrelse ofta poängterat nämligen 

att politikerna underutnyttjade befintlig branschkunskap. 

Styrelseledamoten Sven Gustafsson403 framhöll busstrafikens självständiga 

serviceverksamhet i sitt anförande om Busstrafiken och Länshuvudmännen där 

bussägarna endast hade att rätta sig efter samhällets pekpinnar. Det direkta 

samarbetet mellan länshuvudmännen och företagarna hade dock gått bra och 

endast i ett av tio inrapporterade fall hade avtalsfrågan fått lösas av 

Kollektivtrafiknämnden. Länshuvudmannareformen hade burit mycket gott med 

sig men bakom solsidan fanns en skuggsida. Gustafsson påminde om att 

Parkinsons lag borde finnas i å tanke när man såg de ökade kostnaderna för den 

allt större trafikeringsvolymen och de generöst subventionerade taxorna plus 

kostnaderna för den påbyggda nya administrationsapparaten. Ett tydligt 

maktspel kunde inte döljas i fråga om bussägarnas linjetrafiktillstånd då 

fritidspolitikerna i länsbolagsstyrelser förklarligt nog hade svårt att värdera och 

bedöma tjänstemännens argument, exempelvis när det gällde rapporten från 

kollektivtrafikberedningen om samordning av länens kollektivtrafikresurser 

Busslinjetrafiken, förslag till ändringar i lagstiftningen.404 Gustafsson befarade 

402 Björn Larsson, Kungälv, styrelseledamot SBF Larssons tal hade rubriken Busstrafiken och 
kommunerna. 
403 Sven Gustafsson, Västervik, styrelseledamot SBF. 
404 DsK 1984:3 Busslinjetrafiken. 
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att om denna utredning skulle bli verklighet fanns stor risk att bussägarnas 

engagemang och framtidstro helt skulle försvinna. 

Visst skymtade en viss framtidstro i talen under Busstrafikförbundets 50 års 

firande men som framgår av ovanstående så framfördes tveksamhet om det 

skulle bli möjligt att rationellt och lönsamt fortsätta att bedriva privat linjetrafik 

med buss. Den genomgående trenden i talen var att byråkratiseringen hade blivit 

alltför omfattande och att länshuvudmännen struntade i att dra nytta av de 

sakkunnigas, d.v.s. bussägarnas, kunskaper. Ledamöterna i länstrafikbolagen var 

tillsatta på politiska grunder vilket innebar att de flesta ledamöterna saknade 

bransch- eller företagskunskap så att när frågor kom på styrelsens bord var det 

enbart tjänstemannaförslag med svag förankring hos trafikutövarna och det var 

ofta svårt för de enskilda ledamöterna att konstruktivt motbelysa eller komma 

med egna utarbetade förslag. En komplikation var också att länstrafikbolagen 

hade huvudansvaret för både landsbygds- som tätortstrafik med helt skilda 

förutsättningar. Någon allmän diskussion i media om busstrafik har varit svårt 

att finna och i den allmänna trafikpolitiska debatten var det järnvägs- och 

lastbilstrafikens problem som dominerade. En anledning kan man finna i att SBF 

var ett ideellt organ och inte tog offentlig ställning i politiska frågor. 

7.6 Västerbottens Läns Omnibussägareförening 

Huvudfrågan i detta avsnitt är vilken funktion den lokala omnibussägare-

föreningen i Västerbottens län haft och om omnibussägareföreningen i egenskap 

av en regional mesoorganisation fungerat som sambandscentral mellan 

bussägarna, som den förmedlande länken mellan bussägarna och 

mesoorganisationen Svenska Busstrafikförbundet, samt mellan bussägarna och 

de lokala myndigheterna? 
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Den lokala omnibussägareföreningen hade till ändamål att regionalt tillvarata 

medlemmarnas intressen och ge busstrafiken sunda existensmöjligheter.405 I 

praktiken kom föreningens stora uppgift att bli att fungera som ett remissorgan 

mot länsstyrelsen när det gällde tillståndsärenden och styrelsen agerade också 

som länken mellan bussägarna, de lokala och regionala myndigheterna samt 

gentemot kunder och leverantörer. Styrelsen, men i Västerbotten i realiteten 

under många år dess två sektioner, norra och södra sektionerna, fick tillfälle att 

på remiss behandla de flesta ansökningarna om nya eller förändrade 

trafiktillstånd för den landsvägsbundna busstrafiken. I dessa sammanhang ansåg 

de mindre bussägarna att de större bolagen gynnades i och med att dessa alltid 

hade någon egen representant i länsföreningens styrelse.406 

Västerbottens Läns Omnibussägareförening firade sitt 30-års jubileum 1957 

vid ungefär den tid när det började bli kärvare tider för bussägarna. I mitten på 

1950-talet vittnar vissa formuleringar i protokollen om vad som föregått beslut 

att frågor avgjordes efter en del meningsutbyte eller diskussioner eller ingående 

debatt. En orsak till det spända läget mellan bussägarna under sent 1950-tal var 

en ökad intern konkurrens mellan företagarna beroende på det minskade 

trafikunderlaget. I juni sammanträdet 1957 hade Norra sektionen besök av Alexej 

Pellijeff som diskuterade möjliga rationaliseringar i norra länsdelen. Pellijeff 

hade som ledamot i Bussrationaliseringsnämnden i uppdrag att hjälpa bussägare 

till strukturrationaliseringar för att stabilisera ekonomin. Meningarna var delade 

bland bussägarna om fördelar med sammanslagningar. Arvid Marklin407 

befarade att han skulle bli utan levebröd om en sammanslagning skulle äga rum 

i motsats till Paul Andersson408 som var positiv till tanken på samgående med 

andra bolag och möjligheterna till att ordna en rationellare trafik. Viktor 

Lindfors informerade om den redan genomförda sammanslagningen av 

405 Stadgar för Västerbottens läns Omnibussägareförening 1954. 
406 Se även Hellgren (1996) sid. 78. 
407 Bussägare Arvid Marklin, Bureå. 
408 Bussägare Paul Andersson, Fl arken, Ånäset. 
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Kågedalens Trafik, Fällfors Trafik och Jörns Busstrafik som fungerat väl. Trots 

delade meningar om fördelarna med rationaliseringar var dock alla närvarande 

villiga att lämna erforderliga uppgifter till Bussrationaliseringsnämnden och 

Pellijeff för att förbereda en övergripande undersökning.409 Bussägarna som 

företagare arbetade i huvudsak med att förverkliga och utveckla sina egna 

företags affärsidéer. Bussägarnas reaktioner liknade företagare i andra branscher 

som enligt Glete gärna samarbetar med andra men inte släppa ifrån sig 

ledningen.410 

Närkontakten med myndigheter var viktig och till omnibussägareföreningens 

årsmöten inbjöds, i likhet med andra trafiknära branscher, företrädare för 

offentliga institutioner för att få och ge information. "Lördag den 2 april 1960 

hölls årsmöte med efterföljande middag där otroligt många bussägare med fruar 

och inbjudna hade infunni t  s ig  t i l l  fes t l igheterna på Hotel l  Esplanad I—I 

Avslutningen på festen skedde på ett värdigt sätt, vilket är en heder för 

åkarkåren."411 Dagen efter, söndag den 3 april hölls ett sammanträde där 

kommunikationsminister Skoglund (s) deltog liksom förbundsdirektör Pellijeff. 

Skoglund informerade om den pågående trafikutredningen412 där han försvarade 

den långa behandlingstiden men var besviken på Västerbottens bussägares svaga 

intresse för sammanslagningar av företag. Skoglund var dock positiv till 

utredningens delförslag om att tillåta högre hastighet med bussar.413 Detta var en 

fråga som styrelsen ofta diskuterat, speciellt vid ett sammanträde våren 1957 där 

förslaget var att ansöka om ökad tillåten hastighet från 60 till 75 km/tim.414 

4UV SBF styrelseprotokoll 1957-06-26. 
410 Glete (1987) sid. 48 ff. 
411 Årsmötesprotokoll 1960-04-02. Denna notering torde ha gjorts därför att det vid vissa 
sammankomster hade intagits alkohol i alltför stor mängd. 
412 1953 års trafikutredning. 
413 SBF styrelseprotokoll 1960-04-03. Tydligen hölls sammanträdet under eftermiddagen och 
till sena kvällen eftersom Skoglund, även om klockan närmade sig 24.00 ville informera om 
lasarettsutbyggnaden. En anledning till detta torde vara att sammanträdet hölls i 
sjuksköterskeskolans aula. 
414 Svensk omnibustidning nr 7-8 1957. 
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Bussägarna fann även motiv till att inbjuda andra myndighetspersoner som 

landsfiskalerna för att diskutera principerna för tillståndsgivning då allt fler 

bilister ansökte om och fick tillstånd till att ta med resenärer till arbetsplatser.415 

På grund av denna mot bussägarna illojala konkurrens beslöt styrelsen att skicka 

en skrivelse till privatbilister som olagligt tog upp passagerare. Motivet var att 

varna dem för att de skulle kunna bli föremål för anmälningar till 

myndigheterna.416 I detta sammanhang kan man citera en notering i SBF:s 

protokoll 1952 som behandlade en aktion mot illojala transporter av passagerare 

i privatbilar och som initierats av IC:417 

"privatbilister uppmanats att gratis taga upp passagerare mot kvitton, som sedermera 
skulle inlämnas till IC, varefter de som gjort de flesta gratiskörningarna skulle erhålla 
priser. Denna uppmuntran till dylik persontrafik hade emellertid brännmärkts och avstyrts 
på ett gemensamt möte mellan yrkesbilismens representanter och IC, och de flesta 
tidningsnumren med denna tävlan hade av IC omedelbart indragits."418 

Arbetet med att behandla trafikansökningarna tenderade att ta allt mer av 

styrelsens tid och 1958 var ett år då stora förändringar skedde i styrelsen varför 

de för säkerhets skull anlitade Notarius Publicus för att avgöra vilka ledamöter 

som skulle väljas för ett respektive två år vilket tyder på en viss oenighet inför 

beslutet. Vid mötet föreslog Karl Eriksson att en juristombudsman skulle 

anställas som sekreterare för att slippa springet hos myndigheterna men Viktor 

Lindfors ansåg att frågorna skulle avgöras inom styrelsen. Harald Hedenström 

trodde inte att det skulle hjälpa med en ombudsman eftersom bussägarna ändå 

skulle kontakta myndigheterna direkt. Detta kan tolkas som ett tecken på att 

bussägarna hade stark tilltro till sin egen förmåga och sina egna idéer om vad 

som bäst gagnade deras företag. Gunnar Lundholm ansåg att om en 

juristombudsman anställdes skulle behandlingen av ansökningarna bli en 

415 SBF styrelseprotokoll 1958-10-09. Riksdagsmotion 11:213/1956. 
416 SBF styrelseprotokoll 1959-06-06. 
417 IC = Bilägarnas inköpscentral kom 1963 att slås ihop med OK = Oljekonsumenterna. Källa 
Nationalencyklopedin 1994, nr 14 sid. 406. 
418 SBF styrelseprotokoll 1952-12-03 § 12. 
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förhandling mellan jurister, då många företag redan hade egna jurister.419 

Styrelseordförandes arbetsbörda växte och i förhållande till arvodet blev 

arbetsbördan inte längre acceptabel. Den sega frågan om ombudsman som 

diskuterats åtminstone från 1954 avgjordes i april 1959 då Sven Lundström, 

Skellefteå anställdes som ombudsman för omnibussföreningen.420 

7.6.1 Koncessionsansökningar 

I början på 1950-talet, sedan efterkrigsproblemen kommit i bakgrunden kom 

idéer till nya uppdrag såsom långlinjer. KB Gabrielssons Linjetrafik i Umeå 

sökte tillstånd till linjetrafik för gods Luleå - Sundsvall men i och med att linjen 

gällde för mer än ett län så blev Statens Biltrafiknämnd den beslutande 

instansen. Ansökan avslogs av Biltrafiknämnden men överklagades av 

Gabrielssons till regeringen. Ärendet kom på remiss till länets södra sektion men 

de lämnade ärendet utan ytterligare åtgärd.421 De ansökningar om trafik som 

indirekt kunde ta passagerare och/eller gods från någon järnvägslinje fick 

konsekvent avslag av länsstyrelsen. Så hade länsstyrelsen beviljat ett nytt 

trafiktillstånd till hr Öström i Håkmark, trots att länsföreningen avstyrkt 

ansökan. Detta ärende överklagades till regeringen av både Linjebuss AB och 

Trafikbolaget J G Lindgren som båda tidigare hade trafik på delar av linjen.422 

En ansökan om turisttrafik på linjen Arvidsjaur - Norsjö - Umeå hade 1954 

inlämnats av O A Olovsson, Örträsk, Bjurholm. Ansökan avslogs i avvaktan på 

riksdagens pågående trafikutredning.423 Bussägarna sökte även nya kunder på 

annat sätt och nya morgonturer tidsanpassades till vissa industrier, de så kallade 

"arbetarturerna". 

419 SBF styrelseprotokoll 1958-03-22. 
Exempelvis var Linjebuss AB :s VD Carl-Axel Seth jurist. 
420 Årsmötesprotokoll 1959-04-18. Lundström fick 3 000 kr/år att utbetalas ur kontot 
styrelsearvoden. 
421 Södra sektionens protokoll 1951. 
422 Södra sektionens protokoll 1954-04-13. 
423 1 95 3 års trafikutredning. 
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De allt snabbare förändringarna i den omgivande miljön fick till följd att i 

början på 1960-talet hade omfattningen av antalet ansökningar om ändrat 

trafikutbud blivit så stort att länsföreningen beslöt att automatiskt registrera 

ansökningarna i en särskild remissbok424 samt att styrelsen från 1961-02-10 

skulle ha fast sammanträdestid, fredagar varannan vecka. Antalet ansökningar 

per år i norra sektionen hade ökat från 27 ansökningar 1957 till 73 ansökningar 

1960, eller 270 procent. Norra sektionen behandlade exempelvis 243 

ansökningar under åren 1957-1960 av vilka 78 procent tillstyrktes, 14 procent 

avstyrktes och åtta procent bordlades i avvaktan på utredningar och/eller 

ytterligare information. Detta innebar att ansökningarna till övervägande delen 

var skäliga utifrån styrelsens syn på trafikbehovet och bussägarnas strategi att 

genom ett ökat utbud nå nya passerargrupper. 

Överklagningar till regeringen av länsstyrelsens beslut blev en vanlig åtgärd 

under slutet av 1950-talet. De bussägare som fick avslag på sina ansökningar 

under sent 1950-tal blev fler och fler och antalet överklagningar till regeringen 

ökade. I augusti 1962 behandlades Ostviks Busstrafiks ärende som gällde en ny 

tur. Ärendet var överklagat till regeringen och ordföranden fick i uppdrag att 

författa och fullfölja länsföreningens yttrande.425 Vid behandlingen av 

ansökningar som styrelsen inte önskade tillstyrka gällde det att finna motiv och 

formuleringar som skulle vara hållbara även om ansökningarna överklagades till 

regeringen och därför finns ett antal uttryck som "avslag med så få ord som 

möjligt," detta troligen för att inte förbruka gångbara formuleringar för 

eventuella remissvar.426 Resultatet av överklagandena framgår tyvärr inte av 

länsföreningens senare protokoll. 

Statliga företag hade, som även nämnts på annan plats i studien, börjat köpa 

upp privata bussföretag i för de privata bussägarna oroväckande omfattning. En 

424 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1960-05-25. Remissboken motsvarade troligen 
ett diarium. 
425 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1962-08-13. 
426 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1958-02-18 och 1959-02-27. 
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direkt uppmaning skickades därför ut till bussägarna "Sälj inte till SJ", 

uppköpen måste reduceras. En annan konkret uppmaning till bussägarna 

utfärdades vilken lydde, om Postverket hör av sig så ta i första hand kontakt med 

Omnibussägareföreningens styrelse.427 

7.62 Taxefrågor som gällde länet 

Tillståndsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen, hade utifrån 29 § i 

yrkestrafikförordningen428 att fastställa taxor för person- och godsbefordran i 

linjebunden busstrafik och varje trafikutövare skulle tillämpa en av 

tillståndsmyndigheten godkänd taxa. Regeringen fastställde övergripande taxor 

enligt SFS 1941:910 och 1975:621 och länsstyrelserna fastställde i sin tur de 

lokala taxorna. Under lång tid sökte varje trafikutövare tillstånd för sina egna 

taxor hos den lokala tillståndsmyndigheten och när frågan om en länsgemensam 

taxa för persontransporter i Västerbotten började diskuteras i början på 1950-

talet var styrelsen inte mogen för ett beslut utan beslöt att vänta.429 När så 

bussägarna i början på 1960-talet började tillämpa gemensam länstaxa kom 

frågan snart upp om de även skulle tillämpa enhetlig rabattgivning. Efter 

diskussion beslöts att marknadsföra gruppbiljetter när tio eller fler personer åkte 

tillsammans. Rabatten på 10 procent överensstämde i stort sett med den rabatt 

som Postverket redan tillämpade.430 Rabatter blev därefter en ofta återkommande 

fråga för Omnibussägareföreningens styrelse och exempelvis beslöts att från 1 

juli 1969 skulle SJ:s regler för pensionärsbiljetter börja tillämpas vilket innebar 

att person som kunde uppvisa försäkringskassans bevis på pension skulle få åka 

tur och retur på enkelpris. Samma rabatt skulle även ges till militärer och 

427 Årsmötesprotokoll 1951-03-101 det fall en linje övertogs att ett statligt företag som 
exempelvis Diligenstrafiken försvann koncessionen från länsstyrelsens ansvar då de statliga 
företagen var undantagna från koncessionstvång. 
428 SFS 1940:910 och SFS 1975:621. 
429 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1951-04-05. 
430 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1962-04-13. 
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studerande med giltiga intyg.431 Frågan om generella förändringar av taxan för 

persontransporter i linjetrafik inom ett län handlades i huvudsak på riksnivå men 

fastställandet av taxorna inom ett län eller för enstaka företag togs av 

länsstyrelsen. I huvudsak innehöll länsstyrelsens kungörelser taxeförändringar i 

procent, men vid några tillfällen var samtliga prisrelationer i kronor angivna.432 

Detta var troligen föranlett av att justeringar skett mellan avståndsgrupper433 och 

att förändringarna inte var linjära. 

7.7 Sammanfattning 

De privata bussägarnas organisation Svenska Busstrafikförbundet hade att vara 

en intresseorganisation för den privata persontrafiken med buss, främst vad 

gäller utvecklings-, rationaliserings- och konkurrensfrågor samt att vara ett 

serviceorgan för den enskilda bussägaren. Dess verkställande lednings uppgift 

var att vara spindeln i ett stort kontaktnät som gällde hela landet, alla nivåer från 

den enskilde bussägaren långt uppe i Lappland till regering och ministrar i 

Stockholm, d.v.s. från mikro till makronivå. SBF kan på så sätt sägas vara en 

aktör på en meso- och samarbetsnivå med roller som initiativtagare, 

kontaktskapare och förmedlare. Förbundsledningen bestod av bussägare från 

skilda orter och deltog aktivt i samhällsdebatten om infrastrukturens och 

trafikens utveckling samt utsåg representanter till trafikutredningar. Men de 

avstod från att debattera rent partipolitiska trafikfrågor. I sina remissvar tog de 

tydligt ställning genom att till utredningar på olika nivåer påtala felaktiga förslag 

eller att peka på de positiva förslagen. De arbetade aktivt för att utveckla 

431 Omnibussägareföreningens styrelseprotokoll 1969-06-10. Enligt lagen om allmän försäkring 
gällde behörigheten förutan personer som fyllt eller under året fyller 67 år även personer, som 
enligt lagen om allmän försäkring fick ålderspension före 67 års ålder, förtidspension, 
sjukbidrag, invaliditetsersättning och hustrutillägg. 
4 2 Västerbottens Läns Allmänna Kungörelser. Från 1979 ändring till Västerbottens läns 
författningssamling, Länsstyrelsen. 
433 Grupper som angav antalet kilometer för en biljett. Exempelvis 1-2 kilometer, 12-14 
kilometer o.s.v. 
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branschen och hjälpa bussägarna till så god lönsamhet som möjligt vilket ibland 

kunde innebära att påverka bussägarna till för branschen positiva men för den 

enskilde företagaren mindre positiva beslut. 

I takt med samhällsförändringarna och exempelvis starten av länstrafikbolag 

fick SBF nya arbetsuppgifter som att företräda sina medlemmar vid 

förhandlingar med Länstrafikbolagen och speciellt inför de första årens 

förhandlingar. 

SBF kom som tidigare nämnts att tillsammans med Näringslivets 

Trafikdelegation bilda Bussrationaliseringsnämnden vars uppgift var att aktivt 

delta i omstruktureringsarbetet av branschen och som bland annat genomförde 

utredningar om Vilhelmina- och Burträskområdena i Västerbotten. Den så 

kallade Vilhelminautredningen avsåg att lösa transportproblemen i de glesast 

befolkade trakterna väster om Inlandsbanan och utredningen resulterade i att den 

första versionen av kompletteringstrafik inrättades. Den innebar antingen fasta 

turer vissa dagar per vecka eller att personer som önskade åka in till närmaste 

centralort eller fram till buss som körde fram till en centralort, fick ringa och 

meddela sitt önskemål. Det senare alternativet har även kallats anropsstyrd 

trafik.434 Trafikutredningen inom Burträskområdet resulterade i ett slutförande 

av den påbörjade strukturförändringen av ägande och trafikutbud i hela 

Burträskområdet.435 

SBF och dess olika länsföreningar som exempelvis Västerbottens Läns 

Omnibussägareförening var de privata bussägarnas mesoorganisationer som 

representerade både små och stora företag. De arbetade som den 

sammanhållande länken för företagen på mikronivå och fungerade som en 

434 Nu blev denna typ av trafik offentligt känd men var inte någon ny uppfinning utan 
tillämpades sedan en tid tillbaka av privata bussägare även för orter närmare kusten. Ett 
exempel är Ostviks Busstrafiks linje Fällfors - Skellefteå där befolkningen i Aspliden, Fällfors 
inom Byske församling kunde ringa till Fällfors busstation och meddela att de önskade åka med 
bussen. Denne gjorde då en inkörning till Aspliden och hämtade passageraren eller godset. 
Bussen körde även in till Aspliden om passageraren tidigare stigit på bussen. 
435 Se även kapitel 5. 
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mesoorganisation på regional nivå. Mesoorganisationer i busstrafiken 

närliggande branscher är Sveriges Åkeriidkareförbund som blev resultatet av att 

företagarna redan 1916 insåg vikten av att samarbete ger resultat. Det var 

häståkarna i Halmstad som 1917 drabbades av bränslebrist som då var 

detsamma som brist på hö till hästarna. Anton W Andersson tog initiativ till att 

uppvakta den statliga foderkommissionen och lyckades tillsammans med sjutton 

städers åkeriföreningar öka fodertilldelningen till åkarna.436 I Västerbotten 

bildade lastbilsägarna i norra länsdelen 1934 Norra Västerbottens lasttrafik-

bilägareförening och i södra kustlandet och efter de stora älvdalarna bildades en 

förening 1935. De två föreningarna slogs 1957 samman till Västerbottens 

Åkeriförening med uppgift att förmedla kunskap och rikta information både utåt 

och inåt.437 

Tillbaka till bussägarna som inte alltid var lätta att styra. När de fick nej av 

länsstyrelsen på sina ansökningar om förändrade koncessioner så böjde de sig 

inte alltid utan överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen. Samtidigt 

önskade de samarbeta med varandra för att vara starka gentemot kunder och 

leverantörer då de i första hand var intresserade av att utveckla sina företag. 

De i tidigare kapitel beskrivna fyra strategigruppernas förhållande till 

branschorganisationerna kan sammanfattas så att grupp ett och två 

fortsättningsvis behöll den nära kontakten med sina mesoorganisationer på både 

lokal som riksplan. Linjebuss behöll den lokala branschtillhörigheten och hade 

personer i länets Omnibussägareförenings styrelse men Linjebuss företags

ledning övergick alltmer till att själv arbeta mot makronivåföreträdare och där 

kan exempelvis nämnas frågor i samband med högertrafikomläggningen och 

makronivåförhandlingar om bidrag till olönsam linjetrafik på landsbygden. I 

båda dessa fall förhandlade Linjebuss till sig specialavtal. I fråga om Postverkets 

Diligenstrafik kom dess lokala företrädare att allt mer närma sig de privata 

436 Västra Götalands Åkeriförening. Home.smelinkweb.com/2004-04-02. 
437 Lindström, Lennart, Västerbottens åkeriförening 1935 - 1985. Umeå 1986. sid. 5 f. 
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bussägarnas lokala branschorganisation när det gällde lokala frågor men som 

statligt organ var de centralt styrda i övergripande frågor. 

SBF var sammanfattningsvis en privat branschorganisation för stora och små 

bussägare både på små och stora orter och i mindre och större städer där 

samtliga arbetade för en fortsatt strukturutveckling av bussbranschen i takt med 

det omgivande samhällets förändring. Det innebär att såväl den linjebundna 

busstrafiken som en stor grupp ESO på mikronivå som dess bransch

organisationer på mesonivå i takt med det omgivande samhällets förändring fick 

ändrade villkor och funktioner. 
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Bild 9. Trafik AB Karl Eriksson biljettmaskin 1950-tal. 

Foto Johanna Olofsson 

8 BUSSTRAFIKENS EKONOMISKA UTVECKLING 

Även om den här undersökningen fokuserar på företagsutvecklingen i det 

föränderliga samhället kommer en övergripande analys att göras även av den 

direkt ekonomiska utvecklingen. 

De första busstrafikföretagen startades under 1920-talet av privata personer 

som kommersiella ESO och de befann sig på 1940-talet, när denna studie börjar 

i en situation som kännetecknades av stor osäkerhet på grund av det nyligen 

utbrutna andra världskriget. Under efterkrigstiden präglades den yttre miljön av 

en vittomfattande samhällsomvandling med teknisk utveckling och urbanisering. 
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Detta utsatte busstrafiken för ett omvandlingstryck med färre kunder och 

minskade intäkter med resultat att branschen i mitten på 1950-talet minskade i 

lönsamhet och gällande regelverk inte tillät eller försvårade nödvändiga 

förändringar.438 Busstrafiken blev fortsatt alltmer olönsam på grund av att det 

efterfrågeområde den betjänade minskade och reglerna för hur bussbiljettaxan 

skulle sättas bestämdes inte av företagaren utan var en institutionell fråga där 

samhället avgjorde nivån på busstaxan samt krävde både trafikerings- och 

transportplikt av dem som var innehavare av koncessioner. Ett problem att ta 

hänsyn till vid taxesättningen var också att det fanns en tumregel bygd på 

erfarenhet att efterfrågan på kollektiva resor sjönk med 1/3 procent för varje 

procenthöjning av biljettpriset.439 De negativa konsekvenserna av en taxehöjning 

var också kända av de institutionella företrädarna och kommunikationsminister 

Gösta Skoglund konstaterade vid busstrafikförbundets årskongress 1957 att: 

"enbart inskränka sig till att öka taxorna i takt med trafikantbortfallet var säkerligen ingen 
lösning att förorda. Taxehöjningarna hade nämligen en tendens att påskynda 
trafikantavledningen från bussarna. /.../ Att bussägarna trots de många svårigheterna 
kunde tillhandahålla en så pass god allmän trafiktjänst som de faktiskt gör är ett resultat av 
mycket hårt arbete men det är också samtidigt ett uttryck för en ansvarskänsla gentemot 
trafikanterna som länder bussägarna till stor heder."440 

Busstrafiken var 1940 en mogen bransch och nya utvecklingsmöjligheter i fråga 

om geografisk utbredning saknades men "driften att överleva"441 fanns kvar. 

Företag som eftersträvade en utveckling av den linjebundna busstrafiken kunde 

om tillräckligt kundunderlag fanns öka antalet bussturer per dag, överta annan 

bussägares verksamhet och koncession eller köpa aktier eller andelar i annat 

företag vilket tidigare diskuterats. Detta innebar att omsättningsökningar i ett 

438 Ansoff (1979) sid. 72 f. 
439 Hansson, Lars, Finansiering av lokal kollektivtrafik: en sammanställning och analys av olika 
taxe experiment, förändrad service och samhällsekonomisk prissättning med avseende på 
kollektivtrafikens finansiella underskott. Lund 1982. 
440 Svensk omnibustidning nr 6 1957 sid. 10. 
441 Ansoff (1979) sid. 17. 



181 

företag, frånsett externa bidrag, i de flesta fall var avhängigt övertagande av 

annat företags verksamhet och inte utslag av marknadsexpansion. 

Svårigheten att göra en ekonomisk analys av en bransch som undergår stor 

strukturrationalisering motiverar valet av en analysmetod som är användbar 

oberoende av ett företags storlek och förändring. 

Svaren på följande frågor kommer att sökas: Vilka var de viktigaste 

inkomstkällorna för den linjebundna busstrafiken och hur utvecklades de? 

Vilken betydelse hade intäkterna från transporter av gods för landsbygdstrafiken 

och vilka konsekvenser fick dess utveckling? Vilka var de mest framträdande 

kostnadsslagen och hur förändrades de i jämförelse med den allmänna kostnads

utvecklingen? Frågan är också om de använda nyckeltalen kan ge en realistisk 

bild av branschen. 

I detta kapitel diskuteras därför först den analysmetod som kommer att 

användas och därefter den linjebundna busstrafikens viktigaste intäkts- och 

kostnadsposter och därefter vissa utvecklingstendenser. 

8.1 Analys genom en nyckeltalsmetod 

Analysen kommer att göras med hjälp av ett antal nyckeltal som är tillämpliga i 

såväl det lilla företaget som vuxit av intern kraft som det företag som vuxit efter 

sammanslagning med andra företag. 

De nyckeltal som används är kostnadstäcknings- och skuldsättningsgradernas 

utveckling under en längre period. 

Metoden har hämtats från ett analysmaterial som heter "Se om ditt företag" 

och rubricerades i Windows Tidningen 1995 som klassikern bland nyckeltals

analyser.442 Analysverktyget utgavs av Svenska Arbetsgivareföreningen omkring 

1970 och analyserna var speciellt avpassade för små och medelstora företag och 

utgick från balans- och resultaträkningarna i offentliga årsredovisningar. 

442 Windows Tidningen nr 9 1995. 
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Materialet kom även i engelska, spanska och tyska versioner och i datorversion 

1989. Magnus Hult, lärare på högskolan i Växjö kom i kontakt med Se Om Ditt 

Företag i mitten av 1970-talet. Under de följande två decennierna användes 

programmet både i undervisning på högskolan och i konsultverksamhet.443 

Analysmetoden är utformad så att man undgår svårigheterna med 

inflationsberäkningar av resultat- och balansräkningar. De här använda nyckel

talen används i första hand för jämförelser inom ett företag under en längre 

tidsperiod och i andra hand som jämförelse mot andra företag inom samma 

bransch. De nyckeltal som används är Kostnadstäckningsgraden = rörelse- och 

personalkostnader i relation till rörelseintäkter vilket motsvarar rörelseresultat 

före avskrivningar och finansiella kostnader. Motiv till detta val av nyckeltal är 

att busstrafiken är en servicebransch där personalkostnader utgör en stor andel 

av totala rörelsekostnader. Summa rörelsekostnader uppdelas i personal

kostnader och övriga rörelsekostnader. I övriga rörelsekostnader ingår i 

huvudsak kostnaderna för bränsle, däck, reparationer, kilometerskatt m.m. 

Det andra nyckeltal som används är Skuldsättnings graden som speglar 

förhållandet mellan det egna och det upplånade kapitalet. Vid en låg skuld

sättningsgrad klarar företaget bättre enstaka år med låg lönsamhet och 

nyckeltalet speglar hur företagets stabilitet förbättras eller försämras. 

De tidiga enskilda bussägarna tillämpade enkel bokföring eller det som var 

nödvändigt utifrån krav på verifikat för att inkomstdeklarera, men när stats

bidrag till den olönsamma linjetrafiken på landsbygden införts ökade kraven på 

busstrafikföretagen att använda en mer detaljerad bokföring med särredovisning 

av olika linjer. Ett av företagen som tidigt anammade möjligheten att ta datorer 

till hjälp var AB Ostviks Busstrafik/AB Kust & Inlandstrafik som under tidigt 

1960-tal själva utvecklade ett koncept för dataredovisning i en koncern med 

flera företag och där systemet klarade redovisningen av både intäkter och 

443 Hult, Magnus, Se om ditt företag, maxiversionen. Scandinavian Systems. Växjö 1991. 
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kostnader per objekt (busslinje).444 För databearbetningen anlitades Norrdata i 

Skellefteå som i huvudsak var serviceföretag åt den offentliga sektorn men till 

viss del även tog uppdrag från privata företag. 

Genom att använda en detaljerad redovisning kunde företagsledningen få 

tillgång till detaljerad information om varje linjes intäkter och kostnader och 

chaufförer på nedläggningshotade linje kunde ta del av "sin" linjes ekonomiska 

utfall. Den datoriserade bokföringen förenklade också framtagandet av uppgifter 

nödvändiga vid ansökningar om bidrag till olönsam busstrafik. 

8.2 Källor till ekonomisk analys av busstrafiken 

Första frågan i detta avsnitt är om det finns några kvantitativa uppgifter om 

busstrafikens ekonomiska resultat. Svaret är ja med reservation. Det finns ett 

antal årsredovisningar tillgängliga och de utgörs av kända, långlivade företags 

ekonomiska årsrapporter och de får stå som empiriska exempel för den 

ekonomiska utvecklingen. I dessa ekonomiska rapporter ingår för vissa bolag 

både tiden efter aktiebolagsbildandet som tidigare perioder då företagens 

organisationsform var handelsbolag. Men att göra en enhetlig jämförelse mellan 

de tre regionerna i Västerbotten är däremot inte möjligt på grund av 

materialbrist. Linjebuss AB hade en central bokföring av samtliga dotterföretag 

och Diligenstrafiken inom det statliga Postverket var en enhet och inget företag 

och det företag i region Syd vars offentliga handlingar finns tillgängliga 

innehåller skilda verksamhetsgrupper som buss, lastbil och taxirörelse. Sådan 

som tillgången på källor nu är kan endast tre företagsgrupper i region Nord 

analyseras och får stå som studieobjekt tillsammans med ekonomisk information 

från statliga utredningar. Även i de tillgängliga företagens rapporter ingår viss 

sidoordnad verksamhetsnära verksamhet men den bedöms inte påverka det 

övergripande syftet att följa den långsiktiga utvecklingen inom busstrafiken. 

444 Kontoplanens struktur gav möjlighet att fördela intäkter och kostnader per objekt, avdelning, 
företag och koncern. 
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I den ekonomiska analysen av region Nord ingår tre bussgrupper: Kust & 

Inlandstrafik AB/ ab continentbus, Löfångers Trafik AB och Trafik AB Karl 

Eriksson.445 Dessa företag ägde i sin tur ett antal dotterbolag och kom själva att 

genom köp införlivas med continentbuskoncernen som skapades 1972 av företag 

med i huvudsak likartad verksamhet och som 1980 i princip omfattade hela 

region Nord. I vissa fall finns ekonomiska årsrapporter även för åren före 

ägarbyten men sedan en ny ägare tillträtt kom, när det gällde mindre företag 

eller företag som inte var aktiebolag, verksamheten att överföras till 

moderföretaget varför separat redovisning endast finns för första året. 

Detta gällde fram till 1961. Därefter förblev inköpta företag egna juridiska 

personer och motivet till detta var möjligheterna att kunna tillgodogöra sig 

statliga bidrag till olönsam linjetrafik på landsbygden i största möjliga 

utsträckning vilket har diskuterats i t idigare kapitel. Som också tidigare nämnts 

överfördes 1974 samtliga koncessioner inom continentbuskoncernen till 

moderföretaget i anslutning till nya institutionella förutsättningar för samhällets 

köp av viss olönsam busstrafik på landsbygden.446 

För Löfångers Trafik AB, Västerbottens första busstrafikaktiebolag finns 

årsredovisningar tillgängliga från 1928-1980 och under kortare tidsperioder för 

andra företag. I första hand kommer utvecklingen för Löfångers Trafik AB att 

följas 1928-1970447 och i andra hand de företag som kom att ingå i Kust & 

Inlandstrafik/continentbuskoncernen 1960-1980.448 

För region Syd fanns förhoppningar om att finna några företags räkenskaper. 

Men försöket att via de offentliga räkenskaperna för exempelvis Linjebuss

445 Efter 1979 utvecklades beställningstrafiken som till viss del påverkade kostnads- och 
intäktsbilden men har inte detalj granskats i detta sammanhang då avsikten här är att ge en mer 
generell bild av verksamhetens förändring. 
446 SFS 1973:639. 
447 Sedan Löfångers Trafik AB övertogs av continentbus ab kom trafikverksamheten att flyttas 
till moderföretaget och Löfångers Trafik verksamhet blev fastighetsförvaltning. 
448 Att jag valt att inte följa Löfångers Trafik fram till 1980 beror på att företaget 1974 bytte 
både huvudaktieägare och verksamhetsinriktning. 
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företaget Västerbottens Trafik AB finna användbara uppgifter misslyckades. 

Årsredovisningar finns men verksamheten i bolaget hade hyrts ut till 

moderföretaget Linjebuss AB och de redovisade intäkterna i dotterbolaget 

motsvarade endast summor som täckte avskrivningar eller motsvarande 

kostnader och uppgår inte ens till de statsbidrag som utbetalades till de enskilda 

företagen.449 Att göra en jämförelse med moderbolaget Linjebuss var inte heller 

möjligt då dess bokslut innehöll ett antal företag från andra branscher än 

busstrafik. De övriga företagen i region Syd drevs som enskilda firmor med 

några undantag. Exempelvis Nordmalings bilägares Omnibussförening u.p.a. var 

en ekonomisk förening som startat 1924, 1946 sålt till AB Linjebuss och blev i 

princip ett vilande företag. Offentliga årsredovisningar från Bröderna Hägglunds 

Åkeri Aktiebolag, Rundviksverken, Nordmaling finns för åren 1940, 1950 och 

1960. Men som nämnts kan de inte utgöra användbar källa till en analys.450 Detta 

innebär att användbara källor från region Syd saknas.451 

I region Lappland var Postverkets Diligenstrafik det dominerande företaget. 

Som nämnts på annan plats i studien hade Diligenstrafiken från start 1923 och 

fram till 1964 ingen fristående ekonomisk rapportering utan utgjorde en enhet 

inom allmänna postens transporter. Från 1964 när även statliga företag kunde få 

statsbidrag till olönsam busstrafik på landsbygden, finns ekonomiska rapporter 

449 Av Bussbidragsnämndens handlingar på Riksarkivet framgår att samtliga Linjebussföretags 
ansökningar handlades av koncernkontoret och behandlades som en enhet även om separata 
ansökningar, i de flesta fall upprättades. Men att Linjebuss ledning frånsåg de juridiska 
koncessionsinnehavarna framgår av en anmärkning beträffande ansökningar trafikåret 1973/74 
där länsstyrelsens handläggare noterade att "trafiken bedrivs av ett Linjebussägt företag med 
namn Nordmalings Bilägares Omnibusförening" och inte av Linjebuss AB. Källa: Riksarkivet 
Kartong E 2:16 1973/74. 
Trafikåret 1974/75 hade Linjebuss på central nivå förhandlat med Kommunförbundet om en 
enhetssumma för fasta kostnader per buss och frångick de detaljerade och omständliga 
ansökningsblanketterna som övriga bussägare hade att hantera. Kartong E 3:10. 
450 Hägglunds åkeri var ett familjeföretag med far och fyra söner verksamma i företaget. 
Källa: Nielsen Harald & Falck Börje. Omnibusstrafiken och linjetrafiken med lastbilar i 
Sverige. Stockholm 1938. sid. 677. Ägare av Hägglunds Åkeri AB var Johan Edvard Hägglund 
född 1867 och sönerna Klas född 1898, Enar född 1907, Hans Edvin född 1904 och Nils Osvald 
född 1909. 
451 Ett antal bussbolag i region Syd ombildades till aktiebolag strax före och efter 1980. 



186 

som generellt utvisar Diligenstrafikens kostnader och intäkter.452 Från de privata 

företagen i region Lappland finns ekonomiska uppgifter endast tillgängliga från 

uppgifter i statliga utredningar. 

8.3 Busstrafikens intäkter 

Busstrafikens institutionella funktion som ESO var samhällsservice.453 De 

tjänster som busstrafiken erbjöd befolkningen var både möjligheten för 

människor att personligen åka med bussen och för skolledare och föräldrar att få 

skolbarnen tryggt och säkert transporterade från hem till skola. Andra 

transportuppdrag kunde vara gods till och från såväl privatpersoner som företag 

där bussgods kunde vara små eller stora försändelser, allt från en bukett 

blommor till en hel köksutrustning.454 Landsbygdens busslinjers intäkter kom 

således från såväl person- som godstransporter och ju längre från en centralort 

en linje hade sin målort desto större andel intäkter från godstransporter fick 

linjen. 

8.3.1 Persontransportintäkter 

Personintäkterna utgjorde i huvudsak kontantbetalda biljetter med priser 

grundade på av länsstyrelse fastställd maximitaxa.455 De kontantbetalda 

bussbiljetterna var antingen enkla eller tur- och returbiljetter. Den som köpte en 

tur- och returbiljett i stället för en enkelbiljett fick 25 procents rabatt enligt 

länsstyrelsens taxa år 1940 men dessa rabatteringar minskade successivt fram till 

Länstrafikens start 1980 då tur- och returbiljetter upphörde. För den som valde 

att köpa ett rabattkort som gällde kalendermånad (månadskort) var rabatten 

452 Vissa luckor finns. 
453 Ansoff (1978) sid. 15. 
454 Svensk Omnibustidning nr 6 1979 sid. 62. 
455 Fram till dess att biljettaxor för personautomobil och personomnibus inom Västerbottens län 
fastställts 1936 hade varje bussägare att själv ansöka om fastställande av sin personbiljettaxa. 
Västerbottens läns allmänna kungörelser 12 juni 1936. Därefter utfärdades länsövergripande 
taxa. 
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desto större. Priset för månadsbiljetten utgjorde ca 16 enkla biljetter från 1940 

och fortsättningsvis fram till 1981/82 och innebar att den som åkte fem dagar 

per vecka fick ca 65 procents rabatt på ordinarie enkelprisbiljett. Det handlade 

om försäljningsstrategi med förbilligad försäljningshantering och gynnande av 

flitiga bussresenärer. 

Undantagsvis lämnade resenärerna en rekvisition från en beställare med 

vilken bussägaren hade avtal. Det kunde exempelvis gälla resor för värnpliktiga 

eller skolbarnens resor till och från tandläkare eller sjukvårdsinrättning. 

8.3.2 Skolskjutsar som intäktskälla 

Institutionella förändringar som centraliseringen av allmänna skolväsendet blev 

en både positiv som negativ faktor för busstrafiken. Två motsägelsefulla faktorer 

i fråga om skolskjutsarna var att färre skolhus, det vill säga indragna skolor, 

kunde ge högre skolskjutsintäkter samtidigt som fler skolhus på en enda ort, 

med skolbarn utan behov av skolskjuts, gav lägre inkomster för busstrafiken. 

Någon samlad statistik över utvecklingen av antalet skolor i Sverige under 

perioden 1940-1980 finns inte. Men exempelvis angav Svensk Omnibustidning 

1957 att generellt hade i Sverige under 10-års perioden 1947-1957 antalet 

skolbarn som dagligen åkte buss ökat från 40 000 till 150 000.456 Ett antal år 

därefter var bussägarna bekymrade över den fortsatta urbaniseringen och 

menade att om inte den nuvarande omflyttningstrenden bröts skulle skarorna av 

skolpliktiga landsbygdsbarn snabbt glesna och därmed färre barn som skulle åka 

med skolbuss.457 En källa angav att antalet "skolhus" i Sverige minskade med 33 

procent från 1941/42 till 1953/54 och i Västerbotten med 32 procent. Men även 

om antalet skolhus inte ger någon exakt uppgift om antalet skolbarn kan det ses 

som en indikator på centralisering av skolväsendet och därmed ökad efterfrågan 

på transporter av skolbarn som positiva indikatorer för busstrafiken. 

456 Svensk Omnibustidning 1957 nr 10. 
457 Svensk Omnibustidning 1965 nr 1. 
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En annorlunda men säkrare bild av den lokala skolutvecklingen 1940-1980 

ger den statistik som inhämtats från kommuner458 inom Västerbottens län som 

visar att Umeå kommun hade en 20-procentig ökning av antalet grundskolor 

trots att 20 skolor hade upphört.459 Inom Skellefteå kommun hade en 35-

procentig minskning skett trots att skolor byggts i nya bostadsområden i 

centralorten.460 En studie av glesbygder inom länet gäller exempelvis Vilhelmina 

kommun där befolkningen minskade med 21 procent och antalet skolor med 79 

procent.461 I Lycksele kommun ökade befolkningen med 11 procent samtidigt 

som antalet skolor minskade med 85 procent, se tabell 8:1.462 

Tabell 8:1 Procentuell förändring av skolor och befolkning. 
Kommuner Procentuell förändring av Befolkningsökning 

antalet skolor 1940-1980 
Umeå +20 +20 
Skellefteå - 34 +05 
Vilhelmina - 79 - 21 
Lycksele - 85 +11 

Källa: Uppgifter inhämtade från respektive kommun och SOS befolkning. 

Det ökade antalet skolor i Umeå kan med stor säkerhet tillskrivas den växande 

tätortsbefolkningen i centralorten med relativt unga inflyttare till nya 

arbetsplatser på universitetet och regionsjukhuset. Det innebär att urbaniseringen 

i kombination med den stora bortrationaliseringen av skolor inte gynnade 

busstrafiken. 

458 Gäller de orter som år 2000 ingick i respektive kommun. 
459 Lundholm, Stefan. Översikt över rektorsområden och skolor i Umeå kommun under 1800-
och 1900-talet. Umeå 1997-10-xx. Från 47 till 57 skolor enligt uppgift från kommunen. 
460 Skellefteå stads arkiv. Från 79 till 52 skolor enligt uppgift från kommunen. 
461 Vilhelmina kommun, Eva Lindahl. 1998. Från 51 till 11 skolor enligt uppgift från 
kommunen. 
462 Jubileumsboken, Lycksele 50 år 1946 - 1996. Inom det som 1996 var Lycksele kommun, 
fanns 1946 60 skolor, 1966 21 skolor och när Lycksele firade 50 års jubileum 1996 hade 
kommunen endast nio skolor. 
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8.3.3 Godstransporternas ekonomiska betydelse 

Landsbygdsbussarnas betydelse som mediaspridare och transportörer av 

konsumtions- och produktionsvaror har tidigare diskuterats och detta kommer 

att vidareutvecklas i detta avsnitt. 

Ett antal busslinjer hade startat som posttransportturer och fick senare 

tillstånd även för person- och godsbefordran. Den första taxan för befordran av 

gods vid linjetrafik inom Västerbottens län trädde i kraft 1935 och kom att gälla 

fram till 1943, det vill säga under åtta år.463 För att klara större godsmängder 

hade man släpvagnar kopplade till både personbilar som bussar. Därigenom 

kunde man transportera skrymmande gods som såväl spisar som kylskåp, foder 

från "Lantmanna" till bönderna och stapelvaror till affärerna. Omfattningen av 

godstransporter varierade mellan olika linjer och över tiden. Enstaka linjer hade 

under vissa perioder klart över 50 procent av intäkterna från godstransporter. Då 

bussägarna, speciellt i Skellefteå, började direkt marknadsföra busstrafikens 

möjligheter till snabba och regelbundna transporter av styckegods kan 

godstransporterna ses som en marknadsutvidgning och skedde i nära samverkan 

mellan företagare och kunder men också genom chaufförernas direktkontakter 

med kunder i anslutning till aktuell linjesträckning. På nedläggningshotade 

busslinjer gjorde chaufförerna ofta direkta försäljningsinsatser för att öka 

godsets omfattning som exempelvis på linjen Malå - Skellefteå. 

Intäkterna från person- och godsintäkter varierade mellan linjerna. På linjen 

Skellefteå - Umeå dominerade personintäkterna, där fanns tidigt ett krav från 

resenärerna om att restider mellan städerna Umeå och Skellefteå borde vara så 

korta som möjligt och avpassade för persontransporter. På linjen Skellefteå -

Arvidsjaur464 var antalet resenärer relativt litet men marknadens krav på 

regelbundna och snabba transporter av varor till inlandet var starkt och ägarna 

463 Västerbottens läns allmänna kungörelser 1935:192 och 1943:55. 1943 var rubriken Taxa för 
befordran av gods i med länsstyrelsens tillstånd bedriven linjetrafik med omnibus eller 
personautomobil. 
464 Ett avstånd på cirka 130 km. 
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av linjen kunde 1968, förutom de direkta busslinjerna, öppna en ny morgontidig 

linje (Morgonexpressen) från Skellefteå, med ett fordon för ett fåtal passagerare 

och i huvudsak godsutrymme som kunde transportera dagsfärskt bröd och 

charkuterivaror till Arvidsjaursområdet innan affärerna öppnade för dagen. 

Diagram 8:1 Person- och godsintäkter i regional linjetrafik för 

continentbus linjer inom Västerbottens län 1974/75 - 1980/81. 

1 200 000 
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Källa: continentbus arkiv. 

För busslinjen Skellefteå - Umeå varierade intäkterna från godstransporter 

mellan 12-33 procent under perioden 1974/75 - 1980/81 och godsintäkterna465 

på busslinjen Skellefteå - Arvidsjaur varierade under samma period mellan 38 -

53 procent av totalintäkterna. Förhållandet mellan person- och godsintäkter kan 

således avspegla linjernas geografiska - och befolkningsmässiga lokalisering 

plus förekomsten av andra godstransportörer med regelbundna godsbil sturer. 

I'eis r intäkt 

Godsint 

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

465 Gäller ordinarie busslinjer och inte den separata godstrafiklinjen. 
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8.3.4 Busstationerna 

Busstrafiken som serviceföretag utvecklade tidigt sin verksamhet mot kunderna 

på hela verksamhetsfältet. De första åren fungerade någon affär på målorten och 

en eller ett par efter linjen som så kallade inlämningsställen. På startorten kunde 

det vara bussägarens hem eller en affär som var inlämningsställe. Sedan 

verksamheten fått större omfattning tog bussägarna initiativ till att samordna sin 

service och byggde gemensamma busstationer i stället för att som tidigare varje 

bussägare hade sin egen avgångs- och serviceplats. I Skellefteås centrum fanns 

fem bussuppställningsplatser i tätorten innan gemensam busstationen byggdes 

1939.1 Umeå hade en gemensam busstation byggts 1935.466 

Diagram 8:2 Person- och godsintäkter på linjerna Skellefteå - Arvidsjaur 

och Skellefteå - Umeå 1974/75 - 1980/81. 
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80 
70 

Person Skeå -
Arvidsjaur 

- - Gods Skeå -
Arvidsjaur 
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Umeå 

30 

20 
10 

Gods Skeå -
Umeå 

Källa: continentbus arkiv. 

466 Holmlund, V., red. Västerbottens läns omnibussägareförening 1932 - 1957. Umeå 1958. sid. 
11. Umeå busstationsbyggnad användes sedan fram till hösten 1995 då den revs för att ge plats 
åt en ny stationsbyggnad. 
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Att Skellefteå blev en stor bussmetropol torde beror på en kombination av 

regionens industriella tillväxt och de många bussägarnas initiativ till 

regelbunden busstrafik. Busstationens främsta uppgift har varit att ta emot och 

lämna ut paket och gods, ge service genom att besvara frågor om busstider, 

prisuppgifter på bussbiljetter, fungera som godsspeditör samt tillhandahålla 

väntsal för resenärerna. Funktionen som speditör för bussgods har främst 

städernas busstationer haft. Genom denna service fick bussägarna lägre 

kostnader för den allmänna servicen samtidigt som speditionsverksamheten 

alstrade intäkter till busslinjerna. 

Busstationerna har även fungerat som en social- och samhällsinrättning bland 

annat därför att de länge var ensamma om att tillhandahålla offentliga toaletter. I 

Skellefteå fanns en uppgörelse mellan kommunen och busstationen om att 

busstationen fick gratis vatten vilket var ersättningen för att den tillhandahöll en 

offentlig toalett inklusive de merkostnader den förorsakade i fråga om tillsyn 

och renhållning då toaletten bl.a. flitigt användes av stans så kallade A-lagare.467 

Andra merintäkter på busstationen var hyresintäkter för reklamskyltar och olika 

typer av automater. 

5.3.5 Buss- och lastbilsgods skiljs åt i Skellefteå 

Utvecklingen av godstransporter var positiv, mängden skrymmande gods ökade 

i mitten på 1940-talet och började konkurrera med det mer bussvänliga godset. 

Då investerade vissa bussägare i lastbilar som komplement till bussarna vilket 

aktualiserade frågan om var det tyngre och skrymmande godset skulle hanteras 

då konkurrensen om det fysiska utrymmet vid och omkring busstationen blev 

akut. I Umeå kom inte bussägarna att utvidga verksamheten mer än att de inom 

467 Intervju med Busstationsföreståndare Lennart Wincent 90-01-10 i hans hem. En liten och 
annorlunda intäkt var den populära service som erbjöds resenärerna bland annat på busstation i 
Skellefteå där en person våg fanns i väntsalen där man mot en betalning av 10 öre kunde väga 
sig och få ett kvitto på sin vikt. Vågen gav samtidigt busstationen en merintäkt förutom den 
hyra som ägaren betalade för visst golvutrymme. 
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samma busstationsområde kunde ge service åt både bussägarnas bussar som 

godsbilar. Då Arvidsjaurs- och Arjeplogsområdena, trots att de tillhör 

Norrbottens län, historiskt sett haft sina affärsförbindelser i första hand mot 

Skellefteåområdet kom varutransporterna från och till Skellefteå att få stor 

omfattning och bidrog till det positiva godsflödet. 

Nya utvecklingsstrategier började diskuteras för transportförmedling av gods 

och i Skellefteå utvidgade bussägarna sin transportservice genom att 1947 

tillsammans med några godsbilsägare bilda en ekonomisk förening, Skellefteå 

Lastbilsstationsförening u.p.a. Lastbilsstation blev ett komplement till 

Busstation och en speditör för gods som bättre passade lastbilar än bussar. Det 

nära samarbetet manifesterades av att busstationens chef också blev chef för 

lastbilsstation. Verksamhetsmässigt var det två juridiska personer. Busstation 

var ett aktiebolag med sin styrelse och lastbilsstation en ekonomisk förening 

med sin styrelse där både buss- och godsbilsägare fanns med. 

Figur 8:1 Organisationsskiss Buss- och Lastbilsstation i Skellefteå. 

Chef Lennart Wincent 

Skellefteå Lastbilsstation 
ekonomisk förening u.p.a. 

Andelsägarna var buss- och 
godsbilägare. 

Aktieägare var bussägarna 

AB Skellefteå Busstation 

Varierande antal företag har varit aktie- respektive andelsägare i de båda 

företagen men det är en annan historia. 

8.4 Busstrafikens kostnadsbild 

Av kostnadsposterna för busstrafiken förutom kapitalkostnaderna utgjorde 

personalkostnaderna den enskilt största kostnadsposten av rörelsekostnader, i 
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likhet med andra servicebranscher. En direkt kostnadsökning utöver ordinarie 

avtalshöjningar av löner var höjningen av arbetsgivaravgifterna som under 

perioden 1960 till 1980 höjdes från 4,14 till 35,25 procent på utbetald 

bruttolön.468 

Hur stor andel utgjorde då personalkostnaderna? En manuell resultatrapport 

för Linjebuss bussrörelse i Sverige 1970 visar att förarkostnaderna utgjorde 38 

procent av intäkterna. Motsvarande kostnader för continentbuskoncernen 

utgjorde ca 40 procent vilket skulle kunna sägas vara jämförbart men Linjebuss 

uppgifter är dock inte helt relevanta som jämförelseobjekt i sammanhanget då 

det i den verksamheten ingick såväl lastbilstrafik som resebyråverksamhet och 

linjetrafik för personbefordran. 

Andra rörelsekostnader som tillhör gruppen rörliga kostnader är kostnaderna 

för bränsle, däck och reparationer där kostnaden står i relation till det antal mil 

som produceras. I gruppen fasta kostnaderna ingår fordonsskatter, fordons

försäkringar, lokalhyror och administrativa kostnader. Därutöver tillkommer 

avskrivningar och finansiella kostnader. 

Då källmaterialet, som tidigare nämnts, inte ger de detalj uppgifter som vore 

önskvärda kommer vissa övergripande utvecklingstendenser att diskuteras med 

utgångspunkt i material från region Nord och uppgifter om totala rörelse

kostnaders samt personalkostnaders andel av bruttointäkter. Av diagram 8:3 

framgår att andelen personalkostnader i förhållande till alla inkomster ökade i 

motsats till övriga rörelsekostnader fram till omkring mitten på 1960-talet. 

Därefter fick de två kostnadsgrupperna motsatta utvecklingstendenser så att 

personalkostnadernas andel av bruttointäkter minskade i motsats till övriga 

rörelsekostnader som ökade. En orsak till de ökade rörelsekostnaderna kan vara 

att både ordinarie och tidigarelagda nyinvesteringar av bussar som gjordes i 

samband med högertrafikomläggningen tenderade att göras i form av större och 

468 Carlsson, Nils, Fredrik, Sociala avgifter, Stockholm 1998. 
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tyngre bussar än de gamla bussarna och innebar höjda fordonsskatter. En 

förändring av fordonsskatter skedde 1973 då en kilometerskatt infördes på 

dieseldrivna fordon.469 

Rörelseresultatet är ett bra mått på en verksamhets lönsamhet och bör vara så 

stort att det täcker normal avskrivning och räntekostnader samt ge avkastning på 

det insatta kapitalet. Den bokföringsmässiga avskrivningen var på fordon ca 4-5 

år men bussarnas fysiska hållbarhet beräknades till 10-15 år eller längre. När 

ekonomin var dålig kunde därför bussarna genom ett bra underhåll användas 

under lång tid och planerade investeringar under normala förhållanden 

framflyttas i tiden. 

Diagram 8:3 Region Nord rörelse- och personalkostnaders andel av totala 

intäkter 1928 -1980. 
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Källa: Årsredovisningar region Nord. 

8.4.1 Den ekonomiska utvecklingen för busstrafik i region Nord 

För Löfångers Trafik AB som startade 1928 finns, som tidigare nämnts, års

redovisningar från första verksamhetsåret 1928. Av dessa rapporter framgår att 

469 SFS 1972:591, SFS 1973:776. 



196 

kostnaden för personal var en av de enskilt tyngsta kostnadsposterna inom 

gruppen rörelsekostnader i förhållande till totala intäkter, se diagram 8:4. För 

Löfångers Trafik minskade de totala rörelsekostnaderna från 89 procent 1928 till 

78 procent 1950 och ökade till 85 procent 1970. 

De första statsbidragen till olönsam busstrafik som infördes 1961 påverkade 

inte explicit andelen personalkostnader i förhållande till intäkter. Statsbidraget 

finns inte separat redovisat utan bokfördes tydligen som trafikinkomst vilket kan 

vara en förklaring till att andelen personalkostnader inte synbart förändrades i 

början på 1960-talet då kostnadsökningarna inklusive de nya arbetsgivar

avgifterna och intäkter från statsbidragen kan ha varit jämförbara. År 1970 hade 

personalkostnadsandelen för Löfångers Trafik sjunkit till 35 procent samtidigt 

som andelen rörelsekostnader ökat med 8 procentandelar på fem år. Den höga 

andelen för rörelsekostnader 1940 torde bero på att företaget tvingades minska 

trafikutbudet p.g.a. kristiden samtidigt som övergången till kol- eller gengasdrift 

förorsakade extra kostnader för montering av gengasaggregaten samt att 

skötseln av dessa krävde extra arbetsinsatser och att kostnaden för bristvaror 

som däck ökade. Det lägre trafikutbudet gav inte proportionerligt lägre intäkter 

då efterfrågan på trafik ökade för både person- som godstransporter. De rörliga 

fordonskostnaderna per mil blev högre bland annat på grund av gengasdriften 

och när antalet bussturer minskade blev det färre förartimmar och därmed lägre 

personalkostnader. 

Statsbidrag ökade intäkterna på landsbygdslinjerna från och med 1961. Trots 

de till synes positiva förutsättningarna översteg kostnadstäckningsgraden under 

perioden 1928-1970 endast vid två tillfällen 20 procent och det var åren 1930 

och 1950. De ökade statsbidragen till olönsamma linjer plus att Löfångers Trafik 

som delägare i Norrlandskustens Trafikförening blev delaktig av 

Norrlandskustens Trafikföreningens positiva resultat i form av utdelning i 

förhållande till sin andel i bolaget förbättrade Löfångers resultat. 
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Diagram 8.4 Rörliga kostnaders andel av totala intäkter för Löfångers 

Trafik 1928 -1970. Procent. 
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Källa: Löfångers Trafik AB årsredovisningar. 

Det andra nyckeltalet, skuldsättningsgraden, visar för perioden 1928-1950 

för Löfångers Trafik en stabil nivå för de första tjugo åren för att efter 1950 öka 

kraftigt. Två direkta faktorer som bidrog till den ökade skuldsättningen syns 

vara det ökade innehavet av fastigheter (garage) både i Lövånger som Skellefteå 

samt att Löfångers Trafik valde att av egna medel avsätta medel till en 

pensionsfond vilket tyder på att verksamheten var lönsam. Ar 1950 hade 

Löfångers Trafik fastigheter ett bokföringsvärde på 19 000 kr som ökade till 397 

000 kr 1960. Ett större garage byggdes i Skellefteå 1970 varefter det samlade 

bokföringsvärdet på fastigheter uppgick till 488 000 kr. Mellan åren 1955 och 

1960 ökade pensionsfonden från 523 000 till 678 000 kr och i början på 1960-

talet började pensioner att utbetalas varefter fonderingen började sjunka. Vissa 

kostnadsökningar i form av förtida investeringar i fordon och förbättringar av 

garage förekom i samband med högertrafikomläggningen 1967. Men för 

godkända kostnader för dessa ombyggnader av bussar och garage i anledning av 

trafikomläggningen från vänster- till högertrafik utgick ersättning från 
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högertrafikkommissionen. Även för extra kostnader föranledda av tidigarelagda 

bussinköp som orsakades av högertrafikomläggningen utgick ersättning.470 

Diagram 8:5 Skuldsättningsgrad i procent av eget kapital för Löfångers 

Trafik AB 1928-1975. 
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Källa: Löfångers Trafik AB årsredovisningar. 

Den andra analysen inom region Nord gäller continentbuskoncernen och 

omfattar perioden 1960-1980. Kostnaden för personal var som för övriga 

bussbolag, en av de tyngsta kostnadsposterna. Andelen personal- och 

rörelsekostnader i procent av intäkter var 1960 83 procent, ökade till 92 procent 

1975 och minskade till 83 procent 1980. (diagram 8:6) Högre statsbidrag till 

olönsamma linjer plus kommuners köp av trafiktjänster bidrog till en bättre 

lönsamhet. 

Diagram 8:7 visar skuldsättnings graden 1960-1980 för continentbus

koncernen där två toppar i skuldsättningen kraftigt markeras. Faktorer som 

bidrog till ökad skuldsättningen omkring 1965 var att det lilla företaget AB 

Ostviks Busstrafik 1964 köpte det större företaget AB Kust & Inlandstrafik och 

därefter Trafik AB Karl Eriksson. Skuldtopp nr två kom 1974 då ab 

continentbus i Stockholm och Löfångers Trafik AB köptes och låneskulden 

ökade. 

470 SFS 1964:99. 
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Diagram 8:6 Rörliga kostnaders andel av intäkter för 

continentbuskoncernen 1960-1980. 
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Källa: continentbus arkiv. 

När relationerna med regering och samhälle allt mer blev en fråga om liv eller 

död i samband med länshuvudmannautredningen var framtiden osäker för 

många bussägare och hela continentbuskoncernen såldes till Skellefteå 

kommuns bussbolag Skelleftebuss AB. 

Diagram 8:7 Skuldsättningsgrad i procent av eget kapital för 

continentbuskoncernen 1960 -1980. 
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Källa: continentbus arkiv. 
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8.4.2 Utvecklingen för busstrafik i region Lappland 

Inga enskilda bussägares räkenskaper har varit tillgängliga då de inte använde 

sig av företagsformen aktiebolag. De privata företagen i Lappland som försökte 

bedriva sin verksamhet kommersiellt utsattes för en svår ekonomisk situation i 

ett sammanhang där den store konkurrenten, Diligenstrafiken, kunde fortsätta 

sin verksamhet med ett stort negativt rörelseresultat. Trots statliga och 

kommunala bidrag på över nitton miljoner kunde den för ett enda år redovisa ett 

negativt resultat på nio miljoner.471 De stora ekonomiska påfrestningar som de 

privata bussägarna utsattes för från 1950-talet och framåt omvittnas i de brev 

som företagarna skrev till Diligenstrafiken för att erbjuda sina företag till 

försäljning då trafiken i annat fall skulle komma att upphöra. Om det fanns 

möjlighet till ny trafik och förbättrad ekonomi, som i ett fall då en ny väg snart 

skulle vara klar, "tar ju ändå Diligenstrafiken den" som en bussägare uttryckte 

det i ett brev. Det är endast ett av de skriftliga bevisen på Diligenstrafikens 

dominans och en för de privata bussägarna omöjlig ekonomisk situation i region 

Lappland. 

Diligenstrafiken i Västerbotten har funnits sedan 1923 men först i samband 

med att även statliga bolag kunde erhålla statsbidrag till olönsam busstrafik på 

landsbygden började Diligenstrafiken redovisa egna årsrapporter separat från 

allmänna poströrelsen. 

Diligenstrafikens handlingar visar att personalkostnaderna under det första 

redovisningsåret 1964/65 utgjorde 64 procent av totala intäkter och steg till 79 

procent 1972 men sjönk därefter till 46 procent av bruttointäkterna 1980/81 

sedan Diligenstrafiken börjat få del av både statliga och kommunala bidrag, 

(diagram 8:8) Trots statsbidrag på 974 000 kr 1964/65 redovisade 

Diligenstrafiken ett underskott på 3,9 miljoner. År 1973 fick Diligenstrafiken 

471 Diligenstrafikens årsrapport 1978/79. 
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2,6 miljoner i statsbidrag för olönsam busstrafik på landsbygden och redovisade 

trots detta ett nettounderskott på 11,4 miljoner. Räkenskapsåret 1980/81 

redovisades för första gången ett överskott för Diligenstrafiken på 1,3 miljoner 

kr men detta sedan de bokföringsmässigt mottagit 27 miljoner i bidrag varav 20 

miljoner från kommuner och 7 miljoner från staten.127 Inget privat företag 

klarade den konkurrensen. 

Diagram 8:8 Rörliga kostnaders andel av intäkter för Diligenstrafiken 

1964/65 - 1980/81. 
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Källa: Diligenstrafikens arkiv, Riksarkivet. 

8.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar analysen att trots 1940-talets kristid fick busstrafiken 

en konjunkturuppgång under 1940-talet genom minskad konkurrens från privata 

personbilar och med åtföljande ökad efterfrågan på persontransporter och även 

ökade godsintäkter då industrialiseringen även efter kriget genererade ökade 

kontanta inkomster och förbrukning av konsumtionsvaror. De rationaliseringar 

som efter 1960-talet genomfördes medverkade till minskad konkurrens mellan 

olika bussbolag men var inte tillräckliga för att klara en verksamhet i balans. 

127 Av redovisningarna framgår inte alla år vad som är direkta intäkter respektive bidrag. 
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Redan 1953 års trafikutredning hade konstaterat att ekonomin för 

landsbygdens busstrafik kraftigt försämrats. Utredarna hade kommit fram till att 

av busstrafikens intäkter användes ca 93 procent till driftskostnader exklusive 

administration, avskrivningar och räntor. 

En sammanställning av de Västerbottens företag som 1953 års 

trafikutredning analyserade visar på både högre och lägre genomsnittliga 

driftskostnader än generellt i offentliga utredningar, (tabell 8:2) Att driftskost

naderna för företagen i region Nord trots den höga nivån låg lägre än de genom

snittliga siffrorna som trafikutredningen kom fram till473 torde få tillräknas de 

privata bussägarna som frivilligt från 1940-talet och fortsättningsvis genomförde 

strukturrationaliseringar. 

Tabell 8:2 Driftskostnader i procent av intäkter 1960-1980. Exklusive 

administration, avskrivning och räntor. 
1960 1965 1970 1975 1980 

1953 års trafikutredning 93 
Diligenstrafiken 105 119 84 74 a 

Löfångers Trafik 95 83 85 
ab continentbus 83 82 86 92 83 

a/ Inklusive stats- och kommunbidrag på ca 26 miljoner kronor. 

Källa: Offentliga årsredovisningar samt PM 1960 från 1953 års trafikutredning. 

Av de negativa händelserna i den omgivande miljön som drabbat busstrafiken 

under undersökningsperioden 1940-1980 kan bland annat nämnas höjningen av 

arbetsgivareavgifterna, även om de inte var unika för dessa arbetsgivare. 

Arbetsgivareavgifterna, en kostnadspost inom personalkostnader, ökade mer än 

trettio procent från 4,14 - 35,25 procent. Så hade regeringen höjt fordonsskatter 

på tunga fordon inklusive bussar långt över den nivå som staten höjde bidraget 

till olönsam busstrafik på landsbygden. Andra omvärldsfaktorer som negativt 

drabbat busstrafiken var konkurrensen från fler personbilar och färre invånare på 

473 Frånsett Löfångers Trafik 1960. 
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landsbygden med åtföljande minskat kundunderlag. Övergripande positiva och 

negativa faktorer kan avläsas nedan i tabell 8.3. 

Tabell 8:3 Positiva och negativa faktorer som påverkade busstrafiken 

1940-1980. 

Positivt 

Färre personbilar 

Ökat antal resenärer 
Högre godsintäkter 

Period 
1940-talet 

1950-talet 

1960-talet 
Strukturrationaliseringar 
Statliga bidrag till olönsam 
busstrafik på landsbygden 
Statliga bidrag till tidigarelagda 
investeringar i samband med 
högertrafikomläggningen 

Kommunala trafikplaner 
Möjligt för kommuner att köpa 
trafikuppdrag 
Fortsatta strukturrationaliseringar 
innebar färre konkurrenter inom 
branschen 
Höjda statliga bidrag 
Kommunala och regionala 
trafikplaner började allt mer styra 
trafikplaneringen 

Förhandlingar med 
Länstrafikbolaget om ersättning till 
trafik enligt fastställd trafikplan 

1970-talet 

Negativt 

Ökade fordonskostnader i 
samband med gengasdrift 

Fler personbilar 
Färre invånare på landsbygden 
Minskat antal resenärer 

Urbaniseringen 

1980 
Länstrafikbolaget 
startade 

Kommunala trafikplaner 

Fortsatt urbanisering 

Kommunala och regionala 
trafikplaner började allt mer styra 
trafikplaneringen 

Busstrafikens trafikplanering helt 
politiskt styrd 

Stats- och kommunbidrag hade blivit en nödvändighet för att rädda den 

kollektiva busstrafiken som ESO. Det räckte inte längre med strukturrationa
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liseringar utan externa tillskott erfordrades för att trafiken skulle kunna bedrivas 

till för den enskilde resenären rimlig resekostnad. På riksnivå ökade de statliga 

bidragen till olönsam busstrafik på landsbygden från 2 miljoner 1961 till 102 

miljoner 1979/80 i löpande priser vilket tidigare beskrivit i kapitel 4. 

Det befintliga materialet från årsredovisningar och statliga utredningar visar 

att strukturrationaliseringar skett, vissa explicit och andra implicit samt att det 

ekonomiska utfallet försämrades under perioden. Det som var generellt är att 

rörelsekostnader i förhållande till linjeintäkterna ökade och att utrymmet för 

fasta kostnader som investeringar i nya fordon minskade. 

När de kommunala- och regionala trafikplanerna allt mer började utforma 

trafikutbudet minskade de "gamla" trafikutövarnas inflytande på trafiken och 

mycket av deras yrkeskunskaper gick förlorade. Inför utredningen om 

huvudmannaorganisationens införande var bussägarnas osäkerhet stor i fråga om 

de enskilda företagens och branschens framtid. Troligen resonerade företags

ledningarna som så att "om vi först kunde veta var vi är och vart vi är på väg, 

skulle vi bättre kunna avgöra vad vi borde göra och hur vi borde göra det."474 

474 Ansoff (1978) sid. 51 citat av Abram Lincoln. 
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Bild 10. Länstrafiken i Västerbottens län 

VÄSTERBOTTEN 

» „ ìCOf 
Arsredovisntng i Länstrafiken 

ÂrsredovisnMig fdr L änxtrtsUHen i Vc>*tarixttt«fl AB 1981 -07-01 - Ï9B2-06-30. 

9 LÄNSTRAFIKENS INFÖRANDE I VÄSTERBOTTEN 

Riksdagen beslöt 1978 att trafikhuvudmän för den kollektiva trafiken skulle 

införas i alla län 1980. Motivet till huvudmannareformen var som tidigare 

diskuterades i kapitel fyra att samhälls- och trafikutvecklingen under efterkrigs

tiden hade skapat ökad efterfrågan på kollektivtrafik i storstadsområden. 

Befolkningsomflyttningarna och koncentrationen dit hade skapat många 

kommunikationsproblem och nya befolkningscentra, de så kallade sovstäderna 

hade anlagts. Prognoser visade att persontrafikarbetet skulle öka ytterligare 20-

25 procent från andra hälften av 1970-talet fram till år 1980.475 

På landsbygden fanns den motsatta utvecklingen, minskad landsbygds

befolkning och ökat tätortsboende som ledde till ett mindre kundunderlag för 

kollektivtrafiken. Det likartade för landsbygd och storstad var efterfrågan på 

475 SOU 1976:43 Anförande av statsrådet Norling. Statsrådsprotokollet den 18 januari 1974. 
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billiga och lämpliga kollektiva resmöjligheter till rimliga priser och utredarna 

skrev år 1976 att: "Med koncentrationen av viss slags samhällelig och 

kommersiell service till särskilda orter - i första hand till de egna kommun-, 

region- och länscentra - med ofta stora upptagningsområden har följt växande 

resebehov."476 Därför hade regeringen 1974 tillsatt en trafikutredning som 1976 

kom med ett betänkande477 som 1978 resulterade i riksdagens beslut om att 

länshuvudmän skulle införas i varje län.478 

Tabell 9:1 Lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. 
§ 1 För att främja en tillfredsställande Trafikens omfattning anges i 

trafikförsörjning skall i varje län finnas trafikförsörjning spi an, som huvudmannen 
en huvudman som ansvarar för den antar. 
lokala och regionala kollektivtrafiken 
på väg. 

§ 2 Huvudman Landsting och kommuner 
§3 Utförarorganisation Kommunalförbund eller aktiebolag./—/ 

Landstingskommunen och kommunerna skall 
inneha samtliga aktier i bolaget. 

Källa: SFS 1978:438, Proposition 1977/78:92, rskr. 364. 

Frågan i detta kapitel är därför under vilka former som införandet av huvud

mannaorganisationen i ett län genomfördes och vilka som blev de viktigaste 

aktörerna. Här får Västerbottens län stå som exempel för analysen. 

De lokala politikerna på kommun- och landstingsnivå fick uppdraget att 

verkställa riksdagens beslut och uppdraget var inte olikartat de frågor som 

stockholmspolitikerna arbetat med omkring 1914. Då gällde det "det yttersta 

ansvaret för spårvägsfrågans lösning"479 och det som där bland annat 

4 / 0  SOU 1976:43  s id  277 .  
477 SOU 1976:43. 
478 SFS 1978:438. Prop. 1977/78:92, TU 28, rskr. 364. 
479 Östlund, Jan, L., "Reglering av kollektivtrafik - Striden på 1910-talet om tillkomsten av AB 
Stockholms Spårvägar." Working papers in transport and Communication history 1995:1. The 
Research Group Transports and Communications in Perspective. Departments of Economic 
History. Umeå University and Uppsala University. Sid 15ff. 



207 

diskuterades var frågan om kommunal eller enskild drift och om hur 

sakkunskapen skulle kunna behållas i den nya organisationen. 

En snabb repetition om landsbygdens busstrafiksutveckling visar att den från 

de första koncessionerna under 1920-talet och fram till 1962 varit en 

kommersiell verksamhet som på 1950-talet började få ekonomiska problem då 

urbanisering och teknikutveckling ändrade förutsättningarna för bussägarna att 

lönsamt bedriva busstrafik. När så riksdagen 1962 beslöt att anslå medel till 

olönsam busstrafik på landsbygden för att rädda landsbygdens infrastruktur kan 

man säga att landsbygdens busstrafik övergick från kommersiell verksamhet till 

delvis samhällsstödd och den fick därefter ett tydligt stigberoende i fråga om 

behovet av offentliga bidrag vilket visas av att riksdagens anslag kontinuerligt 

ökade år från år. Busstrafiken kom från 1962 att alltmer hamna i en fålla av 

planliknande karaktär. Det regelverk som gällde under perioden 1962-1973 

innebar att statsbidrag utbetalades med ett visst antal kronor per godkänd 

linjekilometer. Från 1974 förändrades regelverket så att förutsättningen för 

bidrag blev att lokala och regionala trafikplaner skulle upprättas och de 

ekonomiska ersättningarna blev beroende av bussägarnas förmåga att förhandla 

med de kommunala myndigheterna om en acceptabel ersättningsnivå för att 

fortsättningsvis upprätthålla trafiken på olönsamma linjer.480 

Så kom beslutet 1978 som innebar att både trafikplanerings- och ekonomiskt 

ansvar överfördes till länshuvudmän. Makten över trafikplaneringen hade 

därmed övergått från bussägarna till politikerna som delegerade den direkta 

trafikplaneringen till anställda byråkrater som kom att leda länstrafikbolagen. 

Ofta leddes de av en VD som varit ordförande i de lokala utredningsgrupperna 

inför länstrafikreformen.481 I linje med detta kom biträdande projektledaren för 

huvudmannautredningen i Västerbottens län, Alf Jonsson, att utses till 

länstrafikens första verkställande direktör i detta län. 

480 SFS 1974:607. 
481 Landstingens roll i Kollektivtrafiken. Landstingsförbundet 1986. sid. 58. 
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9.1 Förberedelsearbetet för trafikhuvudmannareformens genomförande i 

Västerbotten 

På vilket sätt genomfördes riksdagens beslut i Västerbotten om att "för att 

främja en tillfredsställande trafikförsörjning skall i varje län finnas en huvudman 

som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken på väg"?482 Vilka 

strategiska beslut tog länets makthavare i förberedelsearbetet för att genomföra 

reformen? Vilken bolagsform kom länshuvudmannen att få? Hur kom den 

ekonomiska ansvarsfördelningen mellan landstinget och kommunerna att bli? 

Förekom någon maktstrid mellan eller inom partiernas företrädare om 

utförarorganisationens lokala utformning? 

I Västerbotten tillsattes snabbt en ledningsgrupp och en projektgrupp för att 

utreda de organisatoriska förutsättningarna för inrättandet av en länsomfattande 

utförarorganisation. De organisatoriskt övergripande frågorna gällde 

associationsform, organisation, kansliort m.m. Ledningsgruppen bestod av åtta 

personer, sju män och en kvinna,483 och projektgruppen utgjordes av sex 

tjänstemän, samtliga män.484 Förutom dessa personer hade varje kommun utsett 

en kontaktman.485 Efter knappt ett år, 1979-08-16, avlämnades ett förslag till hur 

den framtida lokala utförarorganisationen för länshuvudmannaskapet skulle 

utformas och av de två alternativa organisationsformer som angavs i riksdags

beslutet, kommunalförbund eller aktiebolag, föreslogs att utförarorganisationen i 

482 SFS 1978:438 § 1. 
483 Ledningsgruppens ledamöter var: Lennart Nilsson, Vännäs (c) ordförande, Kjell-Erik 
Edblom, Dorotea (s), Kjell Kling, Skellefteå (s), Dan Stenvall, Stensele (m) företrädde länets 
kommuner och Hilding Lövbom, Umeå (vice ordförande) (s), Gerd Andersson, Skellefteå (s), 
Birger Bergman, Boliden (c) och Carl Westman, Lycksele (Fp) företrädde landstinget. Källa: 
Remissupplaga kollektivtrafik i Västerbottens län. Förslag till länsorganisation. Del 1 förslag 
augusti 1979. Länstrafikutredningen i Västerbottens län. 
484 Ingemar Lundin, Svenska kommunförbundet, Alf Jonsson, landstinget, Lars Björklund, 
Skellefteå kommun, Mats Börjesson, Umeå kommun, Jan-Olov Edblom, landstinget och Reino 
Unga, Storumans kommun. 
485 Remissupplaga Kollektivtrafik i Västerbottens län. Förslag till länsorganisation. Del 1 
förslag. Aug. 1979 Länstrafikutredningen i Västerbottens län sid. 2. 
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Västerbotten skulle få associationsformen aktiebolag med ett aktiekapital på 2,5 

miljoner kronor. Motivet till att föreslå bildandet av ett aktiebolag i stället för ett 

kommunalförbund angavs vara att ett aktiebolag hade stor ekonomisk frihet, 

hade snabb och smidig beslutsordning och möjlighet till affärsmässig drift och 

effektivitet. Nackdelarna med aktiebolag skulle vara att stämman inte var 

skyldig att fastställa budget, att insyn och inflytande begränsades då 

offentlighetsprincipen inte gällde för aktiebolag samt att bolagsstämman fick en 

smal representation samtidigt som fördelarna med att bilda ett 

kommunalförbund skulle ha varit en bred representation och att fullmäktige fått 

fastställa budget. Men nackdelarna med ett kommunalförbund med full 

proportionalitet skulle ha inneburit att antalet ledamöter i fullmäktige blivit 

alltför stort och möjligheterna att överklaga beslut skulle ha kunnat fördröja 

verkställigheten av vissa förslag.486 

Förslaget innebar att aktierna till femtio procent skulle tecknas av landstinget 

och till femtio procent av länets kommuner där kommunernas aktieinnehav 

skulle fördelas i proportion till befolkningsunderlaget 1980-01-01.487 Trafikåret 

skulle motsvara räkenskapsåret 1/7 - 30/6 och företagets kansli skulle placeras i 

Lycksele. Mot förslaget att bolagets kansli skulle förläggas till Lycksele 

reserverade sig ledamöterna Kjell Kling (s) och Gerd Andersson (s) Skellefteå: 

"För att huvudmannen (bolaget) skall kunna fullgöra de viktiga uppgifter som föreligger 
är det också viktigt att högt kvalificerad personal kan anställas och att dessa erbjudes 
rimliga arbetsförhållanden. Till rimliga arbetsförhållanden hör att bolaget är lokaliserat där 
den största arbetsinsatsen skall och måste utföras. Med hänvisning till detta anser vi att 
länsbolaget skall lokaliseras till Skellefteå som är den kommun som har den intensivaste 
trafiken och varifrån en stor del av kollektivtrafiken i andra kommuner i Västerbotten 
administreras."488 

486 SOU 1976:43 Periodkortsutredningen. 
I Stockholms och Jämtlands län blev landstinget trafikhuvudman, I Kronobergs län bildades 
kommunalförbund och Malmöhus läns landsting tillsammans med Malmö kommun bildade 
kommunalförbund. Övriga län bildade aktiebolag. Källa Statistisk årsbok för landsting 1996. 
487 Stora befolkningsförändringar har därefter skett inom länet men fram till år 2000 var 
aktieinnehavet oförändrat. 
488 Reservation nr 2 Kollektivtrafik i Västerbottens län aug. 1979. bilaga 3. 
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Huvudmannens trafikansvar skulle omfatta både tätortstrafik och lokal och 

regional linjetrafik på landsbygden och på sikt skulle kompletteringstrafik kunna 

ingå i huvudmannens ansvar. Förutom persontransporter gällde trafikansvaret i 

Västerbotten även befordran av bussgods på aktuella linjer och samverkan skulle 

därutöver ske med trafik för vilken kommunerna eller landstinget ansvarade. 

Inför varje trafikår skulle en trafikplan upprättas och samverkan skulle ske med 

andra former av kollektiv persontrafik som kompletteringstrafik, skolskjutsar, 

färdtjänst och tågtrafik. Målsättningen med den så kallade länstrafikreformen 

var att utjämna trafikstandarden inom varje län och åstadkomma ett effektivt 

resursutnyttjande. 

En enhetlig och rabatterad länstrafiktaxa skulle införas för all linjetrafik och 

med ett "takpris" på resor som även medgav övergång mellan landsbygdslinje 

och tätortstrafik inom ramen för betald avgift.489 Skolhuvudman skulle betala 

enligt gällande länstrafiktaxa för de elever som åkte till och från skolan med 

linjetrafik men om någon kommun önskade att inom sin kommun tillämpa en 

lägre taxa än länstrafiktaxan skulle intäktsbortfallet täckas av kommunens egna 

medel och inräknas i trafikhuvudmannens kostnader.490 

En oenig utredningsgrupp491 föreslog att linjetrafiken inledningsvis skulle 

upphandlas på entreprenad och att "entreprenadavtalen utformas på sådant sätt 

som ger smidig reglering av förhållandet till trafikutövarna, effektivt 

resursutnyttjande och som ger bolaget en fortlöpande insyn i trafikens kostnader 

De orter där länstrafikbolagen skulle ha sitt kansli kom att, i likhet med Västerbotten, att i flera 
län bli "valfläsk" och kansliet placerades på mindre orter där det senare varit svårt att rekrytera 
kvalificerad personal. Exempelvis förlades Norrbottens länstrafiks kansli till Överkalix och 
Västernorrlands till Kramfors. 
489 "Takpriset" i Västerbotten kom att gälla månadsbiljetter och motsvarade för trafikåret 
1980/81 kostnaden för 100 km men nivån har höjts så att 1987/88 motsvarade det 150 km. 
490 1 praktiken kom det exempelvis att gälla lokaltrafik i tätort. 
491 De socialdemokratiska ledamöterna Gerd Andersson, Kjell Kling, Kjell-Erik Edblom och 
Hilding Lövbom reserverade sig för att trafiken skulle ske i egen regi eller genom avtal med 
andra trafikföretag. 
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och intäkter."492 Det beräknade underskottet skulle fördelas så att underskott i 

tätortstrafik till hundra procent skulle täckas av vederbörande kommun och 

underskott i landsbygdstrafiken skulle med femtio procent betalas av landstinget 

och femtio procent av länets kommuner. Mot detta förslag reserverade sig 

landstingsrepresentanterna Gerd Andersson (s) och Hilding Lövbom (s) som 

föreslog att: 

"underskottet i tätortstrafiken skall till 1/3 täckas av landstinget, medan 2/3 av 
underskottet betalas av vederbörande kommun." /-/ "Motivet för reservationen är att inom 
'tätort' bor majoriteten av länets landstingsskattebetalare, varför det bör vara rimligt att 
med landstingsmedel minska de primärkommunala kostnaderna för berörda kommuner, 
enligt vårt förslag."493 

Trafikarbetet skulle uttryckas i antal kilometer enligt turlista för trafikåret och de 

initiala kostnaderna fram till 1981-07-01 som i princip utgjorde administrativa 

kostnader skulle landstinget ta hela ansvaret för.494 Utförarorganisationen fick 

namnet Länstrafiken i Västerbotten AB och skulle bildas under våren 1980 och 

verksamheten börja 1980-07-01. Det framlagda förslaget antogs och första 

länstrafikplanen fastställdes i februari 1981 och trafik enligt Länstrafikens 

trafikplan påbörjades planenligt 1981-07-01. Nettokostnaden för trafikåret 

1981/1982 som budgeterats till 32 miljoner kronor kom emellertid att uppgå till 

40 miljoner kronor.495 För att säkerställa de formella relationerna mellan 

landstinget och de femton kommunerna som bildade Länstrafiken i Västerbotten 

AB tecknades både konsortialavtal och trafikavtal mellan de olika 

intressenterna. 

Hur har då Länstrafikens496 fortsatta verksamhet påverkat bussägarna och 

skattebetalarna? 

492 Remissupplaga Kollektivtrafik i Västerbottens län. Förslag till länsorganisation Del 1. aug. 
1979 Kollektivtrafikutredningen i Västerbottens län. sid. 10. 
493 Kollektivtrafikutredningen i Västerbottens län. Reservation nr 3. 
494 Kostnaden blev 640 kkr. för Landstinget. 
495 Länstrafiken i Västerbotten AB: s årsredovisning 1981/1982. 
496 I fortsättningen kommer uttrycket Länstrafiken att användas för utförarorganisationen 
Länstrafiken i Västerbotten AB. 
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9.2 Länstrafiken på 1980-talet 

Under Länstrafikens första arbetsår i Västerbotten, Ml 1980 - 30/6 1981 

upprättades en trafikplan över hela länet inklusive den trafik som Postverket och 

Postverkets Diligenstrafik tidigare utfört utanför yrkestrafikförordningens ram. 

Trafikplanen innehöll linjenummer, start- och målort samt alla däremellan 

trafikerade orter samt den juridiska innehavaren av koncessionen.497 

Frågan om kollektivtrafikens omvandling och kostnader efter 1980 kommer 

inte explicit att behandlas i denna studie men en analys visar att offentliga 

bidrag till olönsam linjebunden busstrafik på landsbygden som 1961 kostade 

Sveriges skattebetalare 2 miljoner kronor vilket omräknat till 1998 års priser 

motsvarade 18,1 miljoner kronor498 att jämföras med att trafikhuvudmännens 

kostnader 1998 exklusive Stockholm län och Göteborgsregionens lokaltrafik 

utgjorde 2,9 miljarder kronor. 

För att ytterligare förstärka politikernas makt och ansvar för kollektivtrafiken 

beslöt riksdagen 1984/85 att rätten till koncessioner skulle fråntas 

linjeinnehavarna 1989-06-30 och trafikhuvudmännen fick rätt att utan särskilt 

tillstånd bedriva kollektiv linjetrafik. Detta beslut gällde all kollektivtrafik, även 

den lönsamma. Tillstånd (koncessioner) till linjetrafik enligt yrkestrafiklag-

stiftningen var i praktiken ingen äganderätt utan endast en nyttjanderätt vilket 

bekräftas av formuleringen i lagen om yrkestrafik från 19794" att "Linjetrafik 

som avses i 1 § från och med den 1 juli 1989 får utan linjetrafiktillstånd bedrivas 

av trafikhuvudmannen".500 Från den 1 juli 1989 blev bussägarnas enda möjlighet 

att fortsätta bedriva busstrafik att vinna länstrafikens anbudsupphandlingar och 

497 Länstrafiken tog inte hänsyn till länsstyrelsens koncessionsnummer utan upprättade en egen 
förteckning varför numret för länsstyrelsens koncessioner och länstrafikens nummer inte blev 
identiska. 
498 KPI1961 med bas 1950 var 416 och KPI 1998 var 3755. 
499 Yrkestrafiklagen 1979:559. 
500 Trafikutskottet 1984/85:30, Riksdagsskrivelse 1984/85:383. § 1 lagen om yrkestrafik. 
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bli entreprenörer. Den rättsliga grunden för bussägarnas möjlighet att bedriva 

linjebunden busstrafik hade med ett politiskt klubbslag omintetgjorts. Den 

landsvägbundna busstrafiken som i huvudsak under nästan ett sekel bedrivits av 

privata företagare hade därigenom på grund av institutionella beslut överförts till 

politiker och tjänstemän utan eget personligt ekonomiskt ansvar och i praktiken 

men inte juridiskt sett hade rätten att bedriva verksamheten nu konfiskerats. 

I V ästerbotten hade den skattefinansierade kostnaden för olönsam busstrafik 

på landsbygden, i 1998 års värde501 ökat från 75 miljoner 1980 inklusive 

tätortstrafiken i Umeå Lycksele och Skellefteå till 103 miljoner kronor 1998 

exklusive tätortstrafiken i Lycksele, Umeå och Skellefteå.502 

9.3 Sammanfattning 

När politikerna i början på 1960-talet uppmärksammades på samhällets ansvar 

för landsbygdens infrastruktur var det ingen ny politisk fråga. Ansvaret för att 

befolkningen hade tillgång till en nödvändig transportapparat hade samhället 

tidigare axlat under hästtransporternas epok och därefter i järnvägarna. På 

samma sätt som de första järnvägarna kom det nya transportsättet, bilar, att 

drivas av kommersiella Environment-Serving Organizations, under lång tid. 

Efter i stort sett ett halvt sekel kom samhälls- och teknikutveckling att försämra 

de ekonomiska förutsättningarna för busstrafiken varför staten från 1961 till 

1974 anslog medel för att bussägarna planerade och verksamhetsmässigt utförde 

transporterna på de busslinjer som inte var kommersiellt lönsamma men ansågs 

ge nödvändig samhällsservice. 

501 Den summa som skattebetalarna solidariskt betalade via landsting och kommun. 
502 Enligt telefon uppgifter 2003-10-07 uppgick Umeå kommuns kostnad för tätortstrafiken 1998 
till ca 34 miljoner. Källa: Ultra, Eva Olofsson. 
I Lycksele uppgick kostnaden till ca 790 tusen kronor. Källa: Lyckselekommun, Evy Norman. 
Telefonuppgift 2003-10-07. 
För Skellefteå uppskattas kostnaden till ca 12 milj. Tätortstrafiken bedrivs inom kommunens 
helägda bolag Skelleftebuss AB. 
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Från och med 1974 tog politikerna ansvaret för att både planera busstrafikens 

omfattning genom lokala och regionala trafikplaner och upphandla 

transporttjänsterna av de bussägare som var innehavare av olönsamma 

koncessioner. 

När marknadsförutsättningarna för den kollektiva busstrafiken förändrades 

beslöt politikerna, efter ett antal utredningar, att planeringen och det ekonomiska 

ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken på väg helt skulle 

överföras till offentligt ägda regionala trafikhuvudmän (länstrafikbolag) och 

efter sju år med de länsansvariga trafikhuvudmännen kom beslutet som visade 

på koncessionernas svaga juridiska ställning. Koncessionerna hade endast 

utgjort en nyttjanderätt och inte en äganderätt och bussägarna fråntogs rätten till 

sina "egna" koncessioner vilka varit den legala grunden för deras företagande. 

Bussägarnas strategi var fortfarande att överleva som privata företagare men de 

hade under de senaste sju åren endast haft en enda uppdragsgivare och det var 

politiskt valda företrädare för det omgivande samhället. Från 1989 blev det 

politiker och offentligt anställda tjänstemän som direkt planerade och ansvarade 

för busstrafiken och företagarna fick möjlighet att bedriva busstrafik endast om 

de vann anbudsgivningen enligt ett mycket detaljerat anbudsunderlag från 

länstrafiken som gällde allt från trafikutbud till fordonens tekniska utformning. 

För bussägaren gällde det att antingen klara förhandlingarna eller överlåta eller 

upphöra med verksamheten. 

Att det inte enbart var landsbygdstrafiken som behövde offentligt stöd till 

busstrafik visar branschuppgifter om offentligt stöd till kollektiv trafik som 

sammanställts av SLTF. Sammanställningen visar nettokostnader för linjetrafik 

med buss, bil, tunnelbana, spårväg, tåg och fartyg som ingår i och medtagits som 

kostnader av länshuvudmännen. Kostnaderna för den kollektiva trafiken i 

Sverige exklusive Stockholms län samt Göteborgsregionen ökade i 1998 års 
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prisnivå från 449 miljoner kronor 1974 till 2,9 miljarder kronor 1998.503 

Inklusive Stockholms län och Göteborgs regionen uppgick det offentliga stödet 

1998 till 6,7 miljarder kronor,504 se diagram 9:1. 

Diagram 9:1 Utvecklingen av offentligt stöd till kollektivtrafik i Sverige 

1974 - 1998 i 1974 års prisnivå. Kkr. 
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Källa: Branschstatistik SLTF och Statistisk årsbok för landsting. 

Hur länge det kan dröja innan osubventionerad kollektivtrafik på nytt blir 

billigare än subventionerad, som för 100 år sedan, är det intressant att spekulera 

om, men det är en helt annan fråga! 

^ KPI 1974 = 808 och 1998 = 3 755. 
504 Svenska lokaltrafikföreningens (SLTF: s) statistik. Statistiken är enligt SLTF:s notering 
behäftad med vissa fel då inte alla företag lämnat uppgift. 
Bidrag kommuner: Bidrag/tillskott från kommunerna omfattar såväl bidrag för täckande av 
underskott som bidrag för lägre taxa eller bidrag till extraturer, extra linjer och dylikt. 
Bidrag landstingen: Bidrag/tillskott från landstinget som omfattar a-conto inbetalt belopp minus 
eventuella återbetalda och fonderade medel. Tillägg är gjort för upplösningar av fonderade 
medel. 
Bidrag staten: Avser statens bidrag för ersättningstrafik för nedlagt tågtrafik och bidrag till 
länsjärnvägar. Bidraget till gymnasieelevernas resor ingår i trafikintäkter. 



216 

Bild 11. AB Kust & Inlandstrafiks kombinerade buss och godsbil. 

UVSWSBEUWNif»««** 

Källa: privat. 

10 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Transporter och kommunikationer är aktuella forskningsområden. Inom 

transportsektorn är bussbranschen en viktig del av närsamhällets infrastruktur 

och en sektor inom bussbranschen är de linjebundna landsvägstransporterna som 

står i centrum för denna studie. 

Syftet med studien har varit att belysa och förklara utvecklingen av den 

linjebundna busstrafiken på landsbygden och dess aktörers agerande under 

perioden 1940-1980 vilket innebär övergång från kommersiella "Environment-

Serving Organizations" till en politiskt styrd verksamhet. Som objekt för 

fallstudien har Västerbottens län i norra Sverige valts. Det är ett län där den 

linjebundna persontrafiken på landsväg startade i början på 1920-talet och fick 

en vittförgrenad busstrafik till de flesta orter inom länet. Bussägarnas agerande 

för fortsatt landsbygdstrafik har i denna studie analyserats utifrån det omgivande 

samhällets omvandling samt branschens relationer till regering och samhälle. 
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Mina hypoteser var: 

- att busstrafiken inom Västerbottens län utvecklades olikartat i de tre 

regionerna, Nord, Syd och Lappland 

- att de statsbidrag till olönsam busstrafik på landsbygden som började 

utbetalas 1962 skapade en stigberoende utveckling som tog sig uttryck både i 

form av ökade anslag som ökad politisk styrning av trafikutövandet 

- att bussbranschens intresseorganisationer strategiskt arbetat för en god 

utveckling av branschen. 

Den grundläggande institutionella förutsättningen för busstrafik var 

koncessioner som beviljades av länsstyrelsen som hade att bedöma om trafiken 

var behövlig och lämplig. Men trots 1963 års trafikpolitiska beslut om 

avreglering av all trafik så fanns det gamla kravet på busstrafiken kvar att 

länsstyrelsen vid tillståndsgivningen av ny eller förändrad trafik skulle 

kontrollera att den inte konkurrerade med järnvägen. 

Busstrafiken har historiskt sett skapat ett helt utvecklingsblock inom 

tjänstesektorn yrkestrafik genom sin regelbundenhet som möjliggjorde 

regelbundna transporter av post och varor till och från landsbygd och tätort samt 

allmän service till befolkningen. Fram till 1960-talet utförde busschaufförerna 

många serviceuppdrag åt allmänheten som inköp av en mångfald varor, och 

serviceplatser upprättades för in- och utlämning av bussgods. Dessa 

serviceställen blev på större orter fristående busstationer och på mindre orter 

serviceställen där man kunde be bussförarna att uträtta bud av olika slag, liksom 

att lämna in rekvisioner till Systembolaget eller beställningar av andra varor. De 

områden i samhället som kom att beröras av eller skapas genom busstrafiken 

beskrivs övergripande i figur 10:1. 

Den ökade personbilstrafiken och centraliseringen av detaljhandeln av 

konsumtionsvaror som påbörjades under 1960-talet minskade efterfrågan på 

direkt service för privatpersoner. Busstrafikens samhällsservice kvarstod i fråga 
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om persontransporter och bussgods men efterfrågan på transporter av mjölk och 

konsumtionsvaror minskade successivt då produktions- och konsumtionsföretag 

startade egen distribution av varor. 

Figur 10:1 Utvecklingsblocket busstrafiken. 
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På den som var innehavare av en koncession ställdes krav på trafikerings-, 

transport-, taxe- och turlisteplikt. Koncessionen var ingen kapitaltillgång utan 

enbart en nyttjanderätt och den kunde inte säljas, endast överlåtas. Det innebar 

att om en bussägare ville sälja sitt företag så kunde denne sälja fordon och andra 

inventarier men själva tillståndet fick man avstå ifrån till förmån för den nye 

ägaren. Frågan om rätt nivå på goodwill diskuterades i r iksdagen på 1950-talet i 

anledning av en motion där bakomliggande motiv var att Linjebuss börjat köpa 

upp bussföretag efter norrlandskusten. Utredningen som behandlade frågan fann 
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att i princip var en värdering av inventarierna samt värdet på inarbetade 

kundkontakter godtagbart som tilläggsvärde. 

Studieperioden 1940-1980 kan beskrivas som fyra olikartade perioder för 

busstrafiken. Kristiden under 1940-talet kan ses som både positiv och negativ 

för bussägarna. Bussägarna fick stora praktiska problem i likhet med all 

fordonstrafik i västvärlden men samtidigt ökad efterfrågan på transporter då 

privatbilismen drabbades av körförbud. På grund av i första hand brist på däck 

och bränsle krävde myndigheterna att trafikutbudet för viss busstrafik skulle 

minskas med cirka fyrtio procent under krigsåren samtidigt som allt fler 

resenärer efterfrågade busstransport. Det kunde exempelvis gå så långt att 

bussägare, hos länsstyrelsen anhöll om tillstånd att öka trafikutbudet eller få 

polisens hjälp att avgöra vem som skulle få åka med bussen. 

1950-talets efterkrigstid med fortsatt industrialisering och en växande 

konkurrens från den privata bilismen innebar att marknaden som busstrafiken 

betjänade minskade. Så kom 1960-talet med befolkningsomflyttningar till 

tätorter och fler innehavare av personbil och därmed minskad efterfrågan på 

busstransporter, men samtidigt ökade samhällets intresse av att den viktiga 

länken, den regelbundna busstrafiken inte fick brytas och i stället för lägre 

beskattning av bussar som utredarna föreslog började statliga bidrag betalas för 

upprätthållande av olönsam busstrafik på landsbygden. Så kom 1970-talet med 

ökat politiskt engagemang för busstrafiken som slutligen, efter ett antal 

trafikutredningar, resulterade i att länshuvudmän (länstrafikbolag) fick hela 

ansvaret för den kollektiva busstrafiken. 

I fråga om metodiken har jag tagit intryck av företagsforskare som Jan Glete 

som talar om arbetsredskap som kan behandla uttrycks- och förklaringsmedel 

för att ge sammanhang, generaliseringar och metaforer, och där kan mikro-, 

meso- och makronivåer användas för att beskriva företagens sammanhang. I 

fråga om mesonivå för busstrafiken kan branschorganisationen Svenska 
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Busstrafikförbundet ses som exempel på en samarbetsnivå då förbundet förde 

bussägarnas talan i kontakterna med den omgivande yttre miljön. 

Busstrafiken som bransch bildade tidigt en nationell sammanslutning. 

Svenska Busstrafikförbundet (SBF) bildades 1928 och dess medlemmar var de 

privata bussägarna runt om i landet, oberoende av om de hade sin verksamhet på 

landsbygden eller i någon stad. Av SBF:s viktigaste uppgifter var en att föra 

bussägarnas talan på riksnivå mot myndigheter och olika samarbetspartner men 

också att stödja de enskilda bussägarna. SBF leddes av en styrelse där 

ordföranden ofta kom från något norrlandslän. Som en mesoorganisation kom 

SBF att bland annat utse ledamöter till offentliga utredningar och vara spindeln i 

ett stort kontaktnät inom branschen. 

På länsnivå var Västerbottens Läns Omnibussägareförening en meso

organisation som fungerade som länk(en) mellan bussägarna på mikronivå och 

den lokala yttre miljön samt mot makronivån. 

Befolkningsanalysen visar att antalet invånare i Västerbottens län under 

perioden 1940-1980 ökade från 219 939 till 243 856 invånare och tätorternas 

invånareantal ökade från 66 014 till 150 300. Det innebär att tätorterna ökade 

med etthundratjugoåtta procent i jämförelse med länets befolkningsökning på 

elva procent. Antalet personbilar ökade från 864 bilar i hela länet 1940 till 

86 991 bilar 1980 och det innebar att biltätheten i Västerbotten låg på samma 

nivå som Sverige år 1980. Konsekvenserna av det ökade tätortsboendet i 

kombination med ökat privat innehav av personbilar innebar kraftigt minskat 

kundunderlag för busstrafiken. 

Hypotesen att omvandlingen inom länet fått olika mönster bekräftades av de 

divergerande regionförändringarna både i fråga om befolkningsutveckling som 

företagsstrategier. Totalbefolkningen i region Lappland minskade med sjutton 

procent men tätortsbefolkningen ökade med etthundrasju procent. En stor grupp 

flyttade från regionen och andra flyttade från ren landsbygd in till tätorter med 

minskad befolkning på landsbygden som resultat. Statistiskt men inte 
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antalsmässigt fick region Lappland den procentuellt största urbaniseringen bland 

länets regioner. 

I region Syd ökade hela invånareantalet med trettioåtta procent och 

tätortsboendet med åttioåtta procent. En anledning till att Umeå tätort växte var 

utvecklingen av de stora arbetsplatserna Regionsjukhuset och Universitetet. 

Befolkningsökningen i region Nord var totalt endast två procent samtidigt 

som tätortsboendet ökade med trettiofem procent. Att region Nord behöll en 

relativt stabil landsbygdsbefolkning kan förklaras av att industrialiseringen 

skedde i stor utsträckning utanför de större tätorterna. 

Samhällsförändringarna kom att skapa ekonomiska problem för branschen 

och då busstrafik är en tjänst som inte går att flytta eller lagra blev 

strukturrationaliseringar nödvändiga. En privat bussrationaliseringsnämnd 

tillsattes 1955 av Svenska Omnibussägareförbundet tillsammans med 

Näringslivets Trafikdelegation för att göra en översyn av situationen och om 

möjligt medverka till frivilliga rationaliseringar. Av de undersökningar som 

bussrationaliseringsnämnden genomförde gällde en området mellan Umeå och 

Skellefteå som visade att trafikutbudet gynnade resenärerna mer än företagen 

varför nämnden inte kom med något eget förslag. Inom Burträskområdet 

medverkade nämnden till slutförandet av den redan påbörjade rationaliseringen. 

Ytterligare en utredning som Bussrationaliseringsnämnden genomförde gällde 

busstrafik väster om Inlandsbanan. Utredningens slutsats blev att kompletter

ande trafik borde införas för de mest avlägsna byarna för att befolkningen inte 

skulle bli helt isolerad sedan den mer regelbundna trafiken upphört. 

I analysen av trafikutvecklingen i länet har fyra olika företagsstrategier 

framkommit. För det första mikroföretagen som ofta började som levebröds

företag och arbetade för att bli lönsamma och öka trafikutbudet. Men om det inte 

var möjligt blev målsättningen att sälja företaget till något större företag där 

ägaren gavs möjlighet att fortsätta som chaufför. Den andra strategigruppen 

gällde de små och mellanstora företagen som under en tid lyckades överleva och 
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öka omsättningen men när marknaden krympte blev alternativen för att överleva 

som företagare antingen ett samgående med andra bussägare eller att köpa andra 

busstrafikföretag eller att integrera verksamheten med andra transporter som taxi 

eller lastbilsverksamhet för att förbättra vinsten. Den tredje strategigruppen var 

Linjebuss AB med målsättningen att utveckla trafiken efter huvudvägar för att 

tillfredsställa moderbolagets intresse att öka bränsleförsäljningen. Den fjärde 

företagsstrategin utvecklades av Postverkets Dili gens trafik vars huvuduppgift 

var att utföra posttransporter. Men Diligenstrafikens ledning utvecklade snabbt 

verksamheten till att bli en allmän transportör av personer och gods och då 

Diligenstrafiken som statligt företag inte var bunden av yrkestrafikförordningen 

behövde den inte ta hänsyn till redan befintlig trafik utan tog över eller 

konkurrerade ut de företagare som fanns. Det blev ett transportföretag med stora 

ambitioner och saknade i princip ekonomiska krav från ägaren. 

Tabell 10:1 Företagsstrategier för busstrafikföretag. 
1 Företagsstrategi för mikroföretag 

att bli större 
att överleva eller åtminstone behålla arbetet åt ägaren 

2 Företagsstrategi för små- och mellanstora företag 
att överleva 
att öka omsättningen och förbättra vinsten 

- att bli större eller ge upp, med andra ord "äta upp eller 
ätas upp" 

3 Företagsstrategi för Linjebuss AB 
att starta trafik 
att förbruka mer bränsle 

- utöka trafiken efter huvudvägar 
4 Företagsstrategi för Postverkets Diligenstrafik 

att ta över redan etablerad trafik 
- öppna ny trafik 

att utveckla den offentliga verksamheten för 
posttransporter till att omfatta även kommersiell 
verksamhet för person- och bussgodstransporter 
Sökte och fick undantag från yrkestrafikförordningen 

1920 < 
Personbil eller buss 

1940 < 
Köpa andra 
busstrafikföretag eller 
kombinera taxi, buss och 
lastbil. 
1940 < 
Hade kapital och en 
målsättning att öka 
bränsleförsäljningen 
Huvuduppgift posttransport 
Blev transportföretag med 
ambitioner och nästan utan 
ekonomiska krav från 
ägaren. 
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Konsekvenserna av de olika företagsstrategierna blev att i region Syd 

präglades utvecklingen från 1940-talet av två stora aktörer. Den första var 

Linjebuss som köpte upp företag efter E4 med målsättningen att utveckla 

trafiken och därmed öka förbrukningen av bränsle. I utvecklingsstrategierna 

ingick att upprätta en direktlinje efter hela norrlandskusten från Sundsvall i 

söder till Luleå i norr och kom samtidigt att bli ett exempel på frivillig 

rationalisering av busstrafiken då en grupp bussägare 1950 bildade 

Norrlandskustens Trafikförening u.p.a. Det var ett nytt intressant trafikutbud 

som öppnades genom samarbete och samordning mellan tio företag som 

tillsammans var innehavare av koncessioner på sträckan Sundsvall - Umeå -

Skellefteå - Luleå. Det blev en snabbusslinje som enbart stannade för av- och 

påstigning på större orter för att snabbt kunna köra mellan start- och målorterna. 

Denna busslinje kunde till viss del ersätta problemet med att norra 

norrlandskusten inte fick den vid denna tid planerade kustjärnvägen. 

Diligenstrafiken hade målsättningen att bli transportören mellan Umeå och 

Lycksele. De två stora aktörernas strategier ledde till att de små bussägarna kom 

att hamna mellan två sköldar, å ena siden urbaniseringen och å andra sidan de 

stora busstrafikföretagen vilket är trolig anledning till att inga andra företag 

växte till storföretag. 

När det gäller region Lappland kom Postverkets Diligenstrafik att bli den 

store aktören. Bakomliggande faktorer var till viss del kraven på posttransporter 

till alla invånare men en ingående studie av Postverkets lokala och centrala 

protokoll skulle kanske kunna ge en närmare information om varför 

Diligenstrafikens underskott tilläts öka med så många miljoner kronor. Att 

Diligenstrafikens organisation inte var rationell och kostnadseffektiv hävdades 

av de privata bussägarna och bekräftades i samband med de första trafik

upphandlingarna som länstrafiken gjorde under tidigt 1990-tal. Då bekräftades 

Diligenstrafikens höga kostnadsnivå och de flesta linjerna övertogs av privata 
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entreprenörer. Länstrafikens anbudsupphandling visade att det offentligt styrda 

företagets ekonomiska situation hade inneburit en dyrbar trafik. 

För de privata bussägarna i region Lappland var kampen mot samhälls

utvecklingen och Diligenstrafiken svår varför ett antal bussägare i kris skrev till 

Diligenstrafiken och vädjade om att få överlåta trafiken till denna och om 

möjligt bli anställda. De små bussägarnas syns ha resonerat som så att rädda vad 

som räddas kunde, hellre anställd åt Postverkets Diligenstrafik än utan arbete. 

Strukturomvandlingens resultat i region Nord blev att antalet koncessions

ägare minskat med 79 procent under perioden 1940-1980 samtidigt som endast 

ett fåtal orter hade blivit helt utan regelbunden trafik. Resultatet av 

strukturförändringen i region Syd innebar en minskning med 64 procent och i 

region Lappland var minskningen 65 procent. 

Men den reella ägarförändringen var ännu större än som beskrivits ovan då 

det på grund av statsbidragens regelverk bildades busskoncerner med dotter

bolag i stället för att uppköpta företag fusionerades. Sedan statliga bidrag till 

olönsam busstrafik på landsbygden införts och utgick med viss ersättning för 

visst antal turer per dag förblev inköpta företag egna juridiska personer. I 

samband med införandet av kommunala trafikplaner 1974 fusionerades ett antal 

företag inom continentbuskoncernen medan Linjebuss fusionerade sina dotter

företag först 1980 i samband med länshuvudmannareformen. 

Analysen i kapitel sex om koncernbildningarna som uppstod visade att 

strukturrationaliseringarna i realiteten var större än förändringarna av 

koncessionsinnehavet. I region Nord administrerades de femtiotvå 

koncessionerna i realiteten av fjorton ägare. För region Syd gäller att de fyrtio 

koncessionerna administrerades av aderton ägare. I region Lappland var 

mönstret annorlunda då alla tjugosex koncessionerna hade enskilda ägare och 

Diligenstrafiken som statligt företag inte omfattades av yrkestrafikför-

ordningens regelverk. 
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Samhällets direkta ekonomiska stöd till persontransporter med buss som 

började på 1960-talet hade ett historiskt förflutet med ursprung i skjutsväsendet 

där särskilda förordningar reglerat skjutsplikten, persontransporttaxan och de 

anbudsbaserade transportuppdragen. Skjutsväsendet som offentlig organisation 

upphörde 1933 sedan samhälls- och teknikförändringar gjort systemet inaktuellt. 

Men vissa av skjutsväsendets entreprenörer i Västerbotten fanns kvar långt 

senare och så sent som 1942 utgick bidrag till båtentreprenörer i Lappland på 

grund av bristen på vägar. Ersättningar till skjutsentreprenörerna hade betalts 

genom delat stöd från Länsstyrelse och Landsting.505 

Den industriella utvecklingen efter andra världskriget tillsammans med ökad 

välfärd gjorde att den privata personbilen blev en stor konkurrent till de 

kollektiva persontransporterna med buss. Inom större tätorter uppstod 

efterfrågan på fler bussturer och på landsbygden kom kravet att åtminstone få 

behålla en grundservice av linjetrafik med en tur- och returresa per dag. 

Under arbetet med 1940-års trafikutredning uppmärksammande myndig

heterna kollektivtrafikens problem och 1953 tillsattes en utredning som skulle 

göra en prövning av hela det trafikpolitiska problemet och även gå in på för 

1940-års förordning principiella frågor. En fråga kom dock att brytas ut från den 

stora utredningen då 1953-års utredare genom en stencilskrivelse daterad den 22 

februari 1960 uppmärksammade regeringen på landsbygdstrafikens svårigheter 

och man uppmanade regeringen att snabbt undersöka möjligheterna att förhindra 

en total utarmning av den kollektiva trafiken på glesbygden genom att 

exempelvis tillfälligt sänka fordonsskatterna för den olönsamma trafiken på 

landsbygden. 

Politikernas mening var att busslinjetrafiken under överskådlig tid framåt 

skulle vara mer eller mindre oumbärlig för att tillgodose de lokala 

trafikbehoven. De statliga bidragen till olönsam busstrafik på landsbygden som 

505 Skjutsväsendet i Västerbottens län avtal 1939 med diarienr. 57-197-1939. 
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infördes 1961 ökade successivt och ett visst stigberoende kan skönjas i 

utvecklingen av de ständigt höjda bidragen. Trafikutredningarnas uppdrag blev 

att utreda om busstrafiken på landsbygden ytterligare skulle kunna samordnas, 

bevaras och upprätthållas genom stöd från samhället. Staten ökade sitt bidrag till 

olönsam landsbygdstrafik i samband med införandet av kommunala trafikplaner 

och om kommunen fastställt en kommunal trafikplan men någon linjes direkta 

intäkter inte uppgick till de av staten fastställda villkoren för bidrag till olönsam 

trafik kunde kommunerna i vissa fall köpa extra trafiktjänster av trafikutövaren 

och busslinjen blev bidragsberättigad. 

Dessutom tillsattes den så kallade länskortutredningen som var en 

storstadsinitierad utredning för att förbättra förutsättningarna för kollektiv-

trafikresandet för boende i nya tätortsnära ytterområden, de så kallade 

sovstäderna. Den utredningen resulterade i det som senare kom att kallas 

länstrafikutredningen och medförde, med några få undantag, att i de flesta länen 

bildades länstrafikaktiebolag gemensamt ägda av kommuner och landsting. 

1977/78 års riksdag beslöt om införande av en huvudmannaorganisation för 

den kollektiva busstrafiken i varje län men det var de lokala politikerna som fick 

uppdraget att genomföra den. Målsättningen med länstrafikreformen var att 

utjämna trafikstandarden inom varje län och åstadkomma ett effektivt 

resursutnyttjande samt en enhetlig och rabatterad länstaxa med ett högsta pris. 

För Västerbottens del bildades Länstrafiken i Västerbotten AB 1980. 

Bolagets huvuduppgift skulle vara att fastställa trafikplaner för hela länet och 

förhandla med bussägarna som ägde koncessionerna om den trafikersättning 

som var nödvändig för att utföra det av kommunen föreslagna och av 

Länstrafiken fastställda trafikutbudet. 

Två alternativa associationsformer fanns att välja emellan, aktiebolag eller 

kommunalförbund. I Västerbotten valde man att bilda Länstrafiken i 

Västerbotten aktiebolag. Nackdelarna med ett kommunalförbund skulle ha varit 
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att styrelsen skulle få ett onödigt stort antal ledamöter och att om någon 

överklagade ett beslut skulle det avsevärt kunna fördröja en verkställighet. 

Den ledningsgrupp som tillsattes arbetade snabbt och kunde inom ett år lägga 

fram ett färdigt förslag. Men under utredningens gång kom det till en strid 

mellan de socialdemokratiska ledamöterna om kansliets placering samt 

fördelningen av aktieinnehavet mellan kommuner och landsting. Frågan om var 

länstrafikbolagens kansli skulle placeras blev också något av ett "valfläsk" i 

Västerbotten och andra län varför de placerades i inlandsorter och inte i de 

områden där den mesta kollektivtrafiken bedrevs och ett problem med dessa 

placeringar har i efterhand visat sig vid nyrekrytering av personal. En 

undersökning som Landstingsförbundet låtit genomföra visade att en form av 

stigberoende genom de utredningsgrupper som arbetade före länstrafikreformen 

var att de som varit i ledande funktioner senare kom att utses till chefer för 

länstrafikbolagen. Det kom även att bli fallet i Västerbotten där Alf Jonsson, 

som varit biträdande projektledare för länstrafikutredningen i Västerbottens län, 

blev verkställande direktör. 

Ytterligare en fråga som utredningsgruppen i Västerbotten var oense om var 

trafikens driftsform. Beslutet blev att trafiken skulle upphandlas på entreprenad 

men de socialdemokratiska ledamöterna reserverade sig för att trafiken skulle 

kunna bedrivas i egen regi eller genom avtal med fristående trafikföretag. 

Andra länstrafikbolag i landet valde olika driftsformer som egen trafik eller 

upphandlad trafik men efter ett antal år hade samtliga länstrafikbolag övergått 

till att upphandla all trafik på entreprenad. Länstrafikens styrelse hade att 

fastställa en trafikplan för länet och därefter upphandla den av respektive 

koncessionsinnehavare som hade förstahandsrätt till "sin" trafik. 

Politikernas ambition och minskad lönsamhet torde ha varit anledningen till 

att första trafikårets budgeterade kostnader blev fyrtio miljoner mot budgeterat 

trettiotvå miljoner utan att tidigare trafik nämnvärt ändrats. Vilka statsbidrag 

som utbetalades till trafik i Västerbotten före 1980 kan inte med säkerhet anges 
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då Linjebuss trafik tidigare ingick i Linjebuss centrala statsbidragsuppgörelser 

som inte var länsspecifika. 

Politikernas upplevda svårigheter med upphandlingar resulterade i att 

riksdagen 1984/85 beslöt att från 1 juli 1989 överföra alla koncessioner till 

Länstrafikbolagen vilket gav samhället monopol på att planera och utföra 

linjetrafik helt på egna villkor. Det innebar att bussägarnas koncessioner kunde 

exproprieras utan ersättning till innehavarna och genom detta beslut förlorade 

bussägarna den lagenliga grunden för sin verksamhet. 

Statsbidraget 1961 uppgick för hela landet till 18 miljoner kronor omräknat 

till 1998 års prisnivå506 och hade ökat så att enbart i Västerbottens län betalade 

skattebetalarna 1998, via landstings- och kommunalskatt, 102 miljoner till den 

kollektiva busstrafiken på landsbygden, exklusive tätortstrafiken i Lycksele, 

Skellefteå och Umeå. 

De statliga anslagen till den kollektiva busstrafiken följde en stigberoende 

ökning och uppgick 1998 enligt offentlig statistik till nästan tre miljarder för 

hela landet. Visserligen har stora nyinvesteringar skett inom den kollektiva 

busstrafiken men frågan är om skattebetalarna fått trafik för alla miljarderna? 

En fråga är om tillgången på ytterligare skattemiljoner till den kollektiva 

busstrafiken förutsattes av de ansvariga politikerna och minskade ambitionerna 

till rationell drift. I SLTF:s statistik 1967 och 1968 uttrycktes att även om 

förlusttäckning skattevägen blivit 'sedvana' på flera håll så borde och får inte 

affärsmässigheten sättas ur spel därför att man tror sig kunna räkna med att den 

taxe- och subventionspolitik som myndigheterna på socialpolitisk grund 

bedriver ska fortsätta. 

Mycket återstår att undersöka om den kollektiva busstrafikens 

samhällsfunktioner med busstationer, beställnings- och turisttrafik och de 

förändringar som inträdde i företagens roll som serviceföretag i allmänhetens 

506 2 milj. i 1961 års priser. KPI med basår 1950 var 1961 416 och 1998 3755. 
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tjänst (ESO) när den dagsaktuella Länstrafiken etablerades som utförare av 

huvudmännens ansvar för den kollektiva trafiken. Ett helt forskningsfält återstår 

som lämnas med varm hand till den unga generationens samhällsforskare. 
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DEFINITIONER 

Denna studie kan innehålla ord med mångtydigt eller främmande innehåll varför några förklaras 
nedan. 

Axeltryck 
Beställningstrafik 

Biltrafiknämnden 

Busstrafik 

Busstrafiken 

Chassi 
Gengas 

Gengasmotor 

Halvbuss 

Huvudman för 
Länstrafiken 
Kaross 
Kollektiv 
landsbygdstrafik 

Koncession 

Landsbygdstrafik 1. 

Landsbygdstrafik 2. 

Det tryck som vilar på en hjulaxel på fordonet. 
Yrkesmässig trafik där bestämmanderätten tillkommer viss trafikant 
eller vissa trafikanter gemensamt. 
Statens biltrafiknämnd, myndighet som handlade ärenden 
beträffande den yrkesmässiga biltrafiken. Nämnden bestod av sju 
ledamöter som sorterar under kommunikationsdepartementet. 
I denna studie används begreppet som ett samlingsnamn för den 
linjebundna persontrafiken utförd med buss, personbil eller 
kombinationsfordon. 
Med busstrafiken avses i denna studie både branschen och 
företagandet inom branschen. 
Bärande konstruktion, underrede på bil och buss. 
Generatorgas, brännbar gas framställd av ved, kol eller briketter i en 
gasgenerator. Den består av 20-30 procent koloxid, 10-20 procent 
väte, resten kväve. Värmevärdet är 800-1400 kcal/kbm. Används som 
bränsle i industriugnar, bl.a. masugnar. Fungerade under andra 
världskriget som ersättningsbränsle till bilmotorer. 
Förbränningsmotor, konstruerad eller genom konstruktionsändring 
apterad för gengasdrift. 
Gengasmotorer användes i Sverige särskilt under andra världskriget. 
Kombinationsfordon för ett fåtal passagerare och en större mängd 
gods. t.ex. 10 passagerare och 10 ton gods. Vanlig landsbygdsbuss tog 
30-50 passagerare plus 300-1000 kg gods. 
Se bilaga 13 

En bils överrede. 
Linjetrafik som ingår i en i fråga om trafikens omfattning och 
inriktning preciserad lokal eller regional trafikförsöijningsplan. 
Proposition 1973:53 
Tillstånd som ges av regering el annan myndighet att driva viss 
verksamhet. Koncessionsnummer anges av Länsstyrelsen. 
Landsbygdstrafik skall anses föreligga, om de vägsträckor, å vilka 
samme företagare bedriver linjetrafik, till minst fyra femtedelar av sin 
sammanlagda längd äro belägna utom stadsplanelagt område. SFS 
1961:149 §2. 
Med landsbygdslinje avses sådan linje i linjetrafik för personbefordran 
eller person- och godsbefordran med buss eller personbil, vilken till 
minst hälften av sin längd är belägen utanför område med stadsplan 
och på vilken transportarbetet, räknat i personkilometer, till större 
delen avser resor som påbörjas eller avslutas utanför sådant område. 
SFS 1973:639 §4. 
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Linjetrafik 

Lokal trafik 

Länstrafik 

Målort 
Personkm 

Startort 

Trafikarbete 

Trafikpolitik 

Transport 
Vagnkm 
Yrkesmässig trafik 

YTF 

Med linjetrafik förstås enl. 4§ YTF 1940:10 yrkesmässig trafik för 
regelbunden befordran av passagerare eller gods å viss vägsträcka 
eller mellan vissa orter under sådana omständigheter att bestäm
manderätt i fråga om automobilens utnyttjande icke tillkommer viss 
trafikant eller vissa trafikanter gemensamt. Yrkesmässig trafik som 
icke är att hänföra till linjetrafik benämnes Beställningstrafik. 
Med lokal trafik avses i denna kungörelse trafik som är begränsad till 
en kommun eller ett kommunblock och sådan närtrafik mellan 
angränsande kommuner eller kommunblock som inte är av regional 
karaktär. SFS 1973:639 § 3. 
Användes tidigare för a tt beteckna ej linjebunden yrkesmässig trafik i 
hela länet, d.v.s. beställningstrafik och motsvaras i dag av begreppet 
taxi. Ej att förväxla med länstrafikreformens företag (bolag) som går 
under namnet Länstrafiken. Proposition 1978/79:92 
Den ort som utgör målet för en koncessionerad linje. 
Transportarbetet för att transportera en person en km. En buss som kör 
15 km med 10 passagerare utför t.ex. 150 personkm. På motsvarande 
sätt är en godstonkm = transportarbetet för att 
frakta ett ton en km. 
Den ort från vilken en linje har sitt utgångsläge och i de flesta fall där 
också fordonet finns stationerat. 
Med trafikarbete förstods antalet körda mil (vagnmil) enligt 
tillämpade turlistor. SFS 1961:149 
Politiska beslut och åtgärder för att bygga upp, utveckla, reglera och 
driva samhällets kommunikationer utifrån uppställda mål. Politiken 
förs på olika nivåer: kommunal, regional, nationell och överstatlig 
(EU, OECD, FN). Regeringen ansvarar för den svenska 
trafikpolitiken, som täcker väg, järnväg, flyg, sjöfart, post och 
telekommunikationer 
Förflyttning av personer och varor. 
Det antal km som åtgår för att köra viss angiven vägsträcka. 
Yrkesmässig trafik är trafik som utföres i vinstsyfte men ej hänföres 
till linje- eller lokaltrafik. 
Y rkestrafikförordningen. 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION NORD 

Bilaga 2 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

238 Berggren E 
171 Holmberg T B 
379 Holmgren K M 
333 Holmlund V 
327 Johansson E 
397 Larsson G 
364 Lindberg G 
373 Lindberg G 
328 Lindgren G 
287 Sundström N R 
269 Bystedt E Andersson A 
276 Lidman Anders Fällfors 

Trafikförening 
266 Jonsson T A Jonsson T A 
047 Lidén Sten 

Henrik 
271 Lundgren J I, 

Boman J H 
157 Olofsson Olle 
220 Sjöström E 
408 Brännström Karl 

EZ 
Brännström 
Karl E Z 

267 Eriksson Karl Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

052 Holmbom A E 
238b Ermling E A Holmgren S A 
277 Erikssons Åkeri Erikssons Åker Jörns Busstrafik 
272 Larsson O G Larsson O 
091 Lidström K J E 
067 Lindström 

Hugo 
Lindström Hugo Lindström 

Hugo 
191 Lundberg Olaus Lundberg Olaus 
035 Olofsson O A 
323 Sandström S D Sandström S G 
278 Widmark O J 
047 Åström J O H 
1047 Lundberg H N Åström J O H 
091 Engström E A 
091 Lidström K J E Engström E A 
223b Holm K B Holm K B Hedlund S J Hedlund S J 
279 Isaksson M S Karlsson T L 

m.fl. 
Karlsson T L 
m.fl. 
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KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

306 Axén Karl 
Artur 

Axén Karl Artur Larsson Bror A Larsson Bror A 

115 Lindqvist G G Lindqvist GG Lindqvist GG 
322 Nilsson S K Nilsson S K Nilsson S K 
321 Fällfors Trafik Marklund B Marklund B Ostviks 

Busstrafik 
067 Sjöström K G 

Martin 
329 Ekenstedt N E 
150 Johansson K A 
255 Jansson S, 

Johansson B 
090 Konradsson A Konradsson A 
153 Lundgren A J Lidén S H 
1129 Eriksson Karl 
137 Andersson O A 
087 Andersson J E 
083 Widmark E Trafikbolaget 

Hägglund & 
Granström 

Burträsk Trafik 

148 Brännström 
NT, Lundkvist 
HN 

112 Östlund K V 
107 Byske 

Trafikförening 
100 Wallin K M 
123 Gustafsson F A Möller G 
076 Nilsson J A, 

Marklin J A 
122 Rehnberg S Rehnberg S Kågedalens 

Trafik AB 
129 Rehnberg S 
063 Lö fångers 

Trafik 
125 Fällfors 

Trafikförening 
094 Lövångers 

Trafik 
Lövångers 
Trafik 

Löfångers Trafik 
AB 

139 Nilsson J A, 
Marklin J A 

Nilsson J A, 
Marklin J A 

145 SJ 
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KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

066 Andersson S, 
Andersson A 

Burträsk Trafik 

149 Eriksson Karl Eriksson Karl 
Trafik AB 

Postverket 

1089 Eriksson Karl Västerbottens 
Trafik AB 

159 Lund & 
Lindbloms 
Sped.affär 

Postverket 

082 Lindberg A, 
Thunberg L S 

Trafikbolaget 
Marklund J O 

154 Tjärnström E Lidén S H Postverket 
081 Marklund 

Trafikbolaget J 
O 

146 Sundquist J R 
114 Wikström J G 

Lundström S 
Wikström J G 
Lundström S 

Wikström J G 
Lundström S 

114 Wikström J G, 
Lundström O S 

Wikström J G, 
Lundström O S 

Wikström J G, 
Lundström O S 

088 Brännström E Burträsk 
Trafikbolag 
Andersson & 
Rönnlund & Co 

399b AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

399 Andersson A, 
Andersson S, 
Sundström O 

Trafikbolaget 
Andersson & 
Rönnlund 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

237 Eriksson E J Trafikbolaget 
Hägglund & 
Granström Kb 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

AB Burträsk 
Busstrafik/KB 

076 Marklin J A, 
Nilsson K O = 
Bureå Trafik A 

Bureå Trafik AB Bureå Trafik AB Bureå Trafik 
AB 

140 Lindqvist G Lindqvist G Burträsk 
busstrafik 

Burträsk 
Busstrafik Kb 

Burträsk 
Busstrafik Kb 

104 Carlsson C H Carlsson C H Carlsson C H Carlsson C H Carlsson C H 
110 Byske 

Trafikförening 
Byske 
Trafikförening 

Byske 
Trafikförening 

Byske 
Trafikförening 

continentbus 
ab 

080 Eriksson Börje Eriksson Börje Eriksson Börje continentbus 
ab 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION NORD 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

243 Andersson M 
A 

Andersson M A Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

continentbus 
ab 

268 Eriksson K A Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

continentbus 
ab 

274 Kust & 
Inlandstrafik 

Kust & 
Inlandstrafik 

continentbus 
ab 

117 Kågedalens 
Trafik 

Kågedalens 
Trafik 

continentbus 
ab 

065 J G Lindgren Hb J G Lindgren Löfångers Trafik 
AB 

continentbus 
ab 

062 Löfångers Trafik 
AB 

Löfångers Trafik 
AB 

Löfångers Trafik 
AB 

continentbus 
ab 

313 Löfångers 
Trafik 

Löfångers Trafik 
AB 

Löfångers Trafik 
AB 

Löfångers Trafik 
AB 

continentbus 
ab 

063 R Säfsten Hb R Säfsten Löfångers Trafik 
AB 

continentbus 
ab 

1158 Eriksson Karl Eriksson Karl Ostviks 
Busstrafik 

continentbus 
ab 

105 Byske 
Trafikförening 

Kågedalens 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

121 Nyström Henry Kågedalens 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

godsbil 
slinje 

Åström & 
Åkerlund 

Kågedalens 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

103 Hellgren & 
Lundkvist = 
O st viks 
Busstrafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

321 Marklund Birger Ostviks 
Busstrafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

405 Lindgren J Berglund G Svante Zakrisson 
Gustaf Forslund 

Zakrisson K 
Svante 

continentbus 
ab 

138 Nor sten N V Norsten N V Norsten N V Norsten N V continentbus 
ab 

111 Byske 
Trafikförening 

Byske 
Trafikförening 

Byske 
Trafikförening 

Byske 
Trafikförening 

continentbus 
ab 

124 Bergström Nils 
Hj 
Nilsson S K 

Melander G A Holmbom L Holmbom L continentbus 
ab 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION NORD 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

160 Brännström K 
M 

Lindkvist A R Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

continentbus 
ab 

130 Eriksson K Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

continentbus 
ab 

118 Eriksson K Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

135 Lindmark B H Hb Trafikbolaget 
B G Lindmark & 
Co, Forsell & 
Forsell 

Hb Trafikbolaget 
B G Lindmark & 
Co, Forsell & 
Forsell 

Hb Trafikbolaget 
Forsell & Forsell 

continentbus 
ab 

105 Johan 
Karlssons 
Busstrafik 

Byske 
Trafikförening 

Ostviks 
Busstrafik 

Ostviks 
Busstrafik 

continentbus 
ab 

109 Fällfors 
Trafikförening 

Fällfors 
Trafikförening 

Kågedalens 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

128 Åström C V Trafikbolaget 
Åström C W 

Trafikbolaget 
Åström C W 

Trafikbolaget 
Åström C W 

continentbus 
ab 

077 Lundkvist K G Lundkvist K H Lundkvist K H Lundkvist K H continentbus 
ab 

099 Kågedalens 
Trafikförening 

Kågedalens 
Trafikförening 

Kust & 
Inlandstrafik 

Kust & 
Inlandstrafik 

continentbus 
ab 

086 Marklund J O Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

Ostviks 
Busstrafik AB 

continentbus 
ab 

121 Olofsson N A Nyström H Jörns Busstrafik 
Eriksson & Co 

Jörns Busstrafik 
Eriksson & Co 

continentbus 
ab 

103 Hellgren A, 
Lundkvist H N 

Hellgren A, 
Lundkvist H N 

Ostviks 
Busstrafik 

Ostviks 
Busstrafik 

continentbus 
ab 

131 Wincent G Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

Eriksson Karl 
Trafik AB 

continentbus 
ab 

135b Edström 
Lennart 

064 Gustafsson 
Bertil 

Gustafsson 
Bertil 

Gustafsson 
Bertil 

235 Karlsson Gustav 
Egon 

Jävre Trafik AB Jävre Trafik AB Jävre Trafik 
AB 

057 Burträsk Trafik Karlsson Allan Karlsson Allan 
101 Karlsson Allan Karlsson Allan Karlsson Allan 
306 Larsson 

Anders 
215 Fredriksson K 

Hj m.fl. 
Lundgren N J E Lundgren N J E Lundgren N J E Lindahl 

Torbjörn 
078 Pettersson G A Pettersson G A Linjebuss Linjebuss Linjebuss 



247 Bilaga 2 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION NORD 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

375 Lundström S, 
Melander G A, 
Åström W 

Åström C Ws 
Busstrafik AB 

Skellefteå 
Lokaltrafik 

Skellefteå 
lokaltrafik 

Skelleftebuss 
AB 

126 Lundström S D Lundström S D Skelleftedalens 
Trafik AB 

Skelleftedalens 
Trafik AB 

Skelleftebuss 
AB 

127 Lundström S D Lundström S D Lundström S D Lundström S D Skelleftebuss 
AB 

075 Skellefteå 
Droskägare-
förening 

Skellefteå 
Droskägare-
förening 

408 Skogemar 
Valdemar 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

1 Hamberg G 
Carlsson H 

1 Nordmalings 
Bilägares 
omnibus-
förening 

Nordmalings 
omnibus-
förening 

5 Nordmalings 
Bilägares 
omnibus-
förening 

11 Nordmalings 
Bilägares 

upphört 

11 Sandberg Otto Sandberg Otto 
16 Nordmalings 

Bilägares 
17 Johansson 

Adolf 
upphört 

19 
20 Burström Johan 
21 Norden Ivar Hb Norden Ivar 

Hb 
Norden Ivar 
Hb 

Norden Ivar 
Hb 

23 upphört 
24 Nordén Ivar & 

Co 
Näsströms Bil 
& buss AB 

25 SJ 
25 Bäckman I M 
27 Johansson/Gab 

rielsson E 
28 Johansson G A 

AB 
Johansson G A 
AB 

Johansson G A 
AB 

Upphört 

35 Sjögren A S 
36 Sjögren A S Lundholm A E Postverket 
38 Lindmark A 
39 Handelsbolaget 

Olofsson & 
Johansson 

SJ 

41 
44 Carlsson 

SvenEric 
Carlsson 
SvenEric 

45 upphört 
46 Sundström K 0 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

46 Sundström 
Oskar 

upphört 

47 Haegerlund 
Carl 

upphört 

51 Johansson J B upphört 
52 Ström Robert Holmberg AF Järnvägs

styrelsen 
53 Hansson/ 

Menner K Hj 
upphört 

54 Lundström I F Nilsson N E 
55 Brändström 

Kurt 
Brändström 
Kurt 

Sandström B 
M 

Sandström B 
M 

57 Johansson A upphört 
57 Karlsson & 

Sandströms 
Postverket 

58 Sjöström H M upphört 
59 Lundgren 0 J upphört 
64 Säfsten J, 

Lundström L, 
Andersson 0 

70 Molin A, 
Holmberg J 

upphört 

72 upphört 
73 Åberg J V Åberg J V upphört 
75 Eriksson K A Eriksson K A 
119 Olsson R Olsson R 
161 Hansson/ 

Menner K Hj 
Hansson/ 
Menner K Hj 

161 Holmgren K E 
163 Lundholm A E Lundholm A E 
163 Lundholm F W Lundholm A E Postverket 
168 Lundgren N G Gabrielssons 

Linjetrafik 
171 Långström H 

W 
Långström H 
W 

185 Norrlands
kusten 

Norrlands
kusten 

204 Malm J Y 
212 Åberg Alvar 
218 Lindblom F 0 

Johansson P E 
218b Lindblom F 0 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

221 Johansson H 
225 Granström 0 A Granström O 

A 
227 Hägglund Hugo Hägglund 

Hugo 
Postverket 

228 Berggren H E Berggren H E Berggren H E 
239 Öström Oscar 
244 Forsberg Seth Postverket 
247 Näsström N A 
248 Näs ström N A Näsström N A Postverket 
256 Lundgren J, 

Renberg I F 
SJ 

261 Karlsson E Abrahamsson 
V 

265 Lindberg & 
Nilsson 

273 Nilsson ER Högberg F E Högberg F E 
286 Nyman O L 
286 Nyman F Nyman F Nyman O L 
291 
293 Johansson V, 

Rönnberg E 
296 Nordmalings 

Bilägares 
301 Björklund 

Knut, Hägglund 
KV 

Södra 
Västerbottens 
Bil & 
Linjetrafik AB 

305 Viklund Elon 
305 Mårtensson AB Wiklund E 
305 Sjöström 

Ansgar 
307 Olofsson I, 

Brändström H 
SJ 

310 Hurtig E, 
Pettersson E 

312 Johansson A Johansson A 
312 Norberg G Å 
319 Andersson O R Trafikbolaget 

Andersson & 
Co 

Andersson O 
R 

Sjöström A E 

320 Näslund J A 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

323 Olovssons 
Linjetrafik 

324 Wästerby K E Wästerby K E 
325 Sundström 

Åkeri 
325 Persson Paul 
331 Forsberg Folke Jonsson P Fl 

339 Holmgren Axel Holmgren 
Axel 

342 Svensson A E Svensson A E 
344 Säll E, 

Pettersson E 
345 Norgren B V Norgren B V Norgren B V 
347 Näslund J A 
349 Sandgren N A Holmlund H Lindgren H 
351 Lindström A Johansson E I 
368 Nygren E Postverket 
384 Forsberg S, 

Olofsson O 
389 Forsberg S 

Lindqvist R, 
Burström J G 

392 Johansson R 
394 Johansson J B 
402 Brändström, 

Olovsson, 
Eriksson 

410 Sandström 
Erik 

411 Lundström A 
T 

Lundström A 
T 

Lundström A 
T 

921 Johansson J E Johansson J E 
932 
1009 
1014 
23 Abramsson 

Arne 
Abramsson 
Arne 

Abrahamssons 
Åkeri 

lb Abramsson 
Arne 

Abramsson 
Arne Åkeri 

5 Abramsson 
Arne 

Abramsson 
Arne 

Abramsson 
Arne Åkeri 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

12 Ögren J A Ögren J A Ögren J A Ögren J A Abramssons 
Åkeri AB 

13 Öström Oscar Öström Oscar Öström Oscar Abramsson 
Arne 

Abramssons 
Åkeri AB 

218 Bäckström N 
B 

Bäckström N 
B 

Bäckström N 
B 

61 Carlsson C H Carlsson C H1 Carlsson C H Carlsson C H Carlsson C H2 

64b Gustavsson E 
B 

Gustavsson E 
B 

Gustavsson E 
B 

Gustavsson E 
B3 

49 Johansson J E Johansson J E Johansson J E Johansson J E Johansson J E 
220 Sjöström 

Edvin 
Johansson R G 

Sjöström 
Edvin 
Johansson R G 

Johansson 
Rolf 

155 Hallén F A Karlsson L A Karlsson L A Karlsson L A 
350 Nyberg A K Karlsson L A Karlsson L A Karlsson L A Karlsson L A 
62 Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G4 

34 Forsberg Seth Postverket Långström H 
V 

Långström H 
W 

Långström H 
W 

283 Nilsson E R Nilsson E R Nilsson E R Nilsson E R Nilssons Åkeri 
AB 

14 Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmaling 
Bilägares 

Nordmaling 
Bilägares 

Nordmaling 
Bilägares 

2 Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

15 Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

166 Lundgren G S Lundgren G S Norrfors 
Trafik AB 

Norrfors 
Trafik AB 

Norrfors 
Trafik AB 

183 Nygren K G Nygren K G Nygren K G 
192 Nyman Stig 
89 Pettersson N E Nysätra Trafik Nysätra Trafik Nysätra 

Trafik5 

84 Säll E, 
Pettersson E 

Säll E, 
Pettersson E 

Nysätra 
Trafikbolag 
Andersson & 
Co 

Nysätra Trafik 
Trafikbolag 
Andersson & 
Co 

Nysätra Trafik 
Trafikbolag 
Andersson & 
Co 6 

1 L injebuss 820126 
2 Linjebuss 820126 
3 Skelleftebuss AB 810128 
4 Löfångers Trafik 810630 
5 Skelleftebuss AB 820205 
6 Skelleftebuss AB 820205 
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ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION SYD 

Bilaga 3 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

29 Johansson/ 
Gabrielsson E 

Johansson/ 
Gabrielsson E 

Johansson/ 
Gabrielsson E 

Johansson/ 
Gabrielsson E 

Postverket 

31 Johansson/ 
Gabrielsson E 

Johansson/ 
Gabrielsson E 

Johansson/ 
G abri el s son E 

Johansson/ 
Gabrielsson E 

Postverket 

33 Forsberg Seth Postverket Gabrielssons 
Linjetrafik 

Gabrielssons 
Linjetrafik 

Postverket 

37 Gabrielssons 
Linjetrafik 

Gabrielssons 
linjetrafik 

Gabrielssons 
linjetrafik 

Postverket 

43 Johansson J A Johansson J A Postverket 
264 Gabrielssons 

Linjetrafik Kb 
Gabrielssons 
Linjetrafik Kb 

Gabrielssons 
Linjetrafik Kb 

Gabrielssons 
Linjetrafik Kb 

Postverket 

10 Hägglunds 
Åkeri Bröd. 

Hägglunds 
Åkeri Bröd. 

Hägglunds 
Åkeri Bröd. 

Rundviks 
bussåkeri 

Rundviks 
bussåkeri 

74 Degerfeldt 
Sven, 
Andersson 0 R 

Flarkens 
Trafikbolag 
Andersson & 
Co7 

Flarkens 
Trafikbolag 
Andersson & 
Co8 

Sjöström 
Anders Edvin 

Sjöström 
Anders Edvin 

48 Stoltz N K Sundberg B G Sjöström 
Ansgar 

Sjöströms 
Åkeribolag 

Sjöströms 
Åkeribolag 

305 Sjöströms 
Åkeribolag 

Sjöströms 
Åkeribolag 

291 Sä var 
Trafikbolag 

Sävar 
Trafikbolag 

Sävar 
Trafikbolag 

Sävar 
Trafikbolag 

26 Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Umeå 
Lokaltrafik 

65 Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Lindgren J G Umeå 
lokaltrafik 

18 Henriksson G 
G 

Jacobsson J Wennberg SO 
Wennberg B B 

Wennberg SO 
Wennberg B B 

Wennberg S O 

3 Lindgren J G Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Nordmalings 
Bilägares 

Västerbottens 
Trafik 

6 Johansson 
Adolf 

Johansson 
Adolf 

Västerbottens 
Trafik 

Västerbottens 
Trafik 

Västerbottens 
Trafik 

60 Västerbottens 
Trafik 

Västerbottens 
Trafik 

Västerbottens 
Trafik 

Västerbottens 
Trafik 

7 Flarkens Trafikbolag senare ombildat till Handelsbolaget Nysätra Trafik 
8 Flarkens Trafikbolag senare ombildat till Handelsbolaget Nysätra Trafik 



254 Bilaga 4 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION LAPPLAND 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

28 Postverket 
35 Olofsson O A 
37 Plantare N H 
41 Bergdahl 

Signar 
42 Eriksson A A 
50 Johansson H S Johansson H S 
53 Dahlgren H Dahlgren H 
56 Åström F Z Åström F Z 
58 Säfström H L 
59 Jonsson K U 
132 Hällsten Arne Hällsten Arne 
157 
158 Mörtsell 0 E Mörtsell O E 
162 Jonsson A Jonsson A SJ 
165 Linder S Y 

165 Lindström J A Lindström J A Postverket 
168 
169 Johansson L Hj 
169 Hellsten J A 
170 Jonsson A E Jonsson A E Postverket 
174 Andersson K Jonsson A Jonsson A SJ 
175 Wallin P A 
176 
176 Rindbäck H E 

V 
177 Hörling A 
177 Byström A I 
178 Lindberg John 
179 Olovsson E O Postverket 
179 Rindbäck Bengt 
180 Ågren A E 
181 Nilsson G P M Nilsson G P M 
182 Eriksson E N Postverket 
184 
185 Jonsson O H 
185 Salomonsson R 

E 
Postverket 

186 Westerlund R F 
A 

Westerlund R F 
A 

Westerlund R F 
A 

189 Stenmark H 
190 Skog Hj Skog Hj Bergdahl S Nilsson E R 



255 Bilaga 4 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION LAPPLAND 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

191 
191b Lundberg A 

Olaus 
Lundberg A 
Olaus 

192 
192 Olofsson E G Bergdahl F S Bergdahl F S 
193 Mikaelsson E A Mikaelsson E A Postverket 
194 Johansson S A Postverket 
194 Karlsson K E Karlsson K E 
195 Jönsson J 
196 
197 Lind D G 
199 Backman JOB 

Jonson G A 
Björner B A Postverket 

200 Harr AH B jörner B A Björner B A Björner B A 
202 
203 
205 
206 Karlsson I G Karlsson I G Postverket 
208 Bergström G F 
209 Näslund C Näslund C Postverket 
210 Sandgren N A Wilder J H Wilder J H Wilder J H 
213 Viklund G V Viklund G V Viklund G V 
214 Josefsson S Jönsson J H 

Alfredsson S A 
Jönsson J H 
Alfredsson S A 

220 Bohm S E 
224 Nilsson N Åke 
226 Karlsson K E 

Månsson M 
Nilsson N I S Nilsson N 1 S 

231 Johansson H S 
232 Nilsson V Nilsson N I S Nilsson N I S 
233 Agebro F S 
234 Snäckvik H J K Postverket 
239 Jonsson G A Postverket 
240 Jonsson J H Jonsson J H Postverket 
241 Lindgren B V 
241 Strandberg O H Postverket 
242 From V E Postverket 
247 Olovsson E O 
250 Jonsson J F 
250 Asplund J V Asplund J V Asplund J V 
251 Stensele 

Folkskolestyrel 
se 

o 

Danielsson A Kjellrén I O 



256 Bilaga 4 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION LAPPLAND 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

254 Rönnberg N A Rönnberg N A Postverket 
257 Hamrin H A 
259 Bergqvist S A Persson H A 
262 Wiberg Ivan 
263 Hamberg K 0 

L 
Postverket 

280 Alenius J E 
289 Stenmark F G E Stenmark F G E Stenmark F S 

A 
299 Stenberg N V 
300 Moström J R 
314 Rehnberg G Lindberg H Lindberg H Lindberg H 
316 Sehlin J 
322 Olovsson E O 
323 Lundström E J 
324 Stenberg Nils V 
326 Eriksson H S Eriksson H S Sehlin S G 
327 Eriksson H S, 

Rönnholm K, 
Forsman 

Bergdahl F S 

332 Rönnholm K 
334 Berglind S 
335 Jonsson O F Holmberg T B SJ 
336 Jonsson G 
338 Fjäll ström N V 
340 Hörnberg K S Aström F Z Åström F Z 

o 
Aström F Z 

341 Jönsson P A Postverket 
342 Liljedahl G M Liljedahl G M 
354 Dahl D G 
356 Eliasson P G E 
356 Holmgren E A 

M 
357 Wahlberg K 
358 Thiger P V Postverket 
359 Edlund P A E Dahlberg E G 
360 Tander N Tänder N 
370 Westermark Mörtsell SV, 

Johansson 
Bergström A O 

370 Sjöström A Hj Gustafsson 
Arne 

372 Lindberg H Lundholm A E 
374 Jonsson J F Asplund J V Asplund J V Asplund J V 
377 Nilsson N I S Nilsson N 1 S 



257 Bilaga 4 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION LAPPLAND 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

378 Eriksson J 
380 Holmberg T B 
383 From V E 
386 Jonsson O H 
393 Johansson A E 

396 Brännström K Byström E A 
402 Brändström, 

Olofsson, 
Eriksson 

404 Edestål E 
421 
425 
442 Romby R Romby R 
926 
927 
928 
930 
939 
941 
1322 Olovsson E O 
112 Larsson P G Larsson P G Anderback M 
55 Arvevärn & Co 

Åkeri 
365 Persson A A Persson B M Belander Britt 
129 Bergström B G 

S 
205 Sundström B I Sundström B I Sundström B I Br Sundströms 

Åkeri 
201 Karlberg E Johansson G H Brännlund M Brännlund M 
211 Hjukström A A Johansson I Johansson I Johansson I Brännlund M 
20 Nyberg K S Nyberg K S Nyberg K S Bröd Nvbergs 

Buss 
394 Dikanäs Taxi 
144 Eriksson Ture 
41b Granström K H Granström K H 
187 Halvorssen 

Gunnar 
87 Hedin Eskil 
355 Hedström N P I Hedström N P I Hedström N P I Hedström N PI 
40 Backlund A, 

Hellsten P, 
Lundberg L 

Hellsten P 
Påhlsson G 
Lundgren L 

188 Hellström Th. Hellström B S Hellström B S Hellström B S 



258 Bilaga 4 

ÄGARFÖRÄNDRINGAR REGION LAPPLAND 

KONC. 
NR 

ÄGARE 1940 ÄGARE 1950 ÄGARE 1960 ÄGARE 1970 ÄGARE 1980 

172 Hellström Bror 
36 Johansson Rolf 
316 Johansson Rolf 
139 Jonsson 

Henfrid 
202 Brännlund 0 E Bäcklund E Karlsson A B Karlsson A B 
46 Larsson S A Larsson S A Larsson S A 
388 Westermark A Johansson H A Johansson H A Jonsson Eivor Larsson Sven 
19 

o 

Norberg Ake 
409 Eliasson V Bergdahl S Olsson G 
191 Rehnberg H Rehnberg V 
140 Wall ström B 
119 Gabrielssons 

Linjetrafik 
Wennberg S O 
Wennberg B B 

Wennberg BB 

216 Hellgren H Hellgren H Hellgren H Wåhlberg H Wåhlberg H 
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259 Bilaga 5 

FÖRETAGSFÖRTECKNING i nummerordning 

AB Ostviks Busstrafik, Ostvik 

Johan Karlsson busstrafik, Skellefteå "Jokke" 

Birger Harklunds busstrafik, Byske 

AB Kust & Inlandstrafik, Skellefteå 

Byske Trafikförening upa, Skellefteå 

Fällforsgodsen, Börje Eriksson, Fällfors 

Trafik AB Karl Eriksson, Skellefteå 

Skelleftedalens Trafik AB, Skellefteå 

Busstation i Boliden AB, Boliden 

Lastbilsstation i Skellefteå, Skellefteå 

Ragvaldsträsk busstrafik, Ragvaldsträsk 

Algot Petterssons busstrafik, Moskosel 

ab continentbus, Stockholm 

continentbus Gmbh, Hamburg 

Björns busstrafik, Täby 

Lövångers Busstrafik AB, Skellefteå 

Skellefteå Omnibusstation AB, Skellefteå 

Trafikbolaget J G Lindgren & Co, Skellefteå 

Skellefteå Bussbeställningscentral,Skellefteå 

Trafikbolaget R Säfsten, R Holmström & Co, 

Skellefteå 

Norrlandskustens Trafikförening, Umeå 

Norstens turbil, Ragvaldsträsk 

Buregodsen, Ragnar Eriksson, Bureå 

Svante Zakrissons busstrafik, Hebbersliden 

Burträsk-godsen, Linjebuss AB 

Lennart Holmboms busstrafik, Byske 
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27. Skellefteå Lokaltrafik AB, Skellefteå 

28. Nysätra Trafikbolag, Flarken 

29. Glasfirman Henning Anderssons AB, Skellefteå 

30. Bureå Trafik AB, Bureå 



Bilaga 6 261 

FÖRETAGSBILD AB OSTVIKS BUSSTRAFIK 1970 INKL. 1960-TALETS 

FÖRETAGSFÖRÄNDRINGAR 

1964 1967 1966 1961 

JOHAN "JOKKE
KARLSSON 

BIRGER 
MARKLUND 

1961 

BYSKE 
TRAFIKFÖRENING 
u.p.a.. 

1965 

FÄLLFORS GODSEN 
BÖRJE ERIKSSON 

VD ARON HELLGREN 

1960 - 1974 

LASTBILSSTATION 
I SKEÅ. KB 
7/9 

VÄSTERBOTTENS RESOR 
AB 

SKELLEFTEDALENS 
TRAFIK AB 

AB OSTVIKS BUSSTRAFIK 
Fd. HELLGREN & LUNDKVIST 

AB KUST & 
INLANDSTRAFIK 

TRAFIK AB 
KARL ERIKSSON 

ANGIVNA AR = KÖPTA/SALDA 
BRED RAM = FÖRETAG I DRIFT 
TUNN RAM = VILANDE FÖRETAG 
STRECKAD RAM = FUSIONER ADE el. AVREGISTRERADE FÖRETAG 
ANDELSÄGARE TILL 7/9 I LASTBILSSTATION 

AB KUST & INLANDSTRAFIK BLEV 1977 GENOM OMORGANISATION 
MODERBOLAG I KONCERNEN 



262 
Bilaga 7 

FÖRETAGSBILD 1980 
INKL. FÖRETAGSFÖRÄNDRINGAR 1970 -1980 

VD ARON HELLGREN 1964-1974 

V D  B E R N T - O L O V  S T E N M A N  1 9 7 4 - 1 9 8 0  

LASTBILSSTATION I 

SKELLEFTEÅ KB 

7/11 10 

IT G LINDGRENS I 

I TR AFIKBOLAG I 

VÄSTERBOTTENSRESOR 

AB,/ AB KUST OCH 

INLANDSTRAFIK 9 

SKELLEFTEDALENS 

TRAFIK AB 

SÅLT 1974 8  

SKELLEFTEÅ BUSS

BESTÄLLNINGS CENTRAL I |RSÄFSTEN. R 

19J i HOLMSTRÖM & CO 

I TRAFIKBOLAGET 972 

RAGVALDSTRÄSK BUSSTRAFIK BJÖRNS BUSSTRAFIK TÄBY 1972 

ALGOT PETTERSSONBUSSTRAFIK 

MOSKOSEL SÅLT 1980 

SVANTE ZA KRISSON BUSSLINJE i M972 197? 

RAGNAR ERIKSSON BUREGODSEN I9fln [ BURTRÄSKGODSEN LINJEBUSS AB 

, SÅLD 1982 25 

975 

NORSTENS TURBIL HOLMBOMS BUSSTRAFIK ,1975 1980 

TRAFIK AB 

KARL ERIKSSON 

SKELLEFTEÅ OMNI-

BUSSTATÏON AB 

continentbuss GMBH HAMBURG 

LÖVÅNGERS TRAFIK AB 

NORRLANDSKUSTENS TRAFIKFÖRENING 24% 

AB CONTINENTBUSS SÅLT 1976 

STOKHOLM 13 

AB KUST OCH INLANDSTRAFIK 

1974 NAMNÄNDRATTILL 

ab continentbuss 4 

ANGIVNA ÅR = KÖPTA / SÅLDA 

BRED R AM = FÖRETAG I DRIFT 

TUNN R AM = VILANDE FÖ RETAG 

STRECKAD RA M = FUSIONERADE EL AVREGISTRERADE FÖRETAG 
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FÖRETAGSBILD 1981 
INKL. FÖRETAGSFÖRÄNDRINGAR 1980 -1981 

VD TORE LARSSON SKELLEFTEBUSS AB 
( fd. SKELLEFTEDALENS TRAFIK AB ) 

NYSÄTRA TRAFIKBOLAG AB KUST OCH 
INLANDSTRAFIK 

1980 

LASTBILSSTATION 
I SKELLEFTEÅ KB 

(7/11) 10 

LÖVÅNGERS TRAFIK AB 

ab continentbuss 

SKELLEFTEÅ 
OMNIBUSSTATION 
AB 17 

AB CONTINENTFLYTT 

NORRLANDSKUSTENS-
TRAFIKFÖRENING 
(24%) 21_ 

SKELLEFTEÅ LOKALTRAFIK 
AB 27 

SÅLT 1981 

ANGIVNA AR « KÖPTA / SÄLDA 

BRED R AM » FÖRETAG I DRIFT 

TUNN R AM » VILANDE FÖ RETAG 

STRECKAD R AM * FUSIONERADE EL AV REGISTRERADE FÖ RETAG 
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FÖRETAGSBILD 1985 
INKL. FÖRETAGSFÖRÄNDRINGAR 1981 -1985 

'NYA" SKELLEFTEBUSS AB 
fd.ab continentbuss VD JOHNNY RIMBARK 1981-1982 

V D  S T E F A N  L U N D G R E N  1 9 8 2 -

LÖVÅNGERS TRAFIK AB 

BUREÂ TRAFIK AB 1983 

1983 

ab continentbuss 

AB CONTINENTFLYTT 

GLASFIRMAN HENNING 
ANDERSSON AB 

SKELLEFTEÅ LASTBILSSTATION KB 
(7/11) 10 

SKELLEFTEÅ OMNIBUSSTATION AB 

SALT 1983 

NORRLANDSKUSTENTRAFIKFÖRENING 
(24%) 21_ 

ANGIVNA A R S KÖPTA / SALDA 

BRED R AM » FÖRETAG I DRIFT 

TUNN R AM » VILANDE FÖ RETAG 

STRECKAD R AM - FUSIONERADE EL AV REGISTRERADE FÖ RETAG 
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Ett företags livscykel 
Som beskrivning av ett företag från 1920-talet och fram till 1940-talet utgör Nordmalings 
bilägares Omnibussförening u.p.a. ett exempel. Ett sammandrag av detta företags protokoll 
speglar drygt 20 års företagande från födelse till död. 

Protokollsböckerna finns i Nordstjärnan AB:s arkiv i Ängelsberg som är huvudarkiv för 
alla företag inom Jonssonkoncernen och därmed även för alla Linjebussföretag. Den första 
protokollsboken för Nordmalings bilägares Omnibussförening från 1924 är en gul blank 
anteckningsbok som skrevs av J P Holmlund1. Den är tyvärr svårläst men sedan Jacob 
Jacobson blev sekreterare 1943 blev det mer lättlästa protokoll. 

J P Holmlund förtjänar en närmare presentation då han tydligen var en stor profil i 
Nordmaling. Holmlund var född 1879 hade varit över till Amerika och där arbetat i 
isbranschen men återkom till Nordmaling och när han 1923 ansökte om yrkestrafiktillstånd 
angav han titeln hotellägare. J P Holmlund var även ägare till Trafik AB Mellersta Norrland 
som drev lastbilsåkeri och reparationsverkstad samt försäljning av bilkol och bilved under 
1940-talet och ägarens barn kom senare att driva Centralhotellet i Nordmaling. Holmlund var 
1943 föreståndare och ordförande i Nordmalings trafiks styrelse och i hans centralt belägna 
fastighet var föreningens kontor inrymt tillsammans med Föreningen Bjurholm/Nordmalings 
bilfrakt sedan 1940". Direktör Holmlund var också samhällsengagerad och under en följd av 
år ledamot av municipalnämnden, gatunämnden och vattenfallsstyrelsen/ 

Det var i april 1924 som J P Holmlund och Jakob Jakobsson tog initiativ till att 
Nordmalings bilägares Omnibussförening u.p.a. bildades. Jacobsson hade från 1920 varit 
innehavare av yrkestrafiktillstånd. Omnibussföreningens andelskapital uppgick till 48 000 kr 
ojämnt fördelat på sju personer. Förutom Holmlund och Jakobsson var Harald Henriksson, 
Adolf Johansson, Helmer Nyberg, Robert Mattsson och Frans A Öberg andelsägare. Efter 
Robert Mattsons frånfälle blev Nanny Mattsson delägare. Det förblev hon tillsammans med 
grundarna till dess föreningen 1946 såldes till Västerbottens Trafik AB.4 Chef för företaget 
var under lång tid J P Holmlund och i maj 1943, 19 år efter föreningens bildande så anhöll 
han om "pangtion" (sic!) från företaget. Han hade i april avgått som chef och anhöll i maj om 
att få en pension från företaget med hälften av den lön han haft när han slutade. Motivet var 
att han inte hade haft någon direkt ersättning för sin uppgift som chef utan fått samma lön som 
övriga delägare. Styrelsen godkände önskemålet om pension med tillägget att den skulle 
utbetalas, så länge föreningen har förutsättning att betala detsamma. Tjänstemännen fick ett 
eget pensionsavtal 1950. I princip diskuterades inga speciella frågor i styrelsen av vad som 
framgår av protokollen under de första åren. De kom först sedan kristidsproblemen börjat 
uppstå och företaget började beröras av den nya bristsituationen på bränsle, däck och den 
dyrtid som följde. Kristidsproblemen avspeglade sig i d e frågor och diskussioner som fördes 
under hösten 1942 som att chaufförerna gjorde en anhållan om att få kristidstillägg på sina 
löner och att det skulle utbetalas före jul. Denna ansökan kom också att inom en vecka 
jakande besvaras.5 I april året följande år beviljades även Jacobsson, som då var chef, ett 
dyrtidstillägg på 350 kr/månad. Några veckor senare föreslog föreningsstämman att skänka 
300 kr i gåva till Röda korset. En diskussion uppstod men styrelsens förslag vann gehör. 

1 J Nyblom Gösta, Sveriges Privata Företagare, Norrland, Uppsala 1943 
2 Bilfrakt hade bildats enligt en statlig förordning för att samordna lastbilstrafiken 1940 
3 Nielsen & Falck 1938. 
4 Västerbottens Trafik AB var dotterbolag till Linjebuss AB 
5 Protokoll hösten 1942. 
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I oktober 1943 hade företaget fått tillstånd från statens industrikommission för att få 
inköpa nya bussar men då uppstod frågan om man skulle få trafiktillstånd till dessa på grund 
av gällande kristidsregler för hjultryck. 

Nu hade också frågan kommit från Västerbottens Trafik AB som var intresserade av att få 
köpa företaget. Frågan diskuterades med medlemmarna som då inte var villiga att sälja men 
krävde bättre utdelning på sina andelar då de tydligen upptäckte företagets värde. Detta 
resulterade i att de missnöjda medlemmarna fick 1000 kr i extra utdelning. Huruvida 
extrautdelningen enbart gavs till de missnöjda eller alla medlemmar framgår inte av 
protokollet. 

Ordföranden meddelade i augusti 1943 att det var stora svårigheter att få tag på däck av 
grövre dimension för bussarna och föreslog att man skulle köpa släpvagnar för paket och 
resgods för de bussar som inte var utrustade med gengassläpvagnar. Styrelsen beslöt att 
släpvagnar skulle inköpas men först sedan de fått tillstånd från Statens Trafikkommission. 
Svaret från Trafikkommissionen var att inga nya däckstillstånd skulle tilldelas Nordmalings 
Trafik innan däcksbesparande åtgärder vidtagits till exempelvis minskat antal turer. 

Hösten 1943 hade länsstyrelsen i Härnösand kallat till krismöte angående indragningar av 
viss linjetrafik på grund av knappheten av bilgummi. Av samma anledning hade även 
länsstyrelsen i Västerbotten kallat till möte. Den enighet som uppnåddes vid den tidpunkten 
var indragning av all söndagstrafik.6 I november beslöt styrelsen att bevilja de anställda ett 
bidrag till mössor åt konduktörerna och arbetsrockar eller överdragskläder åt chaufförerna och 
snart därefter beviljades sjukbidrag med 100 kr till en anställd som varit sjuk ett par månader. 
Verksamheten fortsatte som vanligt och i mars 1944 beslöts att sjukbidrag skulle börja 
utbetalas till chaufförer och konduktörer under högst 60 dagar med fyra respektive 2 kr/dag 
och detta skulle även gälla föreståndaren. Styrelsen hade även att ta ställning till och besluta 
om att ersätta varor som förstörts under transporten som i januari 1945 då styrelsen beslutade 
att efter diskussion bevilja en kund ersättning för förstört fläsk. Vid ett senare tillfälle var det 
äpplen som skadats, då beslöts om en ersättning på 75 kr till kunden varav chauffören fick stå 
för 25 kr på grund av oaktsamhet med godset. 

I januari 1945 var frågan om försäljning på nytt aktuell och man kartlade vilka positiva 
och negativa motiv som fanns. För försäljning talade den prekära gummisituationen plus 
konkurrensen från Västerbottens Trafik men också att konjunkturen nu var som bäst för att få 
bra betalt och att "harmonien inom föreningen ej är den bästa" Mot detta talade frågan om den 
förmögenhetsskattehöjning delägarna skulle drabbas av vid en försäljning plus skatt på 
försäljningsbeloppet. Lokalpatriotiskt sett skulle det även bli negativt för Nordmalings 
kommun ur skattesynpunkt då ägandet skulle lämna kommunen och dessutom en ytterligare 
risk som de måste beakta vilket var att vissa förare riskerade att mista arbetet. 

Försäljningsfrågan hölls aktuell och i ett aprilsammanträde diskuterades frågan igen och 
ett föreningssammanträde skulle hållas. Men fru Mattsson som arbetade som lärarinna var inte 
nöjd med handläggningen och meddelade att då hon hade skola var hon för trött att ha 
kvällssammanträde och att hon nästa lördag och övriga föreslagna dagar fram till 1 maj var 
upptagen. Styrelsen beslöt därför att hålla nästa sammanträde lördag 5 maj och att kallelse till 
fru Mattsson skulle sändas med rekommenderat brev. Sammanträde hölls och 
försäljningsfrågan diskuterades och var också aktuell i augusti när alla medlemmarna var 
närvarande på Centralhotellet i Nordmaling. Även då diskuterades frågan om försäljning och 
återfördes till styrelsen för behandling. Man beslöt så att låta utföra en fristående värdering av 
företagets tillgångar. 

6 Protokoll 11 nov. 1943 
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Företaget var i behov av att förstärka bussparken och i november 1945 beslöt styrelsen att 
lägga in anbud på två av "Kronans bussar" i Sollefteå till ett pris av 4 052 respektive 7 005 kr 
och man diskuterade även att byta bort en 6-cylindrig buss. När företaget nu började använda 
bussar med dieselmotorer önskade reparatör Evert Karlsson att få gå en kurs om diselmotorer 
hos Scania Vabis och den önskan beviljades. 

Västerbottens Trafik kom med ett nytt bud på företaget varför sammanträde hölls både den 
28 och 29 december 1945 men budet ansågs fortfarande för lågt och avslogs. I april 1946 
önskade fru Mattsson 100 kr i ersättning för frakter av kläder och förnödenheter som samlats 
in till norra Finland eftersom hon hade haft direkta kostnader ville hon ha ersättning från 
företaget. Styrelsen diskuterade frågan ingående och förde ärendet vidare till 
föreningsstämman med nedanstående yttrande: 

"I dessa tider när nöd råder nästan överallt i världen är det glädjande att lyckligare lottade 
människor ta initiativ att bringa hjälp. Vi vilja härmed ha sagt att fru Mattssons insatser på 
detta område är berömvärt. Men att i efterskott anslå medel för bestridande av kostnader 
som hon havt i samband med denna humanitära aktion anser vi dock ej tillrådligt. 

Ännu är nöden i Finland (sic!) eller annorstädes ej avhjälpt. Tvärtom ropas på hjälp för 
flertalet europiska länder. En hjälporganisation, landsomfattande, den s.k. Europahjälpen 
har bildats med uppgift att insamla medel för de nödlidande i de mest utsatta europiska 
länderna inberäknad Finnland. Det är meningen att förmå såväl enskilda som föreningar 
och företag att deltaga. Vi anse att omnibusföreningen icke kan eller bör iaktta en negativ 
ståndpunkt till denna organisation. Penningmedel för denna organisation kan insändas 
antingen direkt genom att insättas på postgiro 900 100 eller också lämnas till den distrikt 
eller lokalkommitté som kommer att bildas."7 

Fru Mattsson kom senare att få den önskade ersättningen.8 

I maj 1946 var det brist på allt anger protokollet men expansionslust fanns trots detta och J 
P Holmlund hade i brev framfört sina synpunkter på utökad trafik bland annat genom 
övertagande av bussägare Algot Rönnkvist, Hössjö personbefordran Hörnsjö - Nordmaling 
och genom att söka få någon linje på sträckan Bjurholm - Gräsmyr - Nordmaling. Holmlund 
hade gjort en skiss över hur trafiken skulle kunna ordnas och därefter dominera området helt, 
det gällde att förbättra lönsamheten och nu kom också frågan upp om man genom rabatt på 
biljettpriset skulle kunna gynna trogna resenärer så att de blev fler och senare skulle resultera i 
rabatterade kort både för ett antal resor och för hela månader. Förslaget diskuterades men 
man kom inte vid den tidpunkten till något beslut. 

Så juli 1946 återkom Linjebuss (Västerbottens Trafik) med ännu ett nytt anbud. Frågan 
diskuterades mycket ingående i en föreningsstämma och man beslöt att om fru Mattsson 
skriftligt godkände stämmobeslutet skulle ordförande Jacobsson få uppdrag att fortsätta 
diskussionen med Linjebuss. Meningarna om hur försäljningen skulle genomföras var 
tydligen delade och i augusti noterades att fru Mattsson föredrog en engångssumma plus ett 
antal års pension och då endast hennes anspråk noteras så torde hon ha avvikit från gruppen i 
övrigt eller tydligare specificerat sina önskemål inför försäljningen. Köpet fullföljdes 1946 
och Linjebuss betalade 500 000 kr till andelsägarna i Nordmalings bilägares 
omnibussägareförening u.p.a. Andelskapitalet på 48 000 kr hade därmed mer än tiodubblats. 
Uppgörelsen med andelsägaren Adolf Johansson, Nordmaling fick som resultat att han fick 

7 Nordmalings bilägares omnibusförening protokoll 5 april 1946 
8 Carlquist Erik, Solidaritet på prov. Finlandshjälp under vinterkriget. Stockholm 1971 sid 38. 
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fortsatt anställning plus med 10 000 kr per år under tolv år. Företaget som juridisk person kom 
dock att finnas kvar ytterligare 35 år fram till 1981 då det likviderades.9 

Sammanfattning 
Nordmalings trafik startade under tidigt 1920-tal av en grupp män som under ledning av den 
från USA återvändande J P Holmlund. De utvecklade företaget trafikmässigt men tog även 
tidigt sitt sociala ansvar för sjuka anställda, betalade extra ersättning för fördyrade 
levnadsomkostnader och anslog medel till pensioner. Under ett senare skede kunde en ensam 
kvinnlig delägare, fru Mattsson, genom sitt agerande påverka utgången av 
avtalsförutsättningarna vid företagsförsäljningen till Linjebuss. 

Nordmalings bilägares Omnibussförening u.p.a. var under ett tjugotal år ett mindre privat 
företag vars delägare 1946 sålde sina andelar till Linjebuss. Genom Linjebuss ekonomiska 
strategi fanns företaget kvar som juridiskt person fram till 1981 vilket innebar att formellt 
fanns företaget under femtiosju år. 

9 Källa: Linjebuss arkiv F 2 volym 35 
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Företagande under 1940-talets kristid. 
Kristiden blev en arbetsmässigt tung period för bussägarna. Administrativt blev det 
betungande då de tillfälliga restriktionerna förorsakade ett stort antal extra ansökningar och 
rapporter till länsstyrelse och andra myndigheter. 

Hur hanterade då företagen den resursbrist som uppstod under andra världskriget och 
samtidigt det nya efterfrågetrycket som uppstod då de flesta privata personbilarna försvann 
samtidigt som många fick större ekonomiska resurser till sitt förfogande som de kunde 
använda till exempelvis fler resor? 

Praktiskt fick det också stora konsekvenser för bussägarna då inköp måste ske av 
gengasaggregat och driften av dessa orsakade ökade kostnader men när det gällde den 
praktiska hanteringen av gengasaggregaten hade lastbilsinnehavarna ungefär samma problem. 

Det som framför allt ökade den administrativa arbetsbördan för bussägarna till skillnad 
från lastbilsägarna var att bussägarna hade tillstånd som var orts- och tidsrelaterade vilket 
innebar att de tvingades att hantera ett antal rapporter mot länsstyrelsen i motsats till de flesta 
lastbilsägare som innehade beställningstrafiktillstånd och inte på samma sätt var bundna till 
fasta åtaganden. 

För länsstyrelsens del innebar krissituationen också ett stort administrativt merarbete. 
Efterfrågan på transporter var större än de trafiktillstånd som bussägarna fick utnyttja, sedan 
staten beslutat om nedskärning i linjetrafiken med 40 procent och insättande av 
förstärkningstrafik inte fick ske utan extra medgivande av länsstyrelsen som var 
tillståndsgivande myndighet i länet. 

För företagarna och chaufförerna gällde det att hantera den nya tekniken med 
gengasaggregat, skaffa fram lämplig gengasved och att företagens reparatörer behövde 
utbildning för att klara underhåll och service på aggregaten. Att ordna fram gengas ved var för 
många landsortsåkare en fråga om att inköpa lämplig björkved, torka den och finfördela den 
till för aggregaten lämplig storlek. Assar Svensson berättade att han som trafikflygare köpte 
flygplanspropellrar för att förbättra torkkapaciteten vid sin fars torkanläggning för gengasved 
i Boliden1 Nordmalings bilägares omnibussförenings styrelse beslöt exempelvis den 3 
november 1939 att köpa kolgasaggregat och den 8 november beslöt styrelsen att sända två 
chaufförer på en kurs till Skövde för att lära sig hantera aggregaten. Eftersom arbetet med 
kolgasaggregaten på bussarna blev tyngre och besvärligare än tidigare driftsform beslöt 
styrelsen för Nordmalings bussägare att chaufförerna som körde kolgasbussar skulle få ett 
tillägg med en krona per dag. 

Då motorkapaciteten på bussarna försvagades p.g.a. kolgasdrift kom bussägarna även att 
tvingas förändra utväxlingen i motorerna för dessa bussar." Det kom att finnas många 
tillverkare av kolgas- respektive gengasaggregat och ett av de mer kända märken som 
chaufförerna minns var Svedlunds som även Nordmalings bussägare köpte. Då man köpte 
kol och gengasved i säckar direkt från leverantörer efter linjen kom frågan upp om hur 
kontroll skulle ske för att kunna kontrollera fakturor från leverantören. I januari 1941 beslöt 
därför exempelvis Nordmalings bussägare att chaufförerna skulle utrustas med 
anteckningsböcker för att notera antalet säckar som lastades på respektive buss och antalet 

1 F öredrag 1999-05-07 av Assar Svensson fd. VD för SKEGA AB vid Företagsarkivet i 
Västerbottens årsmöte. 
2 Styrelseprotokoll 1940-06-20 § 2. 

3 Styrelseprotokoll november 1940 
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skulle också rapporteras till kontoret vid varje redovisning av biljettkassan.4 Ytterligare 
problem som uppstod för statsmakten och som snabbt krävde en lösning var hur tillgången till 
kol- och gengasved till aggregaten skulle säkras och som nämnts på annan plats bildades 
Bilkol förening u.p.a. vars uppdrag var att sammanföra intressenter samt att garantera kvalitén 
på kolet. 

Ett vanligt motiv till efterfrågan av extraresurser på linjerna var den allmänna 
resandetillströmningen. Till stor del var den beroende på att ca 80 procent av den privata 
personbilstrafiken försvunnit genom de restriktioner som införts. Ansökningar om att få sätta 
in extra fordon på ordinarie turer var många. Företagen sökte i många fall extratillstånd per 
vecka första tiden för att senare söka tilldelning per månad eller under en sexmånaders period. 
Ett exempel var anhållan från Bröderna Hägglunds Åkeri i Nordmaling. De sökte först i maj 
1944 ett tillägg på 175 km/vecka och i januari 1945 ytterligare 400 km/mån under sex 
månader. Därefter ytterligare 400 km/mån för återstående månader under 1944 och samma 
tilldelning för hela 1945. 

Länsstyrelsen krävde noggrann uppföljning av efterlevnaden av givna tillstånd för den 
utökade trafiken genom att skriftlig rapportering skulle inges veckovis. Tydligen fick man 
inte extratilldelning i den omfattning man önskat eftersom företagen i senare ansökningar 
genomgående anhöll om lägre antal km per period men återkom med ansökningar på samma 
antal km per ansökningsperiod för att under våren 1945 inkomma med en samlingsansökan 
från länets Omnibussägareförening där de anhöll om ett generellt tillstånd till 
förstärkningstrafik under tiden 1/7-31/12 1945.5 

Ändrade tillstånd erfordrades även för att byta trafikeringsdag. Valdemar Johansson i 
Botsmark ansökte t.ex. om att få vidta vissa ändringar i turlistan i april 1946 då han ville ställa 
in turen den 19:e och i stället köra den 18:e vilket visar att även ett byte av dag för att bättre 
utnyttja resurserna för kundernas bästa måste ske med myndigheternas medgivande.6 År 1945 
firade Skellefteå stad 100 år, vilket skedde genomen en månadslång utställning och 
bussägarna i skelleftetrakten fick stor efterfrågan på fler transporttillfällen och i princip alla 
bussägare sökte därför om extraturer lördagar och söndagar under denna månad. 

Linjetrafiken gav i allmänhet en god service för medborgarna som behövde besöka 
samhällets olika inrättningar men 1945 kom busstrafiken att ge specialservice till en sjuk 
person. Då ansökte nämligen bussägare Knut Almar Eriksson om förlängning av sin ordinarie 
trafik på linjen Ånäset - Skellefteå för att även få befordra en sjukhuspatient på vägsträckan 
Ånäset till Östra Fahlmark under perioden juli - december.7 

Militärtjänstgöring blev vid ett antal tillfällen orsak till att trafik fick ställas in. Detta 
drabbade exempelvis Karl Hj Menner vid två tillfällen under 1943 då han tvingades ställa in 
sin trafik på grund av militärtjänstgöring.8 Travtävlingar kunde å andra sidan vara motiv till 
extratrafik som 1946 då Karl Oskar Sundström ansökte om ett antal extra turer till 
Umåkerstravet.9 Liknande ansökning inlämnades 1948 av Ivar Nordén & Co.10 

4 Styrelseprotokoll 1941-01-16 § 4 

5 Länsstyrelsen arkiv Ti-737 Auto D 1945 

6 Koncession nr 55 

7 Koncession nr 337 

8 Koncession nr 161 

9 Koncession nr 46 

10 Koncession nr 21 - 22 
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Kraftverksbygget vid Krångfors i Skellefteälven gav Trafikbolaget C W Åström anledning 
att söka tillstånd för utökad trafik. Från 1943 - 1945 skickades ansökningar varje halvår men 
1946-04-30 anhöll de om ytterligare turer för att transportera arbetare till och från Krångfors 
och fortsättningsvis även hela kalenderåret 1947. Om det inträffade oundvikliga 
förstärkningar skulle anmälan omgående sändas till länsstyrelsen. Ett sådant fall inträffade i 
juli 1943 då Lövångers Trafik anmälde att företaget sistlidna söndag tvingats sätta in 
förstärkningsbuss för ett stort antal resenärer från Länets Missions- och Ungdomsförbunds 
årskonferens i Skellefteå. Då resenärerna visade upp tur- och returbiljetter kunde de inte 
avvisas. 

Ett nytt sätt att klara det ökade fasta resandet löste Trafikbolaget Halvar Carlsson i 
Skellefteå under hösten 1945 genom att sätta in en buss av semitrailertyp, d.v.s. en buss med 
släpvagn för resenärer. Den övervägande delen av resenärerna på denna tur var ungdomar 
som gick på gymnasiet i Skellefteå och dagspendlade från sina respektive byar norr om 
Skellefteå." 

Substitution för bensin. 
Det finns mycket skrivet om resursbrister under andra världskriget och därför kommer här 
endast en övergripande beskrivning av det som berör busstrafiken då förutsättningen för att 
bedriva busstrafik var att företagarna hade tillgång till bränsle, däck och olja till fordonen.12 

Därför är huvudfrågan i detta avsnitt, hur hanterade fordonsägarna och deras företrädare 
möjligheterna att fortsätta trafikverksamheten efter den 22 oktober 1939 när 
bensinransonering infördes och bensinkuponger utfärdades? 

Svensk Omnibustidnings redaktör skrev redan i september 1939 att Sverige drabbats av en 
hamstringspsykos. "Det får dock inte glömmas, att i många fall är det mera en nästan 
tillintetgörande rädsla än ont sinne som handlat."1 ' Kritik framfördes över regeringens brist på 
handlingskraft som resulterat i att Sverige inte hade nödvändiga lager av bränsle. 
Handelsministern hade i sin tur starkt ifrågasatt den bensinhamstring som förekom i landet 
och i hårda ordalag påtalat detta men i riksdagsdiskussioner hävdades att påståendena om 
"bensinherrarnas" ansvar för att flytande bränsle fanns i landet slog tillbaka på regeringens 
plikt att alltid sörja för en god bränsleberedskap inte gärna kunde bortresoneras.14 

Regeringen hade tydligen försökt dölja vissa fakta och många frågor fanns speciellt bland 
yrkestrafikutövarna. Läget var allt annat än ljust. "Om vi alltså rörande vårt importbränsle 
endast fått byta ut en stor ovisshet mot en blek och klen visshet, så ser det betydligt 
hoppfullare ut på kolgasfronten,"15 ansåg krönikören i omnibusstidningen. 

De restriktioner som hade införts 1 september 1939 innebar en nedskärning med ca 60 
procent. I november 1939 hölls en överläggning i Stockholm med Sveriges landshövdingar 
och där höll kommunikationsdepartementets kansliråd Helge Berglund ett anförande där han 
beskrev dagsläget och kommenterade skrivelserna till länsstyrelserna där krav framförts på 
kraftiga nedskärningar av linjetrafiken men tillämpningarna hade blivit högst olikartade. 
Vissa länsstyrelser förbjöd all söndagstrafik, ett antal minskade trafiken mer än 50 procent 
och andra omkring 30 procent. Ett län kringgick påbudet och hade dragit in tillstånden för 

11 Ett aktiebolag som sedan 1944 var helägt av Linjebuss AB 

12 Åmark Karl. Kristidspolitik och kristidshushållning i Sverige under och efter andra 
världskriget. Översikt på offentligt uppdrag under medverkan av fackmän utarbetad av Karl 
Åmark. Del I och II. Stockholm 1952. 
13 Svensk Omnibustidning 1939 nr 9. 
14 Svensk Omnibustidning 1939 nr 9. 
15 Svensk Omnibustidning 1939 nr 9 sid. 1. 
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elva linjer men det var fiktivt då linjerna i praktiken redan var nedlagda. Vissa län hade löst 
problemet genom att upphöra med trafik som gick parallellt med järnväg eller på 
ödeby gdsväg.16 

Det som var anmärkningsvärt menade kanslirådet Berglund var att länsstyrelserna i första 
hand hade kommenterat följderna för godstransporter och i liten utsträckning det som gällde 
persontransporter frånsett svårigheterna att kräva indragning av busslinjer där en ökad 
efterfrågan samtidigt fanns som på vissa linjer i Västerbotten som tidigare nämnts. Indragning 
av persontrafik hade i många fall inte tillämpats på linjer som huvudsakligen transporterade 
skolbarn och arbetare eller hade sjukhus eller handelscentra som mål, d.v.s. förändringar hade 
vidtagit efter varje linjes särart. 

SBF hade påpekat oklarheter i bestämmelserna och ifrågasatte om inte fordon som försetts 
med gengasaggregat borde få köras frånsett restriktionerna. Berglund förklarade då att 
restriktionerna endast gällde fordon med flytande bränsle. 

Ytterligare ett specifikt omställningsproblem var att när gengasaggregaten monterats på 
bussarna ökade tjänstevikten med ca 350 kg vilket motsvarade 5 passagerare. Men då 
ombesiktning krävdes för att få tillgodogöra sig den med femtio procent nedsatta 
fordonsskatten ansåg besiktningsmännen att det vilade på fabrikanterna och inte var en 
myndighetsfråga. Bussägarna kom därför i kläm mellan tillverkarna och myndigheterna. 

Tilldelningen av bensin var också en fråga som företrädarna för bussbranschen i 
Västerbotten påtalade under ett möte med bl.a. landshövdingen. Där ifrågasatte de varför 
personbilar fick tilldelning av bensin samtidigt som busstrafiken drabbades av direkta 
restriktioner. 

Ett resultat av restriktionerna blev viss arbetslöshet bland chaufförer vilket 
transportarbetareförbundet tog upp vid ett sammanträde i n ovember 1939 när 316 chaufförer 
hade blivit arbetslösa och 302 fått arbetstiden nedsatt med 50 procent. 
Omnibussägareförbundet å sin sida skrev den 19 december till rikskommissionen för 
ekonomiskt försvar och påpekade att mobiliseringen i Norrland måste ta hänsyn till att 
trafiken måste kunna upprätthållas och planläggningen ske så att både personal och 
drivmedelstillgången tryggades och att fordon fanns tillgängliga för att klara den kommunala 
beredskapen vid en evakuering av befolkningen. Man hade ju redan 1936 påpekat att 
planeringen måste ta hänsyn till dessa aspekter men inga besked hade kommit. Svaret kom nu 
med vändande post där det meddelades att uppskov skett för ett antal omnibussföretag och 
fordon som skulle rekvireras för den militära beredskapen. 

Nya restriktioner kom den 18 oktober från Statens Bränslekommission där 
ransoneringsperioden omfattade perioden 3-30 november 1940. Det som angick den inte 
yrkesmässiga trafiken för personbilar var att de skulle ställas utan tilldelning om inte särskilda 
skäl förelåg. Detta innebar i praktiken att all direkt privat trafik förbjöds. 

"I fråga om bussar skall iakttas att trafik med bensindrivna fordon icke får uppehållas å 
linjer, som gå parallellt med och i nära grannskap till annat transportmedel med 
jämförelsevis tillfredsställande reselägenheter, som hava till huvudsakligt ändamål att 
förbinda orter, mellan vilka persontrafiken utan synnerlig olägenhet kan tillgodoses genom 
järnvägs- eller båtförbindelse, som ombesörja trafik uteslutande inom stads tätt bebyggda 
område."17 

På linjer som ändå trafikerades med bensindrivna fordon skulle alla tänkbara restriktioner 
tillämpas som färre turer per dag, inga kvälls- eller helgturer o.s.v. Företagarna hade dock 

16 Svensk Omnibustidning 1939/40 nr 2. 
17 Svensk Omnibustidning 1939/40 nr 2. 
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varit snabba att ställa om till gengasaggregat enligt Omnibustidningen. I Västerbotten hade 
redan under augusti 1940 nio bussar försetts med gengasaggregat. Tabell 4:1 visar 
utvecklingen under de fyra månaderna fram till 31 december. 

Tabell 4:1. Antalet gengasdrivna fordon under perioden 16 augusti - 31 december 1940. 
Augusti December Ökning procent 

Bussar Västerbotten 9 25 178 
Bussar Sverige 152 233 53 
Lastbilar Västerbotten 15 65 333 
Lastbilar Sverige 798 2313 190 

Källa: Svenska Omnibustidning 1941 nr 1 

Trafikkommissionens Generaldirektör Axel Granholm var i augusti 1941 optimistisk i 
fråga om att busstrafiken under kommande vinter skulle kunna hållas igång i ungefär samma 
utsträckning som föregående vinter men att alla tänkbara justeringar skulle bli nödvändiga för 
att klara det minimala trafikbehovet. Då gällde frågan även smörjoljor och för bussföretag 
som fick en viss koncession skulle tilldelningen av de nödvändiga smörjoljorna för driften 
ges. "Men nu hade den 'trängsta sektionen' för busstrafiken blivit ringarna."18 En 
behovsprövning av däck torde bli nödvändig innan våren och då måste den tunga trafiken och 
även busstrafiken prioriteras. Granholm vädjade om att de uppmaningar som 
trafikkommissionen skrivit i sin propagandabroschyr om spar på oljan att det även skulle 
förses med ett påpekande om vikten av att vårda gummiringarna. I samma fråga skrev 
redaktör Henrik Frank att 

"även den svårartade smörjoljekrisen, som blev akut i våras, har tills dags data ganska 
lyckligt genomlidits och medfört ytterst liten nedpressning av vagnparken, dels genom 
sträng ransonering, dels genom import och utvinning ur våra skiffrar och stubbar. Men just 
i dessa dagar har det kanske farligaste av bilismens spöken dykt upp: - gummibristen!"19 

Nu meddelade Granholm att även beställningstrafiken skulle komma att drabbas och att det 
endast efter ansökan i varje särskilt fall skulle ges tillstånd för befordran av anhöriga och 
gäster vid begravning, bröllopsgäster, konfirmander till och från konfirmation, deltagare i 
hemvärns, luftskydds- och liknande övningar, värnpliktiga i samband med permission, barn 
och ungdom till och från skollovskolonier samt pensionärer på ålderdomshem, sjuka eller 
gamla personer på väg till och från kyrkliga sammankomster eller dylikt20 

Liknande tillstånd skulle endast lämnas under förutsättning att annat transportmedel inte 
lämpligen kunde komma ifråga. Andra fall skulle med eget yttrande av länsstyrelsen 
överlämnas till trafikkommissionen för avgörande. Under juni 1941 inkom sammanlagt 442 
ansökningar till Statens Trafikkommission med begäran om tillstånd att få göra olika typer av 
resor. Av dessa beviljades 206 resor.21 För att kunna åta sig dessa beställningskörningar, som 
gav ett gott tillskott till bussägarna krävdes dock extra administrativt arbete av bussägaren. 

Efter krigsslutet hoppades bussägarna att man snabbt skulle komma igång med såväl 
reguljär trafik som beställningstrafik. Men när det gällde beställningstrafik hände det som 
krönikören G.T. skrev i juni 1946 att när "krigsspöket" försvunnit så kom "valutaspöket" 

18 Svensk Omnibustidning 1941 nr 8 sid. 6. 
19 Nyblom Gösta, Sveriges Privata Företagare, Norrland. Uppsala 1943 sid. 83. 
20 Svensk Omnibustidning 1941 nr 8 sid. 6. 
21 Svensk Omnibustidning 1941 nr 8 sid. 4 ff. 
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vilket starkt försvårade för resenärer från Danmark, Finland och Norge att komina till 
Sverige. De fick nämligen endast ta med sig 25 kr, 3 kr resp. 50 kr och då den personliga 
kontakten var så viktig var det inte tillräckligt att svenskarna kunde åka dit utan önskan var 
även att andra skulle komma till Sverige. Bussägarna efterlyste någon form av 
valutaöverenskommelse så att de dubbelriktade kontakterna skulle kunna återupptas. 

Sammanfattningsvis kan noteras att trots alla restriktioner under krigstiden hölls 
busstrafiken igång och endast ett fåtal linjer tvingades upphöra under krigstiden. I stä llet kom 
en större efterfrågan på person- och godstransporter då de privata bilägarna i mycket 
begränsad omfattning tilläts använda sina fordon. Bränslebristen löstes genom annan teknisk 
drivkraft på fordonen som kol eller gengas och bussägarna på riksplanet anklagade regeringen 
för senfärdighet att vidta snabba åtgärder när bensinbristen blev synlig. Bussägarna fick större 
administrativ börda genom alla rapporter och ansökningar till länsstyrelsen men en förbättrad 
ekonomi. 
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Linjebuss AB ett av Nordstjernans företag 
Linjebuss AB startade 1940 i och med köpet av Sveriges äldsta busslinje Landskrona -
Borstahusen och stadstrafiken i Landskrona och Kristianstad. Företaget Linjebuss AB 
startades under namnet AB One med ett aktiekapital på 5 000 kr och efter två år, 1942, 
namnändrades företaget till Linjebuss AB, då aktiekapitalet höjdes till 500 000 kr. Linjebuss 
expanderade snabbt och efter sex år bedrevs trafik på åttiofem linjer. En bakomliggande 
företagsstrategi var att öka försäljningen av Johnsonkoncernens oljeprodukter.1 

Linjebuss huvudkontor fanns i Stockholm och avdelningskontor öppnades efterhand på ett 
tjugotal orter i Sverige. Under de mest kritiska åren under kriget då knappheten på olja och 
gummi var som störst var den genomsnittliga körtiden per buss och dygn reducerad till ca 2,8 
timmar och den före kriget etablerade beställningstrafiken låg helt nere men kom snabbt igång 
efter krigsslutet. Företagsledningens optimism var stor och avspeglas av att de 1945 beställde 
över ett hundra nya dieseldrivna bussar. 

Förutom själva bussrörelsen har Linjebuss bedrivit ett antal verksamheter i direkt eller 
indirekt samband med trafik. Det innebar att Linjebuss bedrev busstationsrörelser, 
reparationsverkstäder, båttrafik, lastbilsåkeri, organiserade bensinförsäljning och hade under 
kriget kolugnsdrift och gengasvedshuggeri med ångtork. 

Samma år som Linjebuss startade utlandstrafik köptes Nordmalings Bilägares 
Omnibusförening u.p.a. som första företag i Västerbotten men Linjebuss registrerade inte om 
de nyinköpta företagets koncessioner utan behöll dem som koncessioner tillhörande 
Nordmalings Bilägares Omnibusförening från 1946 - 1980 då företaget avregistrerades. 
Marknadsförening och fordon kom däremot att snabbt överföras till namnet Linjebuss. Efter 
1946 förvärvades ytterligare ett antal, företrädesvis E4:a nära företag inom Västerbotten. 

Linjebuss var organisationsmässigt ett centralstyrt företag med en chef i Stockholm som 
hade god kunskap om verksamheten ner till mikronivå. Den dagliga verksamheten var 
delegerad till trafikchefer på olika distrikt men även chaufförerna på mikronivå fick stort eget 
ansvar. VD:s reserapporter visar på de detaljerade inspektionerna som gjordes till olika 
lokalkontor. Där diskuterades frågor som trafikutbud, resandefrekvenser som frågor om 
chaufförers frånvaro på grund av sjukdom liksom Transportarbetarförbundets anmärkningar 
på den lokala organisationen som rabatten på, dieselolja allt rapporterades till styrelsen i 
Stockholm." Reserapporterna kunde även ta upp lokala diskussioner i anledning av 
arbetsledares privata relationer som eventuellt kunde skada företaget. De lokala 
trafikansvariga kom i vissa fall att ha mycket nära kontakter med tjänstemän på länsstyrelsen 
så till den grad att de lånade ut företagets pengar till tjänsteman som behandlade trafikärenden 
vilket uppmärksammades i samband med en bokföringsrevision eftersom det saknades avtal. 
Denna penningtransaktion blev därför föremål för en revisionsanmärkning. 

I frå ga om det bokföringsmässiga ansvaret så låg det på huvudkontoret och bokföringen 
skedde per trafikområde, exempelvis Norrland. Utifrån det tillgängliga materialet har det 
därför inte varit möjligt att analysera den ekonomiska utvecklingen av linjer inom 
Västerbotten. På samma sätt centralbehandlades frågorna om offentliga bidrag till olönsam 
trafik på landsbygden med sådant centralperspektiv att statlig tjänsteman fick påpeka att 
Linjebuss inte var innehavare av exempelvis linjen Nordmal ing - Umeå utan den 
koncessionen ägdes av dotterbolaget Nordmalings Bilägares Omnibusförening. På samma sätt 
hanterade Linjebuss frågor i samband med Högertrafikomläggningen 1967. Då gjorde 
Linjebuss centrala ledning en totaluppgörelse för hela Sverige varför det inte är möjligt att 
analysera hur högertrafikersättningarna fördelades mellan de olika länen i Sverige. Linjebuss 

1 Linjen 5/90. 
2 Anteckningar från resa till Norrland 17 -20/6 1963 från C A Seth. 



276 Bilaga 12 

organisation handlade om stordrift men med långtgående delegering som det formuleras i 
tillbakablickar efter 50 år med Linjebuss. 

1979 hade Linjebuss AB 280 bussar och 1023 anställda och var ett av de största 
busstrafikföretagen i Sverige och 1980 Nordens största bussbolag. 

Branschmässigt var Linjebuss representerat med någon ledamot i Busstrafikförbundets 
liksom i de regionala busstrafikföreningarnas styrelser. Linjebuss som ett stort företag med 
under de flesta åren en god ekonomi kom att bli en pådrivande faktor i busstrafikens 
strukturomvandling. 

I samband med avregleringen av kollektivtrafiken 1980 förändrades Linjebuss inriktning 
så att de köpte ett antal kommunala busstrafikföretag men sålde resebyråverksamheten. Fram 
till 1998 då Linjebuss såldes till det franska bolaget CGEA Transport hade Linjebuss etablerat 
trafik i ett flertal länder även utanför Norden.3 

Källa: 
Linjebuss AB:s handlingar på Nordstjernans arkiv vid Engelsbergs bruk. 
Linjebuss AB:s Jubileumsbroschyrer. 
Linjen. Interntidningen för Linjebusskoncernen. 
Nordstjernan inifrån 1890- 1990. Sören Larsson, Jaak Saving. Värnamo 1990. 

3 http://lbwebl.connex.se 2003-07-09. 
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Benämningar på Länstrafiken som huvudman 
Datum Paragraf Uttryck Text 
1978 SFS 438 § 1 Huvudman — skall i varje län finnas en huvudman som 

ansvarar för /—/ Trafikens omfattning anges i 
trafikförsörjningsplan, som huvudmannen 
antar... 

1978: SFS 438 § 2 Huvudman Huvudman är landstingskommunen och 
kommunerna i länet gemensamt. 1 Stockholm 
län är dock landstingskommunen huvudman 
och i Gotlands län kommunen. 

1979/80 Prop. 100 
bilaga 9 

Huvudmannaskap Under övergångsskedet tills huvudmannaskap 
för den kollektiva persontrafiken etableras i 
länen /—/ Det kan i nuvarande planeringsläge 
väntas att förverkligandet av eventuella förslag 
till rationalisering av trafikuppläggningen i de 
enskilda kommunerna uppskjuts i avvaktan på 
den samordning av trafiken i hela länet som 
skall ske genom den blivande 
länshuvudmannens försorg. 

1981/82 Prop. 100 
bilaga 9 

Länshuvudman alt. 
huvudman 

i de län där en länshuvudman ännu inte 
övertagit ansvaret för trafiken. /—/ 
När det gäller stödet till den lokala 
landsbygdstrafiken räknar rådet med att 
huvudmän har etablerats... 

1984/85 Prop. 50 
bilaga 1 

Trafik-
Huvudmännen 

Riksdagen fattade år 1978 beslut om åtgärder 
för att förbättra den lokala och regionala 
kollektiva persontrafiken i den s.k. 
huvudmannaskapsreformen. Reformen innebar 
att det i varje län skall finnas en länshuvudman 
- numera benämnd trafikhuvudman - med 
ansvar för lokal och regional kollektivtrafik på 
väg. 

1996/97 Prop.115 § 1 Länshuvudman Första stycket motsvarar 1 § första stycket 
första meningen lagen (1978:438) om 
huvudmannaskap för viss kollektiv 
persontrafik (huvudmannalagen). Som angetts 
i avsnitt 7:2 har begreppet "huvudman" ersatts 
av "länstrafikansvariga". Samtidigt 
introduceras "trafikhuvudman" som 
benämning på den som skall handha 
länstrafikansvarigas uppgifter. 
Länstrafikansvarigas och trafikhuvudmannens 
konstruktion regleras i 4 Vi respektive 5 §. 

1997 SFS 734 § 1 Länstrafikansvariga För att främja en tillfredsställande 
trafikförsörjning skall det i varje län finnas 
länstrafikansvariga. 

1997 SFS 734 § 2 T rafikhuvudmannen Trafikhuvudmannen skall verka för att 
transporter... 
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RESOLUTION 
antagen ar 8%^n&k& Ömm buslgareförbörjd»^ kongress i Studie** ûen 1 &*|»teit*feer l$C Mh 

SaMïi ombud fër landet* hu^trafikforoiasr, satiibid«* lift kongress® t Stmlkn Imr enhäl
lig i k&js&i&l&r&i, <&lt .CS ni 15^ttiij&gfa nia. för reguljär husstefik tiïidôr det xenv&sio Érot 
ytterarm* n hirki f orsa mm tè. En sim iM av ztr s ig ini* längre i stånd att 
hppni tiMHa trafiken, oeh traflksianrl« rden måste over Mg «kära* ned till ffafång främsi 
for de« alltjämt l>etydawie dH av allmänheten, som int«* h;?r t illgång till egna fordon« 
Med hänsy» h m Ull är busstrafikens kra% pk sänkning- av de ijÉtt h«js?a K I ätliga av-
lifterna för och drivmedel lift jîht ari^eiä^na im tidigare. 

Det av Î9<),| à.rs tr&f$kutr£diiìii$* t /ir framlagda torrlaget till prma^risk îie<fôâ t tiling 
av fordonsskatten Ur si& li arvidte ett minimum av omedelbart erforderliga åtgär
der, cwh kmgrvssm &«s*r <i«»t oundgängliga tiodvämli^t »il åtminstone delia nirslaj* 
«tan d*öj*må! för verklig, Landets bttssfftretejirar» »kulle hängen« även få vit påtagligt 
ìm'yih för sfa teraakf ernås ofta uttalad«; f&slåeW för des* n^aljäm bus»! nt fikens i dagens 
%e mycket svåra ekonomiska prolifero. 

Kongressen filmer det därutöver nödvändigt î\it förakt? ytterligare netfe* ilning »v 
busstrafiken* h**kMnin% snarast immigt fmmfea* orh genomföras F»rsi härigenom 
kin ril verksamt s*M i bussföretagens Klrävanden att Upprätthålla *;*jnhäiJsvåk tig bass-
trafik åstadkommas, ha avsevärd nedsattamg synes därvid v«ra möjlig utan efter^iJ-
lande av kravet ph att busstrafiken med skäliga Inlopp nkall bid niga till vä^vii^dets 
kostnader. En rnefö l^nin^ av fripait om bii^trafikeifó b^ktiürnng- framstår 
därför i4om ar^elH^enhfl av yttersta vikt int«- nnnst ur gamhalldi^t »yop«itkt«r» 
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Busstrafikens grundförutsättning var den tekniska utvecklingen av bilen. Den 
introducerades i Sverige i slutet på 1800-talet och i Västerbotten år 1900. Den 
linjebundna busstrafiken på landsbygden kan rubriceras som en tjänste- och 
servicebransch, en småföretagarbransch som ett fåtal bedrev som aktiebolag 
men inte börsnoterade utan förblev enskilda privata företag. Motivet till att 
busstrafiken fått så liten uppmärksamhet i forskningen kan enligt professor 
Margaret Walsh vara i likhet med USA att busstrafikens image varit förknippat 
med barn och äldre, fattiga, minoritetsgrupper och kvinnor och den engelske 
trafikforskaren Theo Barker framhöll att det funnits rikliga forskningsresurser 
för järnvägar men saknats intresse för busstrafik. Kanske motiven har varit 
desamma i Sverige? 

Urbanisering och teknikutveckling omvandlade busstrafiken från en lönsam 
till en olönsam verksamhet som borde ha upphört på rent privatekonomiska 
grunder men på grund av sin funktion som serviceföretag har branschen inte 
tillåtits dö. Samhällsbidrag och därefter ett totalt samhällsövertagande av 
kollektivtrafikens trafikplanering och ekonomiska resurser omvandlade den 
regelbundna busstrafikens ägare från företagare till uppdragstagare. 

Denna studie behandlar utvecklingen av busstrafiken i Västerbotten och dess 
företagarstruktur fram till den helt nya situationen på 1980-talet. 
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