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Abstract 
 
The aim of this thesis is to understand the decision-making processes concerning ice-breaking 
along the coast of Norrland, with the specific aim to analyse the activities of regional interest 
groups in the Norrland region and government agents at different administrative levels at the key 
stages of the decision-making processes: initiation, drafting and decision-making. The thesis also 
explores how institutional factors at different administrative levels affected the agents that were 
involved at those stages of the decision-making processes.  

As navigation along the northern Swedish coast must negotiate winter conditions which 
causes ports to freeze over, the government ice-breaking service functions as an instrument to 
compensate the export firms in Norrland for these constrains. Year-round navigation in the north 
Swedish coastal waters was achieved through a series of decision-making processes that took 
place during the period from 1940 to 1975. These decision-making processes are important to 
study since ice-breaking was an integrated component of the expanding heavy basic industries in 
Norrland and thereby for the rapidly growing exports during the 1950s and 1960s. This period is 
the decisive point in the economic history of the Norrland region regarding how the natural re-
sources should be exploited and how exports should be advanced. 

This study concludes that the decision-making processes were initiated by government 
agents at different administrative levels. Official investigatory commissions were set up at several 
occasions to deal with issues related to the government ice-breaker service by the ministries re-
sponsible for ice-breaker policy. It is also demonstrated that the decision-making processes con-
cerning ice-breaker investments were initiated by the government boards that were responsible 
for the operation of the ice-breaker service. In this respect, the study concludes that the govern-
ment activities during the initiation stages should not be confused as a sign of regional interest 
group passivity on these issues. The activities of the interest groups during the initiation stages 
were primarily intended to draw attention to the problems caused by winter to regional shipping, 
in order to put the issue on the political agenda.  

As the decision-making processes proceeded into the drafting stages, the participation from 
regional interest groups was much more significant as the government offered interest groups 
forums and procedures for structural consulting through various organisational arrangements. 
The regional interest groups that participated in those arrangements were industrial firms in the 
heavy basic industries sector. In those cases other regional interest groups participated, they 
would promote the interests of those firms. As a result, the final drafts from committees and 
government bodies included arguments that favoured an expansion of ice-breaking to promote 
the growth of the heavy basic industries in the Norrland region. 

The analysis of the decision-making stages suggests that a combination of institutional fac-
tors at different administrative levels contributed to the outcome of the decision-making proc-
esses. One result is that the general aims of macro policy such as trade policy, growth policy and 
regional development policy were favourable towards an expansion of the government ice-
breaker service, which would benefit the export industries in the Norrland region. Another result 
is that the sectoral organization within the government maritime bodies contributed significantly 
to the outcome of the decision-making processes. Large-scale planning and operational experi-
mentation was allowed to take place within the ice-breaker service, which convinced the govern-
ment that ice-breaking and winter navigation was a feasible transport alternative.  
 
 
Keywords: economic history, Sweden, Norrland, ice-breaker policy, regional interest groups, institu-
tional analysis, corporatism, concertation, policy networks. 
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Förord 
 

Då avhandlingsarbetet nu är avslutat vill jag uttrycka min tacksamhet till ett antal 
personer som jag haft förmånen att arbeta tillsammans med. Först och främst vill 
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presenterats för det internationella forskarsamhället. Jag tackar även professor Nils-
Gustav Lundgren, Luleå Tekniska Universitet, som opponerade på min licentiat-
uppsats på ett kunnigt och engagerat sätt. Ett annat värdefullt bidrag till avhand-
lingsarbetet lämnades av professor Lars Westin vid CERUM i samband med att 
han kommenterade mitt slutmanus på det engagerande och inspirerande sätt som 
under hela doktorandtiden har gett mig ny energi att fortsätta vidare mot nya resul-
tat. Även docent Magnus Lindmark har under avhandlingsarbetet bidragit med ett 
stort antal värdefulla insikter och förslag som har bidragit till att förbättra avhand-
lingen avsevärt.  

Jag vill dessutom rikta min tacksamhet till ett antal regionalhistoriker som är 
verksamma utanför institutionens gräns. Den första av dessa är universitetslektor 
Maurits Nyström vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala. Maurits upp-
märksammade mig på avhandlingsämnets potential redan under grundutbildningen 
och har även fungerat som en inofficiell handledare under hela avhandlingsprojek-
tet. Även docent Dan Bäcklund vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala 
och professor emeritus Ian Layton vid Kulturgeografiska institutionen i Umeå har 
förmedlat värdefulla insikter som har underlättat avhandlingsarbetet väsentligt. I 
det här sammanhanget vill jag också rikta min tacksamhet till Göran Arnoldsson 
och Bengt Lundquist vid Statistiska institutionen i Umeå för att de frikostigt har 
delat med sig sina kunskaper om de maritima näringarna och sjöfarten i Sundsvalls-
distriktet och Ådalen under efterkrigstiden.  

Avhandlingsarbetet har även gynnats av den dagliga kontakten med ett antal 
personer med näraliggande forskningsintresse. En av dessa har varit FD Fredrik 
Olsson Spjut, vars kunskaper och stora intresse för regional industrialisering varit 
till stor nytta och inspiration för mig. FD Ann-Kristin Bergquist har på samma sätt 
förmedlat en stor mängd insikter om den norrländska basindustrin och även för-
medlat den kontakt som ledde till att jag kunde utnyttja källmaterial från Bolidens 
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arkiv. Anki satte också in mig i min första lärarroll på ett professionellt sätt. Ett 
stort tack, Fredrik och Anki, för era insatser! Ett annan viktig orsak till att jag har 
kunnat fullfölja avhandlingsprojektet är att datorteknikern Erik Bäckström vid två 
tillfällen på ett enastående skickligt sätt reparerade min havererade dator där en stor 
del av råmanusen till avhandlingen givetvis fanns lagrade. Min tacksamhet för den-
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upp på institutionen en fuktig sensommardag för snart fyra år sedan. Slutligen: 
Hasse, Lars Fredrik och Liselotte - stort tack för den hjälp som ni gav mig i sam-
band med flyttlasset i september 2007! 

Den här avhandlingen hade inte kunnat skrivas utan hjälp från alla personer 
som har hjälpt mig att hitta de stora mängder arkivmaterial, som har varit nödvän-
digt att samla in. Jag vill därför rikta min tacksamhet till Ewa Isaksson vid Närings-
livsarkiv i Norrland, Astrid Forsberg vid Landsarkivet i Härnösand, Ann-Charlotte 
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ga bidrag till avhandlingen. Jag vill därför tacka Sten Westerberg, Torsten W. Pers-
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närmaste släktingar för allt stöd och all uppmuntran jag har fått under min studie-
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 1 

1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Den handelssjöfart som idag trafikerar hamnarna längs Norrlandskusten under vin-
tern och upplever att is förhindrar framkomligheten, kan kostnadsfritt få hjälp av 
statliga isbrytare. Denna transportlösning är en integrerad del i transport- och logis-
tikkedjorna hos de företag som exporterar skog- och malmprodukter. Utan denna 
isbrytarassistans skulle sjöfarten till hamnarna i Norrland upphöra under de perio-
der, då isläget hindrar sjöfarten. En sådan situation skulle medföra att transport-
möjligheterna för de norrländska företag, som svarar för en stor del av den svenska 
exporten av skogs- och malmbaserade produkter, förvärras i så stor utsträckning att 
deras internationella konkurrenskraft försämras. Genom att Sverige är ett litet ex-
portberoende land, skulle sådana marknadsförluster förmodligen även få betydande 
konsekvenser för det allmänna ekonomiska läget, både i Norrland och i övriga Sve-
rige.1 

Den karaktär som isbrytningen längs Norrlandskusten har idag är ett resultat 
av ett antal politiska beslutsprocesser om den statliga isbrytarverksamheten som 
pågick under perioden 1940-1975. Dessa beslutsprocesser var nära förknippade 
med det regionala omvandlingsförlopp som den norrländska ekonomin upplevde 
under efterkrigstiden. Under denna period präglades den norrländska ekonomin av 
en sektorsförskjutning i samband med att industri och tjänster expanderade på 
jordbrukets bekostnad. I Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbot-
tens län minskade exempelvis andelen förvärvsarbetande inom jordbruket från 41,5 
procent 1945 till 8,1 procent 1970.2 I samband med att försörjningen inom jord-
bruket minskade, växte tätorterna i dessa län dit de nya arbetstillfällen inom industri 
och tjänster som ersatte jordbruket koncentrerades. Andelen förvärvsarbetande 
inom industrin som var lokaliserad till städerna ökade från 21 procent till 38 pro-
cent under perioden 1945-1970. Andelen förvärvsarbetande inom tjänstesektorn 
ökade under motsvarande period från 35 procent till 51 procent.3 I de norrländska 
städerna blev därmed den offentliga sektorn och basindustrin stora arbetsgivare.4  

Basindustrin, som var exportorienterad och baserad på naturresurser som skog 
och malm, utvecklades enligt två huvudlinjer under efterkrigstiden. För det första 

                                                 
1 En indikation på den betydelse som den norrländska exporten av skogs- och mineralvaror har 
för svensk ekonomi är att exporten av skogs- och mineralvaror enbart från Västerbottens och 
Norrbottens län uppgick till 260 miljarder kronor år 2007, vilket motsvarar närmare en fjärdedel 
av Sveriges exportvärde. Se Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens Län (2008), s. 9. 
2 Danell (1995), s. 27. 
3 Danell (1995), s. 31. Danells beräkning av förändringarna inom den förvärvsarbetande befolk-
ningen är ett genomsnitt för de fyra norrländska län som ingår i hans undersökning. Bygg- och 
anläggningsverksamhet ingår inte i Danells beräkning. 
4 Bengtsson & Johansson (1993), s. 35.  
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fortsatte den tidigare exporten av råvarunära produkter som malm och sågade trä-
varor. För det andra inträffade det även en förskjutning i basindustrins export i 
riktning mot mer förädlade produkter som metaller, pappersmassa, papper och 
papp.5 Tabell 1:1 visar att exportvärdet för några av basindustrins viktigaste pro-
dukter som sågade trävaror, metaller och pappersmassa, papper och papp utgjorde 
en stor andel av det totala exportvärdet för de varor, som fördes ut från Gävle tull-
kammare och de tullkammare som omfattade området norr om Gävle under efter-
krigstiden. Dessa tullkammare registrerade en stor del av den norrländska exporten. 
Den relation mellan basindustrin och övriga exportsektorer som beskrivs i Tabell 
1:1 ger därmed en generell indikation av hur stor andel av den norrländska expor-
tens värde som härstammade från basindustrin. 
 
Tabell 1:1. Värden för utförseln av sågade trävaror, pappersmassa, papper 
och papp samt oädla metaller och arbeten därav från tullkamrarna i Gävle 
och norrut i relation till värdet av den totala utförseln från samma område 
1956 och 1968 (miljoner kronor, procent) 

År Sågade 
trävaror 

Pappersmassa, 
papper och 
papp 

Oädla 
metaller 
och arbe-
ten därav 

Värde för 
total ut-
försel från 
tullkam-
rarna i 
Gävle och 
norrut 

Andel av 
utförselns 
värde hos 
sågade trä-
varor, pap-
persmassa, 
papper och 
papp samt 
oädla me-
taller och 
arbeten 
därav  
(i %) 

1956 440 1398 190 2384 0,85 

1968 523 2188 512 3670 0,88 

Källa: SOS, Historisk Statistik för Sverige 3, utrikeshandeln 1732-1970, s. 330. 

 
Ur ett transportperspektiv är det gemensamma för basindustrins produkter att de 
består av lågvärdig bulklast. Eftersom den mest kostnadseffektiva transportlösning-
en för transport av lågvärdig bulklast över långa distanser är sjötransporter, valde 

                                                 
5 Tyvärr är statistiken över den förvärvsarbetande befolkningen i Norrland under efterkrigsperio-
den inte så enhetlig på detaljnivån att det går att visa hur basindustrins ställning i den norrländska 
näringsstrukturen förändrades under efterkrigstiden på motsvarande sätt som jag tidigare beskrev 
huvuddragen i sektorsförskjutningen.  
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de basindustriella företagen att frakta sina produkter på fartyg.6 Diagram 1:1 visar 
hur detta förhållande återspeglades i sammansättningen hos sjöfrakterna som läm-
nade hamnarna i Gästriklands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län 
under perioden 1955-1975. 
 

Diagram 1:1. Export med sjötransport från norrländska hamnar 1955-1975, 
fördelad efter varugrupper (valda år, ton)  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

1955 1960 1965 1970 1975

År

T
o

n

Metaller

Malm

Sågade trävaror

Pappersmassa, papp och papper,
träfiberplattor

Övrigt

Källa: SOS Sjöfart 1955, 1960, 1965, 1970, 1975. Statistiska Meddelanden SM T 1976:18. 

 
Utifrån detta perspektiv måste alltså sjötransporter betraktas som en nödvändig 
förutsättning för den norrländska basindustrins exportförmåga. Trots detta förhål-
lande, präglades den norrländska basindustrins transportsystem av betydande svag-
heter inom vissa områden under efterkrigstiden. Det sjötransportsystem som den 
norrländska basindustrin utnyttjade under 1940-talet hade byggts upp från och med 
1850-talet i samband med att det uppstod ett behov av storskaliga transporter av 
trävaror med segelfartyg.7 Av den anledningen var basindustrins sjötransporter inte 
anpassade för det behov av godstransporter som industrin upplevde under efter-
krigstiden. Ett av de problem som kännetecknade sjötransporterna var att isförhål-
landena tvingade hamnarna att stänga under relativt långa perioder under vinter-
halvåret. Visserligen hade en statlig isbrytartrafik påbörjats 1926 för att underlätta 

                                                 
6 Jonsson & Mattsson (2005), s. 91f; Krantz (1972, a), s. 129.  
7 För en översikt av sjötransporternas utveckling under Norrlands ekonomiska historia, se Layton 
(1981) och Nyström (1982).  
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exportindustrins sjötransporter under vintern. Den statliga ambitionen var dock i 
första hand begränsad till att underlätta utrikeshandeln till hamnarna i mellersta och 
södra Sverige.8 Tabell 1:2 visar att hamnarna längs Norrlandskusten varje år upp-
levde långa perioder av vinterstängning under perioden 1900-1970. Som framgår av 
uppgifterna för Luleå och Umeå, var stängningstiderna för hamnarna i Bottenviken 
och Kvarken ungefär tre till fyra månader. Motsvarade stängningstid för hamnar i 
Bottenhavet som Gävle och Sundsvall varierade mellan ungefär en halv månad och 
tre månader.9  
 
Tabell 1:2. Stängningstider i vissa norrländska hamnar 1900-1970 (medeltal, 
dagar)  

 1900/01- 
1909/10 

1910/11- 
1919/20 

1920/21-
1929/30 

1930/31- 
1939/40 

1940/41-
1949/50 

1950/51- 
1959/60 

1960/61-
1969/70 

Luleå 184 173 169 123 144 145 113 
Umeå 152 136 124 89 104 74 29 
Sunds-
vall 116 80 57 17 54 35 17 
Gävle 100 68 38 7 38 33 19 

Källa: Egen sammanställning från SOU 1942:53, tabell 4, Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1957), s. 14f, 
Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1965) s. 20f och Sjöfartsverket (1974), s. 29. 

 
Dessa stängningsperioder innebar att basindustrins kostnader ökade. Ett alternativ 
för företagen var att hitta alternativa transportsätt för sina varor, vilket innebar 
ökade transportkostnader.10 I de fall då företagen valde att lagra sina varor, ökade 
deras kostnader för lager och ränta under skeppningsuppehållet.11 Sådana kost-
nadsökningar innebar att företagens internationella konkurrenskraft minskade. Det-
ta problem accentuerades i samband med den handelspolitiska liberaliseringen ge-
nom framväxten av GATT och Bretton Woods-systemet under efterkrigstiden. 
Världshandelns liberalisering medförde att den norrländska basindustrin upplevde 
en ökad internationell konkurrens på de expanderande marknaderna i Västeuropa. 
Denna situation förstärktes av den samtida utvecklingen av särskilda fartyg för 

                                                 
8 Kungl. Maj:ts Proposition nr 156/1924. 
9 En detaljerad översikt av stängningstiderna för olika norrländska hamnar under perioden 1900-
1970 presenteras i avhandlingens bilaga på sidan 152. 
10 Exempelvis var företagen under stängningsperioderna i vissa fall tvungna att transportera sina 
produkter till en isfri hamn på en annan plats i Sverige, där de sedan lastades på fartyg. Denna 
extratransport medförde att transportkostnaderna ökade. För ett beräkningsexempel gällande 
SCA, se arbetet Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1972), s. 18f.  
11 Ett beräkningsexempel på hur SCA:s kostnader ökade i en sådan situation finns i arbetet Styrel-
sen för vintersjöfartsforskning (1972), s. 16f.  
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bulkvaror. Användningen av sådana bulkfartyg minskade transportkostnaderna 
över långa avstånd för den norrländska industrins internationella konkurrenter.12  

Mot denna bakgrund utvidgades den statliga isbrytartrafiken under efterkrigs-
tiden till att också omfatta hamnarna längs Norrlandskusten som ett medel för att 
förbättra basindustrins internationella konkurrenskraft. De politiska åtgärderna med 
anknytning till isbrytningen längs Norrlandskusten föregicks av ett antal besluts-
processer, som omfattade flera områden. Ett sådant område var statliga isbrytarin-
vesteringar. Tabell 1:3 och Diagram 1:2 visar hur de statliga isbrytarinvesteringarna 
utvecklades under efterkrigstiden. Från att det under 1940-talet endast hade funnits 
två statliga isbrytare, Atle med 4000 hästkrafter och Ymer med 9000 hästkrafter, 
inträffade det en gradvis ökning av de statliga isbrytarresurser som kunde sättas in 
för att hjälpa sjötrafiken längs Norrlandskusten från och med 1950-talet. 
 
Tabell 1:3. Statliga isbrytarinvesteringar 1940-1975 

Isbrytare Beslut I tjänst Tillverkare Hästkrafter 

Thule 1944 1953 Karlskronavarvet 5 040 
Oden (I) 1954 1957 Wärtsila 10 500 
Tor 1961 1964 Wärtsila 12 000 
Njord 1967 1969 Wärtsila 12 000 
Atle (II) 1970 1974 Wärtsila             22 000  
Ale 1973 1974 Wärtsila 4 750 
Frej 1973 1976 Wärtsila 22 000 
Ymer (II) 1975 1977 Wärtsila 22 000 

Anm: Isbrytaren Ale är i första hand avsedd för isbrytning i Vänern, men kan också användas 
längs Norrlandskusten. 
Källa: Bearbetning från Fischerström (1997). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Lundgren (1996). 
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Diagram 1:2. Statliga investeringsanslag till isbrytare 1940-1979 (miljoner 
kronor, fasta priser)  
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Källa: Egen sammanställning från statsverks- och budgetpropositionerna 1940-1979. Fastprisbe-
räkningen är gjord utifrån deflator ”shipbuilding” i Ljungberg (1990) och Ljungberg (1999). 
 
Isbrytarinvesteringarna under 1950-talet var ett resultat av de politiska beslutspro-
cesser om den statliga isbrytartrafikens omfattning och allmänna inriktning som 
inleddes redan 1940. De statliga övervägandena inom detta område fortsatte under 
efterkrigstiden. I kombination med fortsatta statliga isbrytarinvesteringar utökades 
isbrytningen längs Norrlandskusten gradvis under perioden fram till 1970-talet. Di-
agram 1:3 visar hur utökade isbrytarresurser bidrog till att den totala stängningsti-
den för tio av de största hamnarna i Norrland minskade avsevärt också under kalla 
vintrar efter 1970.13 Efter de isbrytarinvesteringar som genomfördes i början av 
1970-talet, kunde alla hamnar i Norrland slutligen hållas öppna i en situation då 
behovet av isbrytning var maximalt när den första kalla vintern under 1970-talet 
inträffade under vintern 1978/79.14   
                                                 
13 Figur 1.3 visar visserligen att en viss stängningstid förekommer även efter 1970. Anledningen 
till detta är att hamnen i Karlsborg fortfarande redovisas i statistiken trots att en omstrukturering 
av godstrafiken över Bottenvikshamnarna inträffade under denna period. Denna omstrukturering 
innebar att det gods som tidigare skeppats från Karlsborg istället skeppades från andra hamnar. 
Den stängningstid som redovisas i Figur 1.3 hade därmed begränsade ekonomiska effekter till 
skillnad från den tidigare situationen. 
14 Sjöfartsverket (1979). 
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Diagram 1:3. Totala stängningstider för 10 av de största norrländska ham-
narna 1945/46-1976/77, i relation till mängden isbrytarresurser och vintrar-
nas karaktär (dagar, tusen hästkrafter)  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1945/46 (N
)

1946/47 (K
)

1947/48 (N
)

1948/49 (M
)

1949/50 (M
)

1950/51 (N
)

1951/52 (M
)

1952/53 (N
)

1953/54 (N
)

1954/55 (K
)

1955/56 (K
)

1956/57 (N
)

1957/58 (K
)

1958/59 (M
)

1959/60 (N
)

1960/61 (N
)

1961/62 (M
)

1962/63 (K
)

1963/64 (M
)

1964/65 (N
)

1965/66 (K
)

1966/67 (N
)

1967/68 (N
)

1968/69 (N
)

1969/70 (K
)

1970/71 (M
)

1971/72 (M
)

1972/73 (M
)

1973/74 (M
)

1974/75 (M
)

1975/76 (M
)

1976/77 (N
)

D
ag

ar

0

20

40

60

80

100

120

T
u

se
n

 h
k

Dagar Tusen hk.

 

Anm 1: Den totala stängningstiden är beräknad utifrån en sammanräkning av antalet dagar som 
hamnarna i Karlsborg, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Sö-
derhamn och Gävle var stängda varje år under perioden. 
Anm 2: M indikerar mild vinter, N indikerar normal vinter och K indikerar kall vinter. 
Anm 3: Förutom det hästkraftantal för olika isbrytare som redovisas i Tabell 1.3 ingår även 4000 
hästkrafter för isbrytaren Atle fram till 1966 och 9000 hästkrafter för isbrytaren Ymer fram till 
1976. 
Källa: Fischerström (1997) vad gäller isbrytarkapaciteten. Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1965) s. 20f, 
Sjöfartsverket (1974), s. 29 och Sjöfartsverket (1977), s. 85 vad gäller uppgifter om stängningsti-
der.  
 

Även frågan om den statliga isbrytartrafikens finansiering avgjordes genom politis-
ka beslutsprocesser under denna period. Bakgrunden till dessa beslutsprocesser är 
att det utifrån transportekonomisk teori är osäkert om det över huvud taget kan 
uppstå någon produktion av isbrytartjänster på en oreglerad marknad. Anledningen 
är att både de fasta och rörliga kostnaderna är för höga för att det skall kunna bli 
lönsamt för någon producent att utföra isbrytartjänster. Marknaden för isbrytar-
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tjänster blir då inte ens ett naturligt monopol utan ett naturligt så kallat ”apol”, det 
vill säga en situation med noll företag på marknaden.15  

Även om producenter saknas på en tilltänkt isbrytningsmarknad finns det allt-
så ett behov i samhället av isbrytartjänster. Som Diagram 1:4 visar har staten trätt in 
i marknadens ställe som isbrytningsproducent. Detta ställningstagande har dock 
varit förenat med diskussioner om hur isbrytningens kostnader skall fördelas mellan 
olika grupper i samhället. Av den anledningen behandlades isbrytningens finansie-
ring under ett antal beslutsprocesser från och med 1940, innan det slutgiltiga ställ-
ningstagandet om att staten skulle finansiera isbrytningen gjordes 1970.  
 

Diagram 1:4. Driftsanslag till den statliga isbrytarverksamheten 1950-1979 
(miljoner kronor, fasta priser)  
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Källa: Egen sammanställning från statsverks- och budgetpropositionerna 1950-1979. Fastprisbe-
räkningen är gjord utifrån deflator ”utrikessjöfart” i Krantz (1986).  

 
 

                                                 
15 Andersson (2008), s. 378. 
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Den vintersjöfart som är förknippad med isbrytningen är alltså en framstående 
transportlösning i den nutida norrländska ekonomin, vars utveckling går att relatera 
till ett antal avgörande beslutsprocesser. Eftersom dessa beslutsprocesser inte har 
uppmärksammats i tidigare forskning, är deras förlopp och karaktär emellertid i 
huvudsak okända. Det går dock att konstatera att beslutsprocesserna om isbryt-
ningen längs Norrlandskusten tangerar ett så generellt ekonomisk-historiskt sam-
manhang, att en fördjupad studie av området är motiverad.  

I centrum för detta sammanhang står de norrländska naturresurserna och hur 
utnyttjandet och fördelningen av dessa har kommit till uttryck i relationen mellan 
staten och norrländska intressegrupper. Som en reaktion på sektorsförskjutningen, 
engagerade sig norrländska intressegrupper i olika statliga åtgärder som berörde 
Norrland. De områden som föranledde störst engagemang var högre utbildning 
och transportfrågor.16 Isbrytningen längs Norrlandskusten blev i det här avseendet 
ett av de politiska områden som starkast anknöt till den sedan det industriella ge-
nombrottet under 1800-talets senare hälft debatterade frågan om de norrländska 
naturresurserna utnyttjande och möjligheterna att förädla dem genom industriell 
expansion.17 I samband med beslutsprocesserna har uppenbarligen en uppfattning i 
samhället om att en regional specialisering som bygger på komparativa fördelar som 
naturresurser och energi var ett av de huvudsakliga försörjningsalternativ som bor-
de ersätta jordbruket i Norrland vuxit fram. Beslutsprocesserna om isbrytningen 
längs Norrlandskusten har på detta sätt fungerat som en mekanism i samhället som 
ligger bakom Norrlands nuvarande funktion som exportregion i den nationella ar-
betsdelningen.  

Beslutsprocesserna om isbrytningen blev således de politiska arenor där över-
väganden inom detta övergripande område kunde kopplas samman med frågan hur 
kostnaderna och ansvaret för isbrytningen skall fördelas mellan olika grupper i 
samhället. Finansieringen av isbrytningen är i det här avseendet ett exempel på att 
kostnaderna för en tjänst som på ett tydligt sätt gynnar ett särintresse kan bekostas 
av det allmänna, vilket är ett område med stor samhällsekonomisk relevans. Vilka 
sammanhang ligger egentligen bakom att isbrytningen, som i huvudsak är riktad 
mot den norrländska basindustrin, utförs av staten och finansieras genom offentliga 
medel och varför sker det en sådan kompensation av den norrländska basindustrins 
transportkostnader? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna avhandling syftar till att undersöka och analysera de beslutsprocesser med 
anknytning till isbrytningen längs Norrlandskusten som ägde rum mellan 1940 och 

                                                 
16 Andersson-Skog (2001), s. 138f; Sörlin (1988), s. 254. 
17 Sörlin (1988); Jonsson (1969). 
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1975. Genom undersökningen vill jag kartlägga hur norrländska intressegrupper 
och statliga aktörer på olika nivåer agerade under beslutsprocessernas olika stadier. 
Jag vill även identifiera hur aktörerna påverkades av de historiska förutsättningarna 
med anknytning till isbrytarpolitiken och hur dessa bidrog till beslutsprocessernas 
utfall. Eftersom frågan om norrländska intressegruppers agerande under sektors-
förskjutningen endast i begränsad utsträckning har varit föremål för ekonomisk-
forskning, kan en studie av beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlands-
kusten även öka den allmänna kunskapen inom detta område. Tyngdpunkten i det 
här avseendet kommer att ligga på att kartlägga hur relationen mellan staten och 
norrländska intressegrupper utvecklades under beslutsprocesserna och på vilket sätt 
denna relation påverkades av den institutionella kontexten på olika nivåer i samhäl-
let.  
 
Följande empirisk-analytiska huvudfrågeställningar kommer att undersökas och 
besvaras i avhandlingen: 
 
1. Hur agerade olika statliga aktörer och norrländska intressegrupper för att initiera 
de olika beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten mellan 1940 
och 1975? Var initieringen ett resultat av statliga aktörers eller norrländska intresse-
gruppers agerande? 
 
2. Hur utvecklades och förändrades beredningen av förslagen under dessa besluts-
processer om isbrytningen längs Norrlandskusten?  
 
3. Hur avgjordes dessa beslutsprocesser om isbrytningen längs Norrlandskusten i 
samband med beslutsfattandet på den nationella nivån?  
 
4. På vilket sätt var besluten om isbrytningen längs Norrlandskusten relaterade till 
den institutionella kontexten på nationell nivå? I vilken mån bidrog även den insti-
tutionella kontexten på sektorsnivå och internationell nivå till beslutsprocessernas 
utfall? 
 

1.3 Tidigare forskning och grundläggande utgångspunkter  

Den grundläggande ramen för kartläggningen av beslutsprocesserna om isbrytning-
en längs Norrlandskusten har varit statsvetaren Lennart Lundquists processmodell. 
Lundquist delar in en beslutsprocess i olika stadier. I mina frågeställningar har jag 
fokuserat på de tre stadier som Lundquist kallar politikens inputsida och som före-
går beslutsfattandet. Det första stadiet i en beslutsprocess, initiering, är det skede 
under en beslutsprocess då någon aktör tar upp en fråga eller ett problem till be-
handling och frågan placeras på dagordningen. Beredning är beslutsprocessens 
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andra skede när det material som är nödvändigt som beslutsunderlag samlas in, 
värderas och sammanställs. Slutpunkten i beredningen är ett förslag till beslut. Vid 
beslutsfattande görs ett val av åtgärder baserat på underlaget som samlats in under 
beredningsskedet.18  

Tidigare forskning om liknande beslutsprocesser har visat att det är nödvän-
digt att utgå från denna form av tydliga grundläggande utgångspunkter och ord-
nande principer vid den empiriska kartläggningen av det historiska förloppet. Utan 
sådana utgångspunkter kan det vara svårt att hantera den komplexitet som det in-
nebär att fånga upp alla de aktörer som deltar i beslutsprocessen och de förutsätt-
ningar som påverkar dem. Exempelvis består de aktörer som deltar i trafikpolitiska 
beslutsprocesser i allmänhet av både intressegrupper och statliga aktörer på olika 
nivåer. Dessa aktörer agerar heller inte samtidigt, utan deras betydelse kan växla 
under beslutsprocessen. Aktörernas initiativförmåga påverkas också av ett antal 
förutsättningar, vars inflytande på aktörerna kan förändras under beslutsprocessens 
förlopp.19  

Om Lundquists modell relateras till andra exempel inom svensk ekonomisk 
historia än isbrytningen längs Norrlandskusten, då ekonomisk omvandling i en re-
gion har medfört ett förändrat behov av transportarbete, framgår det att politiska 
beslutsprocesser om regionala infrastrukturprojekt har följt ett visst mönster.20 En-
dast i undantagsfall har regionala aktörer kunnat realisera infrastrukturinvesteringar 
genom endogen kraftsamling och finansiering. Det privata järnvägsbyggandet hos 
järnindustrin i Bergslagen under 1800-talets senare hälft utgör i det här avseendet 
det enda framträdande exemplet på ett sådant agerande.21 Istället har regionala ak-
törer formerat intressegrupper för att försäkra sig om statlig medverkan till infra-
strukturprojektet. Flera betydande infrastrukturinvesteringar under efterkrigstiden 
har på detta sätt avgjorts genom trafikpolitiska beslutsprocesser.  

I samband med dessa beslutsprocesser har regionala intressegrupper varit 
tvungna att förhålla sig till statliga aktörer på olika nivåer för att kunna realisera sina 
infrastrukturvisioner.  När det gäller initieringen av en beslutsprocess, framhåller 
                                                 
18 Lundquist (1992), s. 12f. De två stadier som följer efter beslutsfattandet, implementering och 
utvärdering, som Lundquist kallar politikens outputsida behandlas dock inte i denna avhandling.   
19 Se exempelvis Pettersson (1999), Skårfors (2001), Carlsson (2001) och Andersson (2004). 
20 Begreppet regional omvandling används i den här avhandlingen för att beteckna den historiska 
ekonomiska förändring som har skapat ett nytt behov av transportarbete i en region och därmed 
föregriper en beslutsprocess. Beroende på vilket fall det handlar om, kan omvandlingen därmed 
vara relaterad till förändringar i näringssektorerna, förändringar inom olika branscher och i vissa 
fall även förändringar i enskilda företag. För en fördjupad diskussion om omvandlingsbegreppet, 
se Westlund (1992), s. 24. 
21 Tillkomsten av de privata järnvägarna i Bergslagen under 1800-talets senare hälft har behandlats 
i flera arbeten. Om Bergslagernas Järnvägar (BJ), se monografin av Lundvall (1979). De järnvägar 
som ingick i Göteborg-Stockholm-Gävle (GSG) och Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG) behandlas 
av Elander (1949). Vad gäller Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund (TGOJ), se företags-
monografin om Grängesbolaget av Meinander (1968). 
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Lundquist att förmågan att initiera en beslutsprocess är kopplad till maktförhållan-
den i samhället.22 Även om regionala aktörer har tagit fram informationsmaterial 
och bildat regional opinion om sina infrastrukturplaner, har det varit nödvändigt att 
statliga aktörer med makt i samhället har tagit upp frågan för att politiska åtgärder 
ska kunna initieras. Regionala intressegrupper har alltså inte kunnat styra besluts-
processerna genom att utnyttja staten som ett instrument för att garantera att de 
egna intressena tillgodoses på det sätt som exempelvis den så kallade capture-teorin 
har uppmärksammat.23 Detta förhållande innebär dock inte att regionala intresse-
gruppers arbete i samband med initieringen av beslutsprocesserna har varit för-
sumbart. Genom att presentera sina regionala transportbehov har regionala intres-
segrupper varit så pass skickliga att uppmärksamma staten på en fråga att fortsatta 
överväganden, det vill säga en beredning av frågan, har ansetts vara nödvändig. 

Beslutsprocesser om regionala infrastrukturprojekt har bland annat initierats 
av fackdepartementen i regeringskansliet. Det har också förekommit beslutsproces-
ser som har initierats av en sektorsmyndighet, exempelvis SJ eller Vägverket, som i 
det här avseendet även har haft ett relativt stort självständigt ansvar för att utforma 
förslagen under beredningen. Anledningen till detta förhållande är att statens för-
valtande organ i Sverige generellt har haft stor självständighet och stora resurser i 
förhållande till fackdepartementen i regeringskansliet.24 Ett annat uttryck för detta 
förhållande är att en beslutsprocess ofta initieras genom att fackdepartementen till-
sätter av en statlig utredning, som svarar för beredningen av en fråga.25 Ett åter-
kommande inslag i dessa beredningsformer har varit att berörda regionala intresse-
grupper har inbjudits att medverka. Utifrån det förslag som utarbetades av staten i 
samarbete med de regionala intressegrupperna under beredningsstadiet, har ett be-
slut i frågan sedan fattats av ett fackdepartement, exempelvis Kommunikationsde-
partementet. 

Eftersom den nationalisering av infrastrukturen som förekom under 1930- 
och 40-talen medförde att staten fick det avgörande inflytandet på infrastrukturens 
utveckling, har tillkomsten av en regional infrastrukturinvestering även varit relate-
rad till de förutsättningar som har påverkat de statliga aktörerna under en besluts-
process.26 Både sektorsorganiseringen inom ett specifikt infrastrukturområde och 
den allmänna ekonomiska politiken har utgjort sådana förutsättningar för regionala 
infrastrukturinvesteringar. Trafikpolitiken har i det här avseendet fungerat som ett 
av de instrument som staten kan använda för att genomföra sina målsättningar 
inom olika områden i samhället.27  

                                                 
22 Lundquist (1998), s. 12. 
23 Stigler (1971). 
24 Petterson (2007), s. 159f. 
25 Hermansson, Lund, Svensson & Öberg (1999), s. 28. 
26 Kaijser (1994), s. 178ff. 
27 Andersson-Skog (1993), s. 144f. 
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Sammantaget kännetecknas alltså det förlopp under en beslutsprocess då en regio-
nal infrastrukturvision övergår till ett infrastrukturbeslut av en betydande komplexi-
tet. En regional intressegrupp måste först åstadkomma en initiering av sitt förslag 
så att frågan hamnar på dagordningen. I det här sammanhanget är det nödvändigt 
att sektorsorganiseringen inom det trafikområde som projektet tillhör är tillräckligt 
gynnsam för att staten skall engagera sig i frågan. Det reviderade förslag som sedan 
utarbetas under beredningsstadiet måste sedan stämma överrens med den statliga 
politiken inom ett område som är relaterat till trafikpolitiken för att kunna realise-
ras.  

Beslutsprocessen om Botniabanan, den kustjärnväg mellan Härnösand och 
Umeå som ännu inte är färdigställd, följde ett sådant mönster. Den så kallade ”Bot-
niabanegruppen” lanserade idén om kustjärnvägen i början av 1990-talet. Botnia-
banegruppen motiverade järnvägen med att den skulle stärka basindustrins gods-
transportkapacitet i Norrland. Botniabanegruppen framhöll även de effekter som 
persontrafiken kunde medföra. Järnvägen skulle bidra till en regionförstoring med 
positiva effekter på ekonomi och samhällsliv i den så kallade ”Botniaregionen” mel-
lan Härnösand och Umeå. Denna situation skulle bland annat resultera i att den 
avancerade tjänstesektorn stärktes.28  

Till skillnad från tidigare, då företrädare för SJ aktivt hade motarbetat tanken 
på en ny kustjärnväg i Norrland, var en förutsättning för att frågan om Botniabanan 
skulle kunna initieras och lyftas upp på dagordningen att SJ och Banverket blev in-
tresserade av projektet i början av 1990-talet.29 Dessa aktörer tog sedan ansvaret för 
beredningen av frågan. Utifrån detta perspektiv var sektorsorganiseringen inom 
järnvägsområdet gynnsam för att planeringen för Botniabanan kunde inledas. De 
nya möjligheter för järnvägsinvesteringar som 1988 års trafikpolitiska beslut hade 
medfört förstärktes av Banverkets decentralisering 1991, som innebar att järnvägs-
planeringen regionaliserades. 

Även om det utvecklades ett motstånd hos projektet i samband med att en 
statlig utredning, Botniabaneutredningen, kom fram till att projektet inte hade till-
räcklig samhällsekonomisk lönsamhet enligt de normer för infrastrukturinvestering-
ar som rådde vid mitten av 1990-talet valde staten ändå att fatta beslut om järnvägs-
investeringen.30 Anledningen var att Botniabanegruppens argumentation om varför 
järnvägen borde byggas anknöt till flera viktiga samtida målsättningar hos staten. 
En av dessa målsättningar var relaterad till regionalpolitiken. I 1997 års infrastruk-
turproposition fastställdes det att även andra trafikpolitiska mål än samhällsekono-
misk lönsamhet kunde motivera ett infrastrukturprojekt. Ett av dessa trafikpolitiska 
mål var ”regional balans”. Denna målsättning hade också förändrats sedan 1988 års 

                                                 
28 Beslutsprocessen om Botniabanan behandlas av Andersson (2004), del III.  
29 Andersson (2004), s. 150. 
30 SOU 1996:95. 
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trafikpolitiska beslut. Målsättningen i 1988 års trafikpolitiska beslut om regional 
balans var begränsad till redan etablerade transportlösningar, som i den utsträck-
ning de var olönsamma skulle understödjas av det allmänna.31 Vid 1997 års infra-
strukturbeslut hade emellertid begreppet regional balans ändrat innebörd. Utbygg-
naden av infrastrukturen blev nu ett instrument för att understödja och påskynda 
regional dynamik.32 Botniabanan kom därmed att framstå som en regionalpolitisk 
åtgärd riktad mot att stärka tillväxtförutsättningarna i den region där den sträckte 
sig.33 Beslutsprocessens utfall påverkades även av att både Botniabanegruppen och 
staten relaterade investeringen till miljömålet inom transportpolitiken. Från och 
med 1997 års infrastrukturproposition hade det införts ett miljömål i trafikpolitiken 
som innebär att de transportinvesteringar som innebar en sänkning av koldioxidut-
släpp prioriterades. Denna målsättning gjorde en järnvägsinvestering till en attraktiv 
politisk åtgärd.34  

Även Mälarbanan och Svealandsbanan föregicks av trafikpolitiska beslutspro-
cesser som hade liknande karaktär.35 Vid mitten av 1980-talet menade regionala in-
tressegrupper på bägge sidor av Mälaren, att en utbyggnad av järnvägsnätet i Mälar-
dalen var en viktig förutsättning för att åstadkomma den regionförstoring som skul-
le förbättra tillväxtmöjligheterna och arbetsmarknaden i Mälardalen. För att denna 
fråga skulle hamna på dagordningen i en initierad beslutsprocess var dock medver-
kan från statliga aktörer som Kommunikationsdepartementet, SJ och Banverket 
nödvändig. Dessa aktörer kunde också dirigera den fortsatta beredningen av frågan. 
Detta planeringsarbete gynnades av sektorsorganiseringen inom järnvägssektorn. 
De förändrade förutsättningarna för järnvägssektorn i samband med 1988 års tra-
fikpolitiska beslut underlättade i det här avseendet de valda finansieringslösningarna 
för järnvägarna, som samfinansierades mellan staten och regionala aktörer. Samti-
digt var järnvägsinvesteringar det infrastrukturområde som prioriterades högst i 
trafikpolitiken. Vid beslutsfattandet anknöt järnvägsprojekten på detta sätt även till 
målsättningarna i den ekonomiska politiken. Infrastrukturinvesteringar var en viktig 
del av den allmänna ekonomiska politiken vid början av 1990-talet. Mot denna bak-
grund framstod Mälarbanan och Svealandsbanan som attraktiva projekt för staten 
att genomföra. 36 

Beslutsprocessen om Öresundsbron utvecklades på ett liknande sätt som des-
sa regionala järnvägsinvesteringar. Denna beslutsprocess var dock mer utdragen än 
de beslutsprocesser som föregick de regionala järnvägsinvesteringarna. Under 1900-

                                                 
31 Proposition 1987/88:50, s. 27f. 
32 Proposition 1996/97:53, s. 25f. 
33 Proposition 1997/98:62, s. 83ff. 
34 Proposition 1996/97:53, s. 25. 
35 Mälarbanan sträcker sig längs den norra sidan av Mälaren mellan Kungsängen och Örebro. 
Svealandsbanan sträcker sig längs den södra sidan av Mälaren mellan Södertälje och Valskog. 
36 Carlsson (2001). 
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talets senare hälft hade regionala intressegrupper i Skåne haft en vision om att ska-
pa av en Öresundsregion, där delar av Skåne och Själland var integrerade.37 För att 
de nödvändiga förbättringarna av förbindelserna mellan Sverige och Danmark skul-
le kunna realiseras, krävdes det dock att statliga aktörer engagerade sig i frågan. 
Från och med mitten av 1980-talet började en Öresundsförbindelse planeras under 
ledning av ett antal statliga aktörer, exempelvis SJ, Kommunikationsdepartementet 
och Öresundsdelegationen, som bestod av representanter för Sveriges och Dan-
marks regeringar. Beredningen av frågan ägde också rum inom kommittéväsendet.38 

För de regionala intressegrupper som förespråkade en Öresundsregion blev 
frågan mer angelägen under 1980-talets senare hälft då effekterna av 1970-
talskrisen, som hade medfört en omfattande stagnation inom industrinäringarna i 
Malmöområdet, upplevdes som allt mer problematiska att hantera. Regionala in-
tressegrupper som Sydsvenska Handelskammaren och Malmö Kommun menade 
därför under beredningen av förslaget om Öresundsförbindelsen att det var nöd-
vändigt att åstadkomma en förnyelse av näringsstrukturen i riktning mot avancera-
de tjänstenäringar i Öresundsregionen. De regionala intressegrupperna betraktade 
Öresundsbron som en katalysator för att den funktionella Öresundsregion som 
numera existerar skulle kunna växa fram.39 När ett slutligt beslut om att investera i 
en bro fattades vid början av 1990-talet, anknöt denna argumentation på ett tydligt 
sätt till målsättningarna i den allmänna ekonomiska politiken. Den ekonomiska po-
litiken fokuserades vid denna tidpunkt kring de möjligheter som en ökad europeisk 
integration skulle innebära för den svenska tillväxten. Beslutet om Öresundsbron 
sågs därmed som en viktig politisk handling för att kunna tillvarata de europeiska 
marknadernas möjligheter. Även förutsättningarna på sektorsnivån var gynnsamma 
för att en förbindelse över Öresund i form av en bro skulle kunna realiseras. Ett 
komplicerat projekt som Öresundsbron krävde en flexibel organisering av de statli-
ga aktörer som skulle förvalta och utföra brobygget. En viktig förutsättning för att 
skapa det gemensamma bolag mellan Vägverket och Banverket som skulle ansvara 
för bygget av Öresundsbron var att den statliga styrningen av affärsverken hade 
förändrats under 1980-talet, då affärsverkens verksamhet hade blivit mer självstän-
dig.40  

Jag kommer i det följande att utveckla hur jag har operationaliserat Lundquists 
processmodell utifrån från det mönster som har förekommit under beslutsproces-
serna om Botniabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan samt Öresundsbron. In-
ledningsvis beskriver jag vilka aktörer som jag har fokuserat på under beslutspro-
cessernas olika stadier. Därefter redovisar jag de historiska förutsättningar som jag 
antar har påverkat de aktörer som deltagit i beslutsprocesserna. Slutligen vidareut-
                                                 
37 Ek (2003). 
38 Blomquist & Jacobsson (2001), kapitel 3; Falkemark (1999), kapitel 4.  
39 Blomquist & Jacobsson (2001), s. 57ff. 
40 Proposition 1990/91:158; Berg (1999). 
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vecklar jag dessa resonemang genom att formulera det intressegruppsperspektiv 
som har tillämpats i den empiriska undersökningen. 
 

1.3.1 Aktörernas deltagande under beslutsprocessens olika stadier 

Vid kartläggningen av hur beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskus-
ten initierades har jag fokuserat på agerandet hos både norrländska intressegrupper 
och ett antal statliga aktörer. En typ av statlig aktör vars agerande jag har undersökt 
är de sektorsmyndigheter med ansvar för den statliga isbrytarverksamheten under 
den undersöka perioden som redovisas i Tabell 1:4. 
 

Tabell 1:4. Myndigheter med ansvar för den statliga isbrytarverksamheten 
1940-1975 

Myndighet Period 

Marinstaben 1940-1947 

Kommerskollegium (Sjöfartsbyrån) 1947-1955 

Sjöfartsstyrelsen 1956-1969 

Sjöfartsverket 1969- 

 
Jag har även undersökt hur fackdepartementen har agerat i samband med besluts-
processernas initiering och i vilken utsträckning frågan om isbrytningen har hante-
rats inom kommittéväsendet. För att kartlägga norrländska intressegruppers age-
rande under initieringen av beslutsprocesserna har min utgångspunkt varit de tidi-
gare studier av ekonomisk-historikerna Lena Andersson-Skog och Fredrik Anders-
son som behandlar norrländska intressegruppers agerande under beslutsprocesser 
om järnvägsinvesteringar.41 Dessa forskare fann att flera olika kategorier av aktörer 
har bildat norrländska intressegrupper under efterkrigstiden. En sådan kategori be-
stod av riksdagsledamöter och ministrar från regionen. En annan kategori som bil-
dat norrländska intressegrupper har varit offentliga aktörer från kommuner, länssty-
relser och landsting. Dessa aktörer har agerat inom ramen för förvaltningen och det 
politiska systemet. En sista aktörskategori har varit företag inom den norrländska 
exportindustrin, som har drivit frågor knutna till närings- och industripolitiken, ex-
empelvis med sina branschföreningar som utgångspunkt. En viktig slutsats hos 
både Andersson-Skog och Andersson är dock att representanter från flera av dessa 
kategorier tillsammans har bildat norrländska intressegrupper, som därigenom inte 

                                                 
41 Denna del av framställningen är begränsad till att beskriva de intressegrupper som jag fokuserar 
på i avhandlingen. Avhandlingens intressegruppsperspektiv redovisas i stycke 1.3.3. 
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har varit homogena. Istället har norrländska intressegrupper bildats av både aktörer 
från den offentliga sektorns olika nivåer och aktörer från exportindustrin.42 

Eftersom det i utgångsläget inte har varit möjligt att förutsätta någon enhetlig-
het om hur norrländska intressegrupper var sammansatta, eller på vilka arenor de 
har agerat, har jag haft ovanstående sammanställning som generell utgångspunkt 
för min undersökning. Jag har försökt identifiera om någon eller några av dessa ka-
tegorier har varit aktiva under en specifik beslutsprocess och hur de har agerat. 

Jag har också undersökt norrländska intressegruppers agerande under bered-
ningsstadiet. Oavsett om den fortsatta beredningen av en fråga äger rum inom en 
sektorsmyndighet eller inom kommittéer och andra utredningssammanhang, har 
det inom svensk politik också funnits möjlighet för andra aktörer än intressegrup-
per att delta. Detta förhållande gäller även remissväsendet, där ett antal aktörer i 
samhället som berörs av någon särskild detalj i ett förslag från en sektorsmyndighet 
eller en kommitté ges möjlighet att yttra sig över detta.43  

Överfört till detta arbete innebär det att ett antal statliga aktörer som på något 
sätt berörs av isbrytarpolitiken kan delta under beredningen av ett förslag. En sådan 
grupp av aktörer är sektorsmyndigheterna inom trafikpolitiken med ansvar för 
andra områden än isbrytningen. Inom svensk trafikpolitik har det förekommit en 
konkurrens om de olika infrastrukturverkens investeringsmedel. Olika sektorsorgan 
har därför agerat för att framhålla sina respektive infrastrukturområdens lämplighet 
för ett visst transportarbete i samband med trafikpolitiska beslutsprocesser.44  

Även om utformandet av isbrytarpolitiken är delegerat till andra aktörer be-
stämmer aktörerna på den nationella nivån, som omfattar regeringen och dess de-
partement, de finansiella ramar för isbrytarpolitiken som ställs till sektorsmyndighe-
tens förfogande.45 Aktörerna på den nationella nivån har också ansvar för att stifta 
lagar inom de områden som isbrytarpolitiken omfattade. I samband med att en be-
slutsprocess når stadiet då beslutsfattande äger rum har jag därför också undersökt 
agerandet hos aktörerna på den nationella nivån.  

Den sista aktörsnivån som jag fokuserat på är den internationella nivån. Jag 
har i det här avseendet tagit studien av ekonomisk-historikerna Carl Jeding, Jan Ot-
tosson och Lars Magnusson om det skandinaviska samarbetet inom telefonsektorn 
som utgångspunkt. Jeding, Ottosson och Magnusson visar att detta samarbete på-
verkade utformningen av de nationella tekniska systemen. Ett resultat av det nor-
diska samarbetet har varit, att ett lands ursprungliga regleringslösningar i vissa fall 
har ansetts vara så lämpliga att de har integrerats i övriga nordiska länder genom 

                                                 
42 Detta resonemang bygger på Andersson-Skog (2001) och Andersson (2004).  
43 Hermansson, Lund, Svensson & Öberg (1999), s. 32ff; Heckscher (1952), s. 211. 
44 Andersson & Pettersson (2004), s. 177. 
45 Rothstein (1992), s. 64. 
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organisatorisk inlärning och teknologiöverföring. Detta är ett mönster som även 
har upprepats inom andra nätverksindustrier som kraftöverföring och civilflyg.46  

Inom isbrytningsområdet inleddes 1930 ett samarbete mellan Danmark och 
Sverige om isbrytningen i Öresund.47 Jag har därför undersökt om detta samarbete 
utvecklades på ett sätt som också omfattade Norrlandskusten och om arbetet inom 
internationella samarbetsorgan påverkade beslutsprocesserna om isbrytningen längs 
Norrlandskusten. 

Som Tabell 1:5 visar finns det därmed fler aktörer än norrländska intresse-
grupper som kan påverka en beslutsprocess. Agerandet hos en aktör på internatio-
nell nivå, nationell nivå eller sektorsnivå kan därmed få större betydelse än den re-
gionala intressegruppen i ett givet skede av en beslutsprocess. 
 
Tabell 1:5. Aktörskategorier i avhandlingens undersökning 

Nivå Typ av aktör 

Internationell       Internationella samarbetsorgan 
Nationell     Regeringen och dess departement 
Sektor    Myndigheter med anknytning till                                                                       

transportsektorn  
Regional       Norrländska intressegrupper 
 
 

1.3.2 Aktörernas förutsättningar under beslutsprocessen 

I min kartläggning av beslutsprocesserna har jag även utgått från att de deltagande 
aktörernas beslut och agerande varit relaterat till förutsättningar inom deras histo-
riska kontext. Jag har använt ett nyinstitutionellt perspektiv där den ömsesidiga re-
lationen mellan struktur och aktör fångas upp. Institutioner är i det här avseendet 
alltså att betrakta som någon form av struktur. Denna struktur kan vara formell 
eller informell.48  

Genom att tillämpa nyinstitutionell teori blir det möjligt att fånga upp aktörer-
nas förhållningssätt till de historiska förutsättningarna under de komplexa empiris-
ka skeenden som transportpolitiska beslutsprocesser i allmänhet innebär.49 Tabell 
                                                 
46 Jeding, Ottosson & Magnusson (1999). 
47 Statsutskottets utlåtande nr 130/1930. 
48 Peters (1999), s. 18.  
49 Detta teoretiska perspektiv har även tillämpats i tidigare transporthistorisk forskning om be-
slutsprocesser under efterkrigstiden. Se exempelvis Andersson-Skog (1993) om järnvägspolitiken, 
Pettersson (1999) om transportstödet, Skårfors (2001) om vägplaneringen i Stockholm och An-
dersson (2004) om kustjärnvägarna i Norrland. En viktig utgångspunkt i dessa arbeten var Doug-
lass C. Norths historiska institutionalism som redovisas i North (1993) och den programförklar-
ing, Andersson-Skog & Ottosson (1994), som utarbetades för den nyinstitutionella transporthi-
storiska forskningen under 1990-talet. 
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1:6 ger en översikt av de historiska förutsättningar på olika nivåer som jag fokuserat 
på i den empiriska undersökningen. 
 

Tabell 1:6. Förhållanden som antas ha påverkat de aktörer som deltog i be-
slutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten 

Nivå    Typ av historisk kontext  

Internationell       Internationella överenskommelser om 
isbrytning 

Nationell       Målsättningar inom den allmänna eko-
nomiska politiken relaterade till trans-
port- och isbrytarpolitiken                                                                  

Sektor      Sektorsorganiseringen inom sjöfartsom-
rådet  

Regional   Förutsättningarna för den norrländska 
ekonomin 

 
Som Tabell 1:6 visar, kännetecknades den samtida kontexten för de offentliga aktö-
rerna på olika nivåer av institutionella förutsättningar i form av det formella regel-
verk som bestämde transportpolitikens utformning i ett givet historiskt skede. När 
det gäller sektorsorganiseringen, kan sektorsstyrningen av myndigheterna inom 
transportområdet också ha tagit sig uttryck i en form av informell praxis. En sådan 
praxis innebär att vissa informella styrkrafter, exempelvis idéströmningar inom tra-
fikpolitiken, kan påverka sektorsstyrning och sektorsorganisering under vissa perio-
der innan de formaliseras i ett regelverk.50  

Eftersom aktörer på olika nivåer agerar under olika stadier av en beslutspro-
cess, har min utgångspunkt varit att den historiska kontexten på olika nivåer kan ha 
bidragit till att en beslutsprocess har utfallit på ett visst sätt. Eftersom beslutsfat-
tandet äger rum på den nationella nivån, har jag tilldelat den historiska kontexten på 
denna nivå den största betydelsen för ett givet utfall. Jag har dock även undersökt 
om den institutionella kontexten på andra nivåer har bidragit till beslutsprocesser-
nas utfall.  

För de norrländska intressegruppernas del, innebär detta synsätt att deras möj-
ligheter att agera har relaterats till både exportindustrins krav på sjötransporter och 
de samtida förutsättningarna att påverka denna situation inom transportpolitiken. 
Dessa förutsättningar omfattade exempelvis sektorsorganiseringen och de allmänna 
målsättningarna inom transportpolitiken, som i det här sammanhanget var relatera-
de till de norrländska transportbehoven.  

 

                                                 
50 Förekomsten av en sådan praxis inom järnvägsområdet uppmärksammas av Andersson-Skog 
(1993). 
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1.3.3 Synen på intressegruppers deltagande i beslutsprocesser 

Min utgångspunkt för kartläggningen av relationen mellan stat och intressegrupper 
har varit att beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten var organi-
serade efter ett korporativistiskt mönster. Den korporativistiska statssynen betonar 
att tillträdet till politiska beslutsprocesser inte är öppet. Istället är det staten som 
aktivt väljer vilka intressen som ska få tillträde till en politisk beslutsprocess.51  

Utifrån denna utgångspunkt bör dock inte staten betraktas som en autonom 
aktör.52 En grundförutsättning i den skandinaviska korporativistiska politiska mo-
dellen är att organiserade intressen får möjlighet för att delta tillsammans med sta-
ten under en beslutsprocess.53 Statsvetaren Bo Rothstein menar att intressegrup-
pernas tillträde till en beslutsprocess har påverkats av en tämligen osäker politiker- 
och ämbetsmannakår. När politiker och ämbetsmän ställdes inför ett okänt pro-
blem och en främmande social kategoris krav, valde de att använda intressegrup-
perna som en part för att söka information, att uppnå kompromiss och framförallt 
legitimitet för sina åtgärder.54 Genom att på detta sätt samarbeta med olika intresse-
grupper ökade alltså möjligheterna för staten att genomföra sin politik.55 

Ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv anknyter Rothsteins syn på intresse-
gruppernas tillträdesmöjligheter till hur den så kallade ”småstatsteorin” betraktar 
relationen mellan stat och intressegrupper i ett litet exportberoende land som Sve-
rige. Enligt småstatsteorin strävar små länder efter att ha en öppen ekonomi och är 
beroende av en fungerande utrikeshandel för att uppnå ekonomisk tillväxt och ut-
veckling. Små länder med öppna ekonomier har därför ofta utformat särpräglade 
politiska institutionella arrangemang för att öka den internationella konkurrenskraf-
ten. 56  

Den amerikanske statsvetaren Peter Katzenstein kallar dessa arrangemang 
”demokratisk korporativism”, vilket i princip innebär ett samhällskontrakt för sam-
verkan mellan staten och intressegrupper. Enligt Katzenstein kännetecknas en de-
mokratisk-korporativistisk politisk struktur av en ideologi för socialt partnerskap på 
nationell nivå, ett relativt centraliserat och koncentrerat system av intressegrupper 
samt frivillig och informell koordinering av motstridande mål genom kontinuerligt 
politiskt förhandlande mellan intressegrupper, statliga byråkratier och politiska par-
tier. Politiskt beslutsfattande äger rum genom samverkan mellan de ledande aktö-
                                                 
51 Öberg (1994), s. 41. 
52 Jämför Skocpol (1985). 
53 Jag använder i det här avseendet begreppet skandinavisk korporativism för att skilja denna 
form av korporativism från andra former korporativism som inte har förekommit inom svensk 
politik. Ett exempel på en form av korporativism som har förekommit i exempelvis Tyskland och 
Österrike är beslutskorporativism. Beslutskorporativism innebär att staten väljer ut organiserade 
intressen för att ge dem direkt möjlighet att delta i det parlamentariska beslutsfattandet.  
54 Rothstein (1992), s. 342. 
55 Uhrwing (2001), s. 28. 
56 För en översikt av den ekonomiska småstatsteorin, se Krantz (2006). 
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rerna inom intressegrupperna, den statliga byråkratin och de styrande politiska par-
tierna.57 

Katzenstein menar att den demokratisk-korporativistiska strukturen på flera 
sätt kan bidra till att små exportberoende länders internationella konkurrenskraft 
förbättras. Det kontinuerliga politiska förhandlandet medför också att fortlöpande 
åtgärder genomförs för att stärka ett lands internationella konkurrenskraft. Den 
institutionaliserade politiska strukturen innebär också att det finns en beredskap att 
hantera exogena hot mot ekonomin genom tillfälliga överenskommelser.58 Denna 
typ av orkestrerat agerande mellan olika aktörer i samhället kallas inom internatio-
nell korporativistisk forskning för policy concertation. Kompromiss och samverkan 
mellan olika grupper av aktörer i samhället anses i detta avseende vara den mest 
effektiva metoden för att hantera exempelvis exogena hot mot ekonomin.59  

Skandinavisk korporativistisk teori betonar dock att det finns grundläggande 
skillnader i vilken utsträckning intresseorganisationer på detta sätt får tillträde till 
och har möjlighet att påverka beslutsprocesser.60 Företrädare för korporativismen 
anser att de intressegrupper som ges privilegierat tillträde till en beslutsprocess är de 
som staten uppfattar som de dominerande och naturliga företrädarna för sitt intres-
seområde.61 Överfört till detta arbete är alltså utgångspunkten för avhandlingen att 
det inte är sannolikt att besluten om isbrytningen har fattats utan deltagande från 
norrländska intressegrupper under något av beslutsprocessens olika stadier. Vissa 
norrländska intressegrupper kommer dock att ha en mer framträdande roll under 
beslutsprocesserna än andra norrländska intressegrupper som också har varit enga-
gerade i isbrytarfrågan. 

I det följande redogör jag för hur jag har operationaliserat denna ståndpunkt i 
avhandlingen. Jag har utgått från det faktum att staten har bjudit in regionala intres-
segrupper för samverkan och konsultation i samband med beslutsprocesserna, oav-
sett på vilken arena som de har ägt rum. I det här avseendet har jag särskilt fokuse-
rat på de långsiktiga relationer som kan ha vuxit fram mellan myndigheten med an-
svar för den statliga isbrytarverksamheten och vissa intressegrupper under besluts-
processerna.62 Jag har förutsatt att relationen mellan sjöfartsmyndigheten och vissa 
norrländska intressegrupper kan ha institutionaliserats över tid.63 Ett exempel på 
hur en sådan relation kan ha institutionaliserats är att vissa intressegrupper har fått 
möjligheter att delta i myndigheternas beslutande organ eller har inbjudits att delta i 
delegationer och råd inom förvaltningsapparaten.64  
                                                 
57 Se vidare Katzenstein (1985), ss. 30-37. 
58 Katzenstein (1985), s. 29. 
59 Compston (2002). 
60 Uhrwing (2001), s. 26. 
61 Se Uhrwing (2001), s. 27 och där anförda arbeten. 
62 Jämför Magnusson (1997), s. 1f. 
63 Uhrwing (2001), s. 30. 
64 Hermansson, Lund, Svensson & Öberg (1999), s. 34f. 
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I det här avseendet har jag tagit fasta på hur utvecklingen inom sådana relationer 
har uppmärksammats i forskningen om så kallade policy communities och policy net-
works. Denna typ av nätverk kan liknas vid ett vertikalt segment inom det politiska 
systemet där offentliga och privata aktörer regelbundet samverkar vid utformning-
en av åtgärder inom ett politikområde. Sådana integrerade nätverk med täta interak-
tioner mellan aktörerna som bygger på gemensamma intressen uppvisar ofta bety-
dande kontinuitet över tid, men kan också förändras genom att aktörer lämnar eller 
kommer in i policynätverket.65 Utifrån detta perspektiv har jag betraktat aktörerna 
som organisationer. De enskilda individernas handlande, exempelvis en tjänsteman 
inom en förvaltning eller en representant för en intressegrupp, har tolkats i förhål-
lande till målsättningarna och handlingsramarna hos den organisation som han eller 
hon tillhörde.66  

För att fastställa mer precisa kriterier för en intressegrupps tillträde till en sek-
torsmyndighet, har jag utgått från den forskning om policynätverk som framhåller 
att samarbetet mellan aktörerna bygger på att de kan komplettera varandra genom 
utbyte av den information och de resurser som behövs vid ett givet skede under en 
beslutsprocess.67 I en korporativistisk kontext uppmuntrar därmed en sektorsmyn-
dighet vissa organisationer att bygga upp kapacitet för långsiktig och teknisk plane-
ring av frågorna inom isbrytarpolitiken. Utbytet för denna kapacitetsuppbyggnad 
blir förbättrade tillträdesmöjligheter inom isbrytarpolitiken för organisationen.68 En 
norrländsk intressegrupp bör då ha betraktats som dominerande när den har förfo-
gat över sådana resurser att den har ansetts vara en naturlig partner för sektors-
myndigheten att samverka med under beredningen av besluten om isbrytarpoliti-
ken. I det här sammanhanget har den historiska kontexten förmodligen haft stor 
betydelse för hur en organisations resurser värderas av sektorsmyndigheten.69   

Eftersom sektorsmyndigheten och de norrländska intressegrupperna kan sam-
arbeta under en beslutsprocess, har min utgångspunkt varit att de företräder samma 
intresse i förhållande till aktörerna på den nationella nivån i samband med att dessa 
gör ett aktivt ställningstagande till förslaget vid tidpunkten för beslutsfattande.70 
Utifrån statssynen i den korporativistiska intressegruppsteorin har jag identifierat en 
generell princip som jag menar har legat till grund vid beslutsfattandet på den na-
tionella nivån i sådana situationer. Jag betraktar isbrytarpolitiken som ett av de in-
strument, vilka staten kan använda för att realisera sina målsättningar inom olika 
områden i samhället. Det förslag som har utarbetats av sektorsmyndigheten och 
vissa norrländska intressegrupper måste därför anknyta till de samtida målsättningar 

                                                 
65 Se vidare Richardson & Jordan (1979) och Jordan & Richardson (1983). 
66 Heclo & Madsen (1987), s. 16. 
67 Laumann & Knoke (1987), s. 13. 
68 Jämför Uhrwing (2001), s. 33. 
69 Knoke (1990), s. 26.  
70 Jämför Cawson (1985), s. 6. 
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inom statsmakten som var relaterade till isbrytarpolitiken för att det skall få genom-
slag vid beslutsfattandet på nationell nivå. Förslaget måste alltså uppfattas som legi-
timt i förhållande till den nationella institutionella kontexten.71  

Jag har också använt denna princip vid granskningen av de motions- och re-
missaktiviteter som förekom under beslutsprocessernas beredningsstadier. Jag har 
tolkat jag motions- och remissperioderna utifrån den amerikanska statsvetaren El-
len Immerguts begrepp veto points, vetopositioner. Enligt Immergut är en vetoposi-
tion en institutionell struktur som möjliggör för aktörer med konkurrerande upp-
fattningar att stoppa eller bromsa upp ett politiskt initiativ.72  

Motions- och remissperioder kan ha använts av norrländska intressegrupper 
både för att ytterligare legitimera förslag som har utarbetats av den statliga sjö-
fartsmyndigheten och för att motarbeta förslag inom isbrytarpolitiken som var ne-
gativa för deras intressen.73 Remissperioderna kan emellertid också ha utnyttjats av 
de myndigheter på sektorsnivån som konkurrerar med sjöfartsmyndigheten inom 
transportpolitiken för att motarbeta förslag som på olika sätt gynnar sjöfartsintres-
sen. Efter det att beredningen av en fråga är slutförd kan det alltså uppstå en situa-
tion där beslutsunderlaget består av flera konkurrerande förslag, som aktörerna på 
den nationella nivån måste prioritera mellan. Den faktor som jag menar avgör vil-
ken av dessa konkurrerande uppfattningar som prioriteras vid beslutsfattandet på 
den nationella nivån är då i vilken utsträckning de uppfattas som legitima i förhål-
lande till den institutionella kontexten.  

Utifrån detta institutionella perspektiv har jag betraktat den historiska period 
då beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten ägde rum som en 
långsiktig och dynamisk process. Avhandlingen studerar ett antal beslutsprocesser 
fördelade över en längre historisk period som inbördes kan ha haft annorlunda ka-
raktär beroende på den institutionella kontexten. Min utgångspunkt om aktörernas 
agens är på detta sätt uppbyggd kring antagandet om bounded rationality. Detta be-
grepp, som har översatts med ”begränsad rationalitet” till svenska, bygger på att en 
aktörs rationalitet vid beslutsfattande begränsas av någon form av strukturfakto-
rer.74 Enskilda beslut kan därmed studeras i sitt historiska sammanhang, utan att det 
                                                 
71 Detta ställningstagande bygger på följande statssyn, formulerad av Schmitter (1982), s. 260: 
”The state may not be either an arena for which interests contend or another interest group with 
which they must compete, but a constitutive element engaged in defining, distorting, encourag-
ing, regulating, licensing and/or repressing the activities of associations – and backed in its ef-
forts, at least potentially, by coercive action and claims to legitimacy”. Jämför även Streeck & 
Schmitter (1985), s. 25f. 
72 Immergut (1992), s. 65f. 
73 Ett förslag skickas dock ofta ut på remiss till ett så stort antal aktörer att det också måste finnas 
norrländska aktörer som inte deltar aktivt i en beslutsprocess. Deras deltagande i beslutsproces-
serna har därför tolkats som ett förvaltningsmässigt rutinagerande. I de fall då norrländska aktö-
rer vars agerande på detta sätt har saknat relevans för utvecklingen hos en beslutsprocess har 
deltagit som remissinstans har de lämnats utanför den empiriska undersökningen. 
74 Simon (1958), s. 80f.  
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är nödvändigt att förutsätta någon form av determinism eller medvetenhet hos ak-
törerna om det enskilda beslutets betydelse för utvecklingen i ett längre perspektiv. 
Istället blir det möjligt att fånga upp hur aktörerna kan påverka utvecklingen utan 
att för den skull bortse från de olika typer av historiskt föränderliga strukturella 
förutsättningar som påverkade deras agerade.75 
 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

I avhandlingen studerar jag de beslutsprocesser med anknytning till isbrytningen 
längs Norrlandskusten mellan 1940 och 1975 som var relaterade till isbrytarinve-
steringar, den statliga isbrytartrafikens omfattning och allmänna inriktning samt 
finansieringen av isbrytningen. De beslutsprocesser som avhandlingen behandlar 
redovisas i Tabell 1:7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Thelen (1999), s. 384.  
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Tabell 1:7. De beslutsprocesser om isbrytningen längs Norrlandskusten som 
studeras i avhandlingen 

Beslutsprocess Period 

Förslagen i 1941 års isbrytarutredning 
(SOU 1942:53) om isbrytarinvesteringar, 
isbrytarverksamhetens inriktning och 
omfattning samt isbrytningsavgifter 

1940-1944 

Förslagen i Norrlandskommitténs isbry-
tarutredning (SOU 1948:31) om isbry-
tarinvesteringar, isbrytarverksamhetens 
inriktning och omfattning samt isbryt-
ningsavgifter 

1945-1948 

Utarbetandet av 1966 års isbrytarkungö-
relse (SFS 1966/121) med bestämmelser 
om isbrytarverksamhetens inriktning 
och omfattning längs Norrlandskusten 

1948-1966 

Investeringen i isbrytaren Oden 1951-1954 
Investeringen i isbrytaren Tor 1959-1961 
Investeringen i isbrytaren Njord 1965-1967 
Förslagen i 1965 års Sjöfartsutredning 
(Stencil K 1967:10 och Stencil K 
1968:9) om isbrytningsavgifter. 

1965-1970 

Förslagen i 1965 års Hamnutrednings 
betänkande om vintersjöfart (SOU 
1971:63) om isbrytarinvesteringar (Atle 
(II) och Frej) och isbrytarverksamhetens 
inriktning längs Norrlandskusten 

1969-1973 

Investeringen i isbrytaren Ymer (II) 1974-1975 
 

De beslutsprocesser som redovisas i Tabell 1:7 omfattade de statliga åtgärder som 
medförde att alla hamnar längs Norrlandskusten har kunnat hållas öppna från och 
med 1970-talet. Den omfattning och organisering av isbrytningen och vintersjöfar-
ten längs Norrlandskusten som utvecklades under denna period gäller fortfarande 
idag. Eftersom de två stadier som enligt Lundquist följer efter beslutsfattandet, im-
plementering och utvärdering, inte behandlas i avhandlingen, innehåller den inte 
någon kvantitativ eller kvalitativ utvärdering av hur dessa beslut har påverkat norr-
ländska företag eller den norrländska ekonomin. Avhandlingen gör heller inte an-
språk på att presentera någon undersökning, analys eller tolkning av problemområ-
det utifrån andra kvalitativa utgångspunkter än de som redovisades i stycke 1.3. 
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Begreppet Norrlandskusten omfattar kuststräckan längs de norrländska kustlänen 
Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I avhandlingen förutsät-
ter jag att hamnarna längs denna kuststräcka även har använts för att frakta varor 
från Jämtlands län, som saknar kust.76 Med regionen Norrland avses i den här av-
handlingen därmed Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. 

I den mån begreppet basindustri förekommer i den här avhandlingen används 
det som en övergripande benämning på den skogs- och malmbaserade industrin. 
Till den skogsbaserade industrin räknas massa- och pappersindustrin samt trävaru-
industrin, medan den malmbaserade industrin omfattar gruvnäringen, samt järn- 
och stålindustrin.77 
 

1.5 Metod, källmaterial och källkritik 

Den metod som har använts i avhandlingen bygger på den operationalisering av 
Lennart Lundquists processmodell, som redovisades i stycke 1.3. Utifrån dessa 
grundläggande utgångspunkter har varje beslutsprocess, som redovisas i Tabell 1:7, 
undersökts kronologiskt för att separera och kartlägga de tre stadierna, initiering, 
beredning och beslutsfattande.  

Eftersom avhandlingen omfattar ett stort antal beslutsprocesser under en läng-
re tidsperiod består källmaterialet av flera olika materialtyper från ett antal arkivbil-
dare. De materialtyper som har använts redovisas i Tabell 1:8.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Exempelvis framhåller Bergman (1999), s. 161, att hamnen i Gävle under den undersökta peri-
oden också användes av skogsindustrier som var lokaliserade i Jämtlands och Västernorrlands län 
och att hamnen i Gävle kan betraktas som en sjöfartsnod för ett större omland i södra Norrland.  
77 Westin (1986), s. 41. 
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Tabell 1:8. Översikt över avhandlingens källmaterial  

Initiering Beredning Beslutsfattande 

Tryckta betänkanden 
 
Konseljakter  
 
Kommittéarkiv 
 
Primärmaterial från Kom-
merskollegium, Sjöfarts-
styrelsen och Sjöfartsver-
ket 
 

Tryckta betänkanden 
 
Konseljakter  
 
Kommittéarkiv 
 
Primärmaterial från Kom-
merskollegium, Sjöfarts-
styrelsen och Sjöfartsver-
ket 
 
Enskilda arkiv från före-
tag och organisationer 
 
Publicerade debattinlägg 

Tryckta källor från riks-
dagen och Nordiska rådet 
 
Författningstext 

 

Dessa typer av källmaterial är vanliga i undersökningar av offentliga beslutsproces-
ser. Som Tabell 1:8 visar täcker de också de stadier av beslutsprocesserna som av-
handlingen fokuserar på. För att fastställa tidpunkten och omständigheterna bakom 
initieringen av en beslutsprocess, har jag använt tryckta betänkanden eller otryckta 
källor från konseljakter eller kommittéarkiv. Dessa källor är en naturlig utgångs-
punkt för att studera hur beslutsprocesser initieras. Jag har också kompletterat des-
sa källor med internt arkivmaterial från den myndighet som haft ansvar för den 
statliga isbrytarverksamheten.  

Vid kartläggningen av beredningen har jag utnyttjat ett stort antal källor. Allt 
relevant skriftligt beslutsunderlag från statliga aktörer på olika nivåer, exempelvis 
PM och förarbeten, förefaller ha sparats i kommittéarkiv och konseljakter. Ett 
kompletterande källmaterial för hela den studerade perioden har också påträffats i 
Kommerskollegiums och Sjöfartsverkets arkiv. Bland det statliga arkivmaterialet 
har även ett antal brev och diskussionsprotokoll bevarats, vilka har fungerat som ett 
värdefullt komplement till det övriga källmaterialet. Detta förhållande gäller också 
de debattinlägg som publicerades i media och debattskrifter av olika aktörer under 
beredningen av besluten. 

Även när det gäller material från norrländska intressegrupper är källäget till-
fredsställande. Ett stort material från den samverkan mellan statliga aktörer på olika 
nivåer och olika norrländska intressegrupper som förekom vid beredningen av be-
sluten har bevarats i de statliga arkiven. Jag har också kompletterat detta material 
med internt material från de norrländska företag och organisationer. 
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De källor som använts för att studera beslutsfattande är de minst komplicerade. 
Källorna som har använts är formell beslutstext som redogör för de beslut som har 
fattats i respektive beslutsprocess, exempelvis riksdagstrycket. 

För att fastställa att källmaterialet är lämpligt för ett historievetenskapligt arbe-
te har också en källkritisk genomgång av källmaterialet utifrån de etablerade mini-
mikraven på äkthet, närhet, beroende och tendens genomförts.78 Det har dock inte 
funnits någon anledning att ifrågasätta källmaterialets lämplighet.  

Källäget för den formella dimensionen av de beslutsprocesser som har be-
handlats i avhandlingen är därmed tillfredsställande. Det finns dock ingen möjlighet 
att bedöma i vilken utsträckning norrländska intressegrupper har ägnat sig åt in-
formella överläggningar och kontakter som kan ha påverkat de olika beslutsproces-
serna utifrån det skriftliga källmaterialet.79 Ett sätt att komplettera ett skriftligt käll-
material för att fånga upp denna informella dimension av en beslutsprocess kan 
vara att genomföra intervjuer. Detta arbete har dock gett ett mycket begränsat re-
sultat. På grund av den långa period som har förflutit sedan den undersökta perio-
den har merparten av de informanter som skulle kunna ha lämnat relevanta bidrag 
till undersökningen avlidit. Två tilltänkta informanter har inte heller velat ställa upp 
på en intervju. I det här avseendet har jag konfronterats med det källkritiska pro-
blem som samtidskravet inom källkritiken har uppmärksammat. Samtidskravet för-
utsätter att en källa bör ha tillkommit vid samma tid eller inte alltför långt efter de 
händelser den beskriver. Informationen tenderar att bli lidande med tidsavståndet 
då risken för förvanskning kan öka ju längre tid som gått mellan händelsen och 
nedtecknandet av den, vilket en informant påtalade. De två intervjuer har genom-
förts i samband med den empiriska undersökningen kan därför betraktas som bak-
grundsintervjuer. De har i första hand syftat till att kontextualisera det skriftliga 
källmaterialet, snarare än att klarlägga eventuella informella beslutsvägar under be-
slutsprocesserna.80 
 

1.6 Avhandlingens fortsatta disposition 

I avhandlingen redovisas de olika beslutsprocesserna med utgångspunkt från hän-
delseförloppet under de olika stadierna initiering, beredning och beslutsfattande. 
Denna redovisning av de olika beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norr-
landskusten har i huvudsak en kronologisk uppläggning. Avhandlingens innehåll 
presenteras i kapitelform. Kapitel 2 behandlar beslutsprocesserna om förslagen i 
1941 års isbrytarutredning och Norrlandskommitténs isbrytarutredning. I kapitel 3 

                                                 
78 För översikter av källkritisk metod, se Torstendahl (1971), ss. 89-103, och Dahlgren & Florén 
(1996), ss. 184-192. 
79 Jämför resonemanget i Magnusson (1979), s. 103. 
80 Intervjuer genomfördes med Sten Westerberg, som var ledamot av 1965 års Hamnutredning, 
och Torsten W. Persson, kommunalråd i Umeå Kommun 1970-1988. 
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behandlas därefter beslutsprocesserna om 1966 års isbrytarkungörelse, investering-
en i isbrytaren Oden och investeringen i isbrytaren Tor. I Kapitel 4 görs sedan en 
fördjupande analys av händelseutvecklingen i samband med de beslutsprocesser 
som redovisades i kapitel 3 och 4.  

Medan kapitel 5 behandlar beslutsprocesserna om investeringen i isbrytaren 
Njord och Sjöfartsutredningens förslag om isbrytningsavgifter redovisar kapitel 6 
beslutsprocesserna om förslagen i 1965 års Hamnutrednings betänkande om vin-
tersjöfart och de åtföljande investeringarna i isbrytarna Atle (II), Frej och Ymer (II). 
På motsvarande sätt som i kapitel 4 görs i kapitel 7 en fördjupande analys av hän-
delseutvecklingen i samband med de beslutsprocesser som redovisades i kapitel 5 
och kapitel 6. Anledningen till att jag har delat upp avhandlingens analytiska avsnitt 
på detta sätt är att de olika beslutsprocesserna som analyseras i respektive kapitel är 
relaterade till varandra på ett tydligt sätt, exempelvis i fråga om deras historiska 
kontext. Kapitel 8 innehåller en avslutande analys, där den bild som har framkom-
mit i avhandlingen av den statliga transportpolitiken och de norrländska intresse-
gruppernas arbete för att förbättra de norrländska kommunikationerna relateras till 
utvecklingen inom andra transportområden under den norrländska sektorsförskjut-
ningen. Avhandlingen avslutas så i kapitel 9 med en sammanfattning av den empi-
riska undersökningen och en redovisning av de slutsatser som kan dras utifrån de 
empiriska resultaten.  
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2. Isbrytarpolitiken och Norrland 1940-1950 
 

Under 1940-talet började den framtida utformningen av isbrytningen längs Norr-
landskusten att utredas. Utredningarna omfattade överväganden om isbrytarinve-
steringar, den statliga isbrytarverksamhetens omfattning och isbrytningens finansie-
ring. I det här kapitlet behandlar jag initieringen, beredningen och beslutsfattandet i 
samband med de två utredningar om isbrytningen längs Norrlandskusten som 
genomfördes under 1940-talet, 1941 års isbrytarutredning och Norrlandskommit-
téns isbrytarutredning. Detta utredningsarbete resulterade i att de förutsättningar 
för isbrytningen längs Norrlandskusten som hade funnits under mellankrigstiden 
förändrades, vilket uppmärksammas i kapitlets avslutande del.  
 

2.1 1941 års isbrytarutredning  

 

Initiering: 1941 års isbrytarutredning och dess förutsättningar 

Bakgrunden till att 1941 års isbrytarutredning tillsattes var att chefen för isbrytaren 
Ymer, kapten Stellan Hermelin, 1940 i en skrivelse till Chefen för Marinen föreslog 
att tillgången på isbrytare borde ökas. I skrivelsen framhöll Hermelin att de befintli-
ga isbrytarna Atle och Ymer inte var tillräckliga för att möta de krav som ställdes på 
den statliga isbrytartrafiken. Enligt Hermelin borde statens isbrytarflotta utökas ge-
nom att en ny isbrytare i Ymers storlek anskaffades av Handelsdepartementet och 
genom att örlogsflottan tillfördes två isbrytande bogserbåtar. Hermelin föreslog 
även att isbrytarverksamheten borde organiseras på ett mer systematiskt sätt än ti-
digare.81 

Anledningen till att detta ärende väcktes av en sjöofficer var att den statliga is-
brytartrafiken sedan 1925 leddes av Sjöförsvarets kommandoexpedition. Även om 
Handelsdepartementet hade det formella ansvaret för att utfärda föreskrifter för 
isbrytningsverksamheten, hade Sjöförsvarets kommandoexpedition full handlings-
frihet i frågor som rörde den statliga isbrytartrafiken.82 

Under 1941 kom dock aktörer inom den civila förvaltningen att överta ären-
det, vilket fullbordade initieringen av frågan. Tillsammans med Kommerskollegium 
föreslog Chefen för Marinen i en skrivelse till Handelsdepartementet att frågan om 
en ökning av den statliga isbrytarberedskapen borde utredas. Som det huvudsakliga 
argumentet för att en utredning borde tillsättas framhöll Kommerskollegium och 
Chefen för Marinen att den svenska vintersjöfarten hade blivit eftersatt. Denna ef-

                                                 
81 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 28 juni 1941, ärende 52, ”Avg 102/40 Anskaffning 
av nya isbrytare”. 
82 SOU 1942:53, s. 183f. 
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tersläpning medförde risker för den allmänna nationella utvecklingen, exempelvis i 
form av bristande internationell ekonomisk konkurrenskraft.83 

När Handelsdepartementet i juni 1941 tillsatte 1941 års isbrytarutredning hade 
den formen av en statlig offentlig utredning och skiljde sig därmed inte från det 
övriga kommittéväsendet. 1941 års isbrytarutredning fick ett relativt öppet formule-
rat uppdrag att behandla landets isbrytarberedskap i hela dess vidd. En huvudfråga 
som utredningen skulle behandla var vilket behov det fanns i samhället av isbrytar-
tjänster och på vilket sätt den statliga isbrytningsverksamheten skulle dimensioneras 
efter detta behov. Denna fråga skulle studeras mot bakgrund av de transportmöj-
ligheter som landtransporter kunde erbjuda och hur det svenska fartygsbeståndet 
klarade att färdas genom is. 1941 års isbrytarutredning skulle även inventera den 
isbrytarmateriel som fanns tillgänglig och undersöka möjligheterna att använda den 
på bästa sätt. Utredningen skulle i det här avseendet även överväga hur rollfördel-
ningen mellan statliga och icke-statliga aktörer skulle utformas inom isbrytningen. 
Om utredningen fann att det fanns ett sådant behov, var en andra huvudfråga att 
lämna förslag till en utbyggnad av de statliga isbrytarresurserna. En tredje huvud-
fråga var att överväga hur den statliga isbrytningen skulle finansieras och att lämna 
förslag till hur ett avgiftssystem kunde utformas. 84  

Utredningens direktiv innebar alltså vissa möjligheter för en expansion av is-
brytartrafiken längs Norrlandskusten. Det fanns dock andra transportpolitiska för-
utsättningar som påverkade utredningsarbetet. 1941 års isbrytarutredning inleddes 
endast två år efter beslutet att förstatliga järnvägssektorn 1939, som innebar att Sta-
tens Järnvägar (SJ) fick monopol på järnvägstrafiken i Sverige. Förstatligandet inne-
bar att det statliga järnvägsnätet skulle växa med en stor mängd järnvägssträckor 
under 1940-talet. På större delen av dessa sträckor var lönsamheten svag före för-
statligandet, vilket kunde förvärra ett existerande strukturellt lönsamhetsproblem 
hos SJ.85 Mot bakgrund av att en så stor del av järnvägstrafiken var olönsam, fanns 
det alltså ett behov hos SJ att säkra frakter till de trafiksvaga delar av järnvägsnätet 
som fanns i Norrland. Det fanns också ett långsiktigt ideal inom järnvägspolitiken, 
där järnvägen ännu under 1940-talet ansågs vara det lämpliga instrumentet för att 
”bryta bygd” och skapa tillväxt och industrialisering. Inom infrastrukturområdet 
blev därmed järnvägspolitiken ett centralt instrument i den ekonomiska politik som 
fördes till stöd för den norrländska basindustrin.86  
                                                 
83 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 28 juni 1941, ärende 52, ”Skrivelse Chefen för Ma-
rinen till Statsrådet och Chefen för Kungl. Försvarsdepartementet”; ”Kommerskollegium; utlå-
tande angående framställning av Chefen för Marinen om utredning om frågan av vårt lands statli-
ga isbrytarberedskap den 19 april 1941”. 
84 SOU 1942:53, s. 5f. 
85 Andersson-Skog (1993), s. 140. 
86 Andersson-Skog (1993), s. 181f. Andersson-Skog (1993), s. 141, framhåller att SJ som ett eko-
nomisk-politiskt medel kunde ge betydande fraktrabatter till enskilda befraktare under mellan-
krigstiden. Andersson (1988) nämner LKAB:s malmtariff som ett exempel på en sådan fraktra-
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Beredningen inom 1941 års isbrytarutredning 

 

Isbrytarverksamhetens omfattning och inriktning 

Dessa utgångspunkter framkom på ett tydligt sätt i 1941 års isbrytarutrednings be-
dömning av isbrytningsbehovet längs de olika kuststräckorna i Sverige. För Norr-
landskustens del ansågs den befintliga isbrytningsberedskapen vara tillräcklig för att 
motsvara sjöfartens behov av isbrytarhjälp under milda vintrar och vintrar av nor-
mal stränghet. Under dessa vintrar, som enligt utredningen utgjorde 75 procent av 
det totala antalet, fanns det utifrån ett nationellt perspektiv endast behov av isbryt-
ning längs Norrlandskusten. Av kostnadsskäl borde dock inte staten upprätthålla en 
så omfattande isbrytarberedskap att den var tillräcklig för att möta behoven hos 
sjöfarten längs Norrlandskusten under stränga vintrar, då det fanns behov av isbry-
tarhjälp längs alla kuststräckor. Staten borde därför prioritera vissa kuststräckor i de 
allmänna riktlinjerna för isbrytning. I de lägen där det fanns ett samtidigt behov av 
isbrytning längs olika kuststräckor skulle i första hand sjöfarten längs Västkusten 
prioriteras eftersom denna sjötrafik hade störst nationell betydelse. Enligt denna 
rangordningsprincip följde sedan gods- och färjeförbindelserna med kontinenten, 
sjötrafiken genom Öresund och slutligen sjöfarten längs Norrlandskusten.87  

För att komma fram till detta ställningstagande hade utredningen övervägt på 
vilket sätt en förlängd skeppningssäsong kunde påverka utvecklingen inom den 
norrländska basindustrin. Bland annat genomfördes en enkät bland norrländska 
malm- och skogsbaserade industriföretag om hur de hade påverkats av tillgången 
till isbrytare. Ett genomgående resultat i enkäten var att tillgången på isbrytare hade 
gjort det möjligt för de olika företagen att planlägga försäljning och lagring på ett 
mer fördelaktigt sätt än tidigare. Bland de positiva effekterna nämndes även mins-
kade fraktkostnader, jämnare säsongsfördelning av arbetet, minskade ränte- och 
försäkringskostnader och ökade möjligheter till successiva leveranser. Andra positi-
va effekter som företagen angav i enkäten var bättre tillgång till lagerutrymmen för 
vinterproduktionen och möjligheter för kunderna att minska sin lagerhållning.88  

Utredningen var emellertid tveksam till det samband mellan en utökad statlig 
isbrytarverksamhet och en förbättring av den norrländska industrins förutsättningar 
som enkätundersökningen visade.89 Bland annat framhöll utredningen att det sak-
nades handelsfartyg med sådana tekniska egenskaper för gång i is att de kunde 

                                                                                                                                                         

batt. För ett exempel som beskriver synen på järnvägens möjligheter att bidra till snabb industriell 
utveckling i Norrland, se utredningen av Norrman (1914).  
87 SOU 1942:53, s. 148f. 
88 Se SOU 1942:53, avsnitt C och RA, YK 730, vol. 2, ”De norrländska skogsindustriernas syn på 
frågan om sjöfartens upprätthållande vintertid jämte viss statistisk undersökning på området”.  
89 SOU 1942:53, s. 153ff.  
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samverka med isbrytarna.90 Ett annat problem som identifierades var att det kunde 
vara svårt att hålla mindre hamnar och lastageplatser, där man lastade förädlade 
varor som cellulosa och trämassa, öppna. Utredningen framhöll att det ofta rörde 
sig om mindre lastageplatser inne i vikar eller i kustområden med så begränsat vat-
tendjup att isbrytarna inte kunde passera. I många fall saknades även anordningar 
för att åstadkomma lastning vid kaj. Istället lastades varorna ofta genom läktring 
och pråmning, lastningsmetoder som var beroende av en isfri vattenyta.91  

Många norrländska hamnar var alltså inte lämpliga för att ta emot isbrytartra-
fik. För att kompensera för denna brist, presenterade utredningen ett förslag om så 
kallad ”kustisbrytning”. Idén om kustisbrytning byggde på föreställningen att sta-
tens isbrytning underlättades väsentligt om det gick att etablera ett samarbete mel-
lan de statliga havsisbrytare och mindre icke-statliga isbrytare. Den rollfördelning 
som föreslogs var att den statliga havsisbrytaren genomförde assistansen till havs, 
samt öppnade väg genom de packisbälten som kunde finnas vid kusten. En mindre, 
icke-statlig isbrytare tog sedan över och genomförde kustisbrytning. Utredningen 
ansåg att skeppningstiderna kunde förlängas för ett antal hamnar och lastageplatser 
i närhet av cellulosa- och trävaruindustrier i främst Gävleborgs och Västernorrlands 
län med hjälp av sådana lokal- och kustisbrytare. Staten kunde främja kustisbryt-
ningen genom att lämna bidrag för anskaffande av kustisbrytare, vilket i kombina-
tion med en modernisering av hamnanläggningarna och bättre lokal isbrytning skul-
le bidra till att ett antal hamnar kunde få en utsträckt skeppningssäsong.92  

Utredningen betonade dock att dessa förslag inte kunde tillförsäkra de norr-
ländska skogsindustrierna året runt-transporter under stränga isvintrar. Under de 
perioder då sjöfarten inte kunde upprätthållas med isbrytarhjälp, skulle istället järn-
vägarna utgöra ett kompletterande trafikmedel.93 Till grund för detta vägval låg ett 
flertal delstudier. I ett första steg tillkallade utredningen byråchefen i järnvägsstyrel-
sen Tage Berger som sakkunnig för att genomföra en delstudie om det norrländska 
godstransportväsendets struktur med särskild hänsyn till transporternas fördelning 
på olika transportmedel och kostnaderna för olika transportsätt.94  

Även om Stellan Hermelin samtidigt tillkallades som sakkunnig i isbrytarfrå-
gor, visar denna arbetsfördelning inom utredningen att sektorsmyndigheterna inom 
sjöfartsområdet ännu inte var integrerade i transportpolitiken i samma utsträckning 
som järnvägssektorn. Utredningens studie av norrländska godstransporter betonade 
därför de transportmöjligheter som järnvägen kunde erbjuda den norrländska indu-

                                                 
90 RA, YK 730, vol. 9, ”Protokoll hållet vid 1941 års isbrytarutrednings sammanträde den 24 och 
25 oktober 1941”. 
91 SOU 1942:53, s. 152.  
92 SOU 1942:53, s. 155.  
93 SOU 1942:53, s. 173f. 
94 SOU 1942:53, s. 52 och s. 54; RA, YK 730, vol. 9, ”Koncept till brev till Herr Statsrådet och 
Chefen för Kungl. Handelsdepartementet”.  
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strin. Bergers utredning konstaterade att sjöfarten hade större förutsättningar än 
järnvägen vid transport av relativt lågvärdiga varor som levererades i stora partier 
och inte alltid kunde bära de högre transportkostnader som uppstod vid järnvägs-
befordran. Skillnaderna i fraktpriser var särskilt stora i samband med långa trans-
porter till exportmarknaderna. Så länge industrins förädlingsgrad var låg i Norrland 
skulle därför sjötransporter vara ett dominerande transportmedel.95   

Bergers utredning tog dock även fasta på att den norrländska industrin, särskilt 
trävaruindustrin, utvecklades mot mera högvärdiga och mera bearbetade produkter. 
Enligt utredningen var pappersindustrin samt cellulosa- och trämasseindustrin de 
norrländska industribranscher som var i störst behov av kontinuerliga leveranser 
under hela året. Kontinuerliga leveranser ansågs nödvändiga med hänsyn till den 
fortgående driften vid fabrikerna och konsumenternas önskemål. Det var därför 
sannolikt att den förädlade trävaruindustrin på grund av skeppningssvårigheter vin-
tertid inte hade uppnått den position i Norrland som den med hänsyn till förutsätt-
ningarna i övrigt borde ha kunnat få. Fraktproblemen var därmed en fråga av stor 
ekonomisk räckvidd. Utredningen medgav i det här avseendet att de alltför höga 
fraktkostnaderna med järnväg var en faktor som hade förhindrat en kontinuerlig 
avsättning av cellulosa och trämassa. Eftersom järnvägstaxorna var för höga, hade 
företagen avstått från att koncentrera sina uttransporter till hamnar som antingen 
var helt isfria eller hade ett fördelaktigare isläge än övriga norrlandshamnar.96 

1941 års isbrytarutredning begärde därför att Järnvägsstyrelsen skulle undersö-
ka vilka förutsättningar det fanns för att transportera de kvantiteter cellulosa, trä-
massa och trävaror som behövde utföras från Norrland under tid, då den ordinarie 
avlastningshamnen var stängd på grund av isläget.97 Järnvägsstyrelsen meddelade att 
SJ under 1930-talet hade genomfört en differentiering på upp till 40 procent av de 
ordinarie taxorna för transporter av trämassa och cellulosa till Göteborg och Stock-
holm. Dessa fraktlindringar hade utnyttjats av ett antal producenter i de sydligaste 
delarna av Norrland, medan de inte hade varit tillräckliga för producenter i övriga 
delar av Norrland. Slutsatsen av utredningen blev därför att fraktreduceringen mås-
te bli mycket hög för dessa producenter. Järnvägsstyrelsen fann också att det bort-
sett från enstaka fall, där särskilt gynnsamma förutsättningar förelåg för en frakt-
nedsättning, var uteslutet att så låga frakter skulle kunna medges att de var tillräckli-
ga för att möjliggöra transport av massgods med järnvägar under den tid då sjöfar-
ten hindrades av is.98  

                                                 
95 RA, YK 730, vol. 2, ”Utredning rörande varutrafiken med Norrland”. 
96 RA, YK 730, vol. 2, ”Utredning rörande varutrafiken med Norrland”. 
97 RA, YK, 730, vol. 9, ”Brev till Kungl. Järnvägsstyrelsen; ang. undersökning rörande transport-
möjligheter järnvägsledes för visst massgods från Norrland”.  
98 RA, YK 730, vol. 2, ”Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen till 1941 års isbrytarutredning D.-
nr Ekbr. 141/42”. 
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Reaktionen från 1941 års isbrytarutredning på detta besked var typisk för dåtidens 
syn på järnvägen som tillväxtinstrument. Trots att denna information var relativt 
nedslående och frågan inte hade klarlagts, menade utredningen ändå att det var an-
geläget att i framtiden försöka nå en lösning på frågan hur järnvägsfrakter skulle 
kunna lösa den norrländska industrins transportproblem.99 
 

Isbrytarinvesteringar 

När det gäller utbyggnaden av isbrytarresurserna, styrdes utredningens rekommen-
dationer av de föreslagna prioriteringarna för isbrytningsverksamheten. Eftersom 
isbrytartrafiken i området runt Öresund var ett prioriterat område, föreslog utred-
ningen projektering av en havsisbrytare avsedd för trafik i Öresund.100  
 

Isbrytningens finansiering 

1941 års isbrytarutredning föreslog även att ett nytt avgiftssystem för isbrytningen 
skulle införas. Den avgiftsprincip som hade tillämpats från det att den statliga isbry-
tarverksamheten inleddes 1926 hade en generell karaktär. Sjöfarten bidrog genom 
denna till isbrytningsverksamheten genom att betala en förhöjd fyr- och båkavgift 
(fem procent). Fyr- och båkavgiften betalades av varje fartyg som kom från eller 
avgick till utrikes ort, oavsett vilken hamn i Sverige det gällde.101  

Utredningen menade i det här avseendet, att avnämarna hade större skyldighet 
att bidra till kostnaderna för isbrytningen. Även om det kunde betraktas som ett 
statligt intresse att sjöfarten i största möjliga utsträckning fick isbrytarhjälp, ansåg 
utredningen att avgiftens generella karaktär drabbade den sjöfart som inte berördes 
av isbrytningen alltför hårt.102 

Utredningen föreslog därför en specifik isbrytartaxa för Norrlandskustens sjö-
fart som skulle gälla de utrikes sjöfrakter som passerade tullhamnarna norr om 

                                                 
99 SOU 1942:53, s. 174. För att ge en bild av i hur stor utsträckning detta resonemang verkligen 
representerade järnvägsintresset kan det ställas mot synen på isbrytningen i den samtida avhand-
lingen av geografen Harald Wik, som behandlade Norrlands export under perioden 1871-1937. I 
detta arbete, Wik (1941), försökte han bland annat identifiera de faktorer som bestämde expor-
tens storlek. Wik menade att begränsningen hos den statliga isbrytarkapaciteten var en faktor som 
hade stort negativt inflytande på exportens sammansättning och omfattning. Ishinder gjorde det 
omöjligt för sjöfarten att transportera tungt massgods på vintern. Den internationella konkur-
renskraften hos exportindustrier i förädlingsledet som pappersmassa och papper ökade ju längre 
sjöfarten kunde hållas öppen. Av den anledningen menade Wik att den statliga isbrytartrafik som 
hade inletts under mellankrigstiden hade ett gynnsamt inflytande på Norrlands export. Wik såg 
därför också med tillförsikt fram emot den tidpunkt då frågan om vintersjöfarten längs Norr-
landskusten kunde lösas. 
100 SOU 1942:53, s. 163. 
101 SOU 1942:53, s. 256. Fyr- och båkavgiften reglerades i SFS 335/1937 och SFS 336/1937. 
102 SOU 1942:53, s. 256f. 
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Stockholms län. Det föreslagna avgiftssystemet byggde på att ungefär halva isbryt-
ningskostnaden skulle täckas dels genom en särskild fartygsavgift som togs ut under 
vissa vintermånader (för Norrlands del beräknades denna period vara cirka sex må-
nader) och dels genom en särskild varuavgift.103  
 

Remissperioden 

Under den fortsatta beredningen av utredningens förslag kritiserade ett antal aktö-
rer utredningens förslag om isbrytarverksamhetens omfattning, som de menade var 
alltför restriktivt. Dessa aktörer ställde också krav på ytterligare isbrytarinvestering-
ar än de som utredningen hade föreslagit. Denna kritik inleddes när de representan-
ter för norrländska sjöfartsintressen och Marinen som ingick i utredningen reserve-
rade sig mot delar av förslagen. Ledamoten Gustaf Göranson104 menade exempel-
vis att det mot bakgrund av den norrländska industrins framtidsmöjligheter var 
nödvändigt att anskaffa ytterligare en havsisbrytare av Ymers typ. Carl Noren-
berg105 ställde sig bakom detta krav och betonade att villkoren för sjöfarten i södra 
Norrland borde förbättras. Norenberg ville också ha mer generösa villkor för att 
Gävle stad skulle samfinansiera en kustisbrytare på det sätt som utredningen hade 
föreslagit.106 Slutligen menade även flottans representant, konteramiralen Giron, att 
en havsisbrytare av Ymers typ borde anskaffas eftersom detta skulle förstärka sjö-
stridskrafternas rörlighet vintertid och göra förbindelsen mellan Gotland och fast-
landet säkrare.107  

Även i remisskommentarerna från norrländska intressegrupper var den all-
männa uppfattningen att utredningens förslag inte innebar någon förbättring av 
villkoren för den norrländska sjöfarten. Genomgående framfördes också kritik mot 
utredningens förslag om avgifter för isbrytningen och krav på investeringar i ytterli-
gare havsisbrytare.108 Anledningen till denna reaktion var att det nationella intresset 
för den ekonomiska utvecklingen i Norrland hade fördjupats i början av 1940-talet. 

År 1940 tillsattes 1940 års Norrlandsutredning, som skulle undersöka det norr-

                                                 
103 SOU 1942:53, s. 258f. 
104 Göranson var VD för Svenska Cellulosa Aktiebolagets dotterbolag i Sundsvall och ordförande 
i Svenska Trävaruexportföreningen. 
105 Norenberg var VD för kolonialvarufirman Ludvig Ericsson & Co. AB i Gävle och ordförande 
i Svenska kolonialgrossisters riksförbund. Han var även stadsfullmäktigeledamot i Gävle och där 
ledamot av stadens handels- och sjöfartsnämnd samt ordförande i hamnstyrelsen. 
106 Dessa reservationer är tryckta i SOU 1942:53, s. 327f.  
107 SOU 1942:53, s. 329. Se även remisserna från övriga militära aktörer med intressen i isbrytar-
politiken i RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 18 februari 1944, ärende 58, ”Chefen för 
Marinen, Yttrande över betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytarverksamhet”; 
”Försvarsstaben, 1941 års isbrytningsutrednings förslag”. 
108 Se exempelvis Handelsdepartementet, Konseljakt den 18 februari 1944, ärende 58, ”Remiss, 
Länsstyrelsen i Västerbottens Län den 12 mars 1943”. 
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ländska näringslivets utvecklingsmöjligheter.109 Denna utredning hade karaktären av 
en idéorienterad förstudie till den 1944 tillsatta Norrlandskommittén, som hade till 
uppgift att mer ingående undersöka de problem som 1940 års Norrlandsutredning 
hade identifierat och presentera förslag till hur de kunde lösas. En grundtanke i det-
ta arbete var att den norrländska ekonomin skulle moderniseras genom att möjlig-
heterna att förädla regionens råvarutillgångar förbättrades.110 Isbrytningen betrakta-
des därför som ett av de instrument som krävdes för att underlätta industrialisering 
och en modernisering av samhällslivet.  
 

Beslutsfattande 

Den efterföljande riksdagspropositionen omfattade inte alla de förslag, som 1941 
års isbrytarutredning hade lagt fram. Propositionen fokuserade på frågan om den 
statliga isbrytartrafikens målsättningar och behovet av statliga isbrytarinvesteringar. 
Förslaget om isbrytningsavgifter togs dock inte upp till behandling vid detta tillfälle. 

I propositionen fastställdes de föreslagna prioriteringarna för den statliga is-
brytarverksamheten.111 Staten kunde inte garantera en oavbruten vintersjöfart längs 
Norrlandskusten under stränga eller normalt kalla vintrar. I dessa situationer måste 
statens insatser begränsas till att förkorta vinteravbrotten genom isbrytning i början 
och slutet av isperioden. Det fanns visserligen betydande fördelar med att utöka 
den statliga isbrytningsverksamheten. Dessa fördelar var relaterade till såväl före-
tags- och nationalekonomiska som handels- och socialpolitiska synpunkter. En ut-
vidgad statlig isbrytningsverksamhet var dock inte det enda instrumentet för att 
uppnå en ökning av vintertrafiken längs Norrlandskusten. En ökning av isförstärkt 
tonnage hos enskilda avnämare och en utveckling av kustisbrytningen kunde ge 
liknande positiva effekter.112  

Även om riksdagen fattade beslut om att investera i en isbrytare avsedd för 
Öresund, Thule, avvisades förslaget att investera i ytterligare en havsisbrytare i pro-
positionen. Detta besked missgynnade de norrländska intressegrupper som hade 
engagerat sig i frågan. Eftersom Thule även kunde utnyttjas för isbrytning längs 
Norrlandskusten under milda vintrar när det inte låg is i Öresund, kunde detta in-
vesteringsbeslut dock förväntas innebära en viss förbättring även av den norrländs-
ka isbrytarberedskapen.113  

                                                 
109 SOU 1943:39, s. 3f.  
110 SOU 1949:1, s. 4ff. 
111 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 28. Det beslutade regelverket för den statliga isbry-
tartrafiken redovisas i SFS 831/1947. 
112 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 40f. 
113 RA, YK 1037, vol. 18, ”Protokoll fört vid Norrländska isbrytarutredningens konstituerande 
sammanträde i Riksdagshuset den 20/2 1945”. 
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Genom beslutet beaktades inte heller de försvarspolitiska argument som fördes 
fram av Marinens och Försvarsmaktens representanter. Handelsministern medde-
lade att frågan om att investera i en ny havsisbrytare av försvarspolitiska skäl hade 
strukits från propositionen efter samråd med chefen för Försvarsdepartementet. 
Detta ställningstagande hade påverkats av att den statsfinansiella situationen och 
materialbristen inom varvsområdet i samband med det pågående andra världskriget 
tvingade fram prioriteringar i ekonomin. Andra försvarspolitiska projekt hade där-
för företräde framför en ny havsisbrytare.114  

Den efterföljande riksdagsdebatten om propositionen kännetecknades dock 
inte oväntat av ett omfattande deltagande från riksdagsmän som representerade 
Norrlandslänen. Exempelvis lämnades sju motioner in. I dessa motioner krävde de 
norrländska riksdagsledamöterna att staten skulle investera i ytterligare isbrytare för 
sjöfarten på Norrland och framhöll att isbrytningen hade så stor betydelse för den 
ekonomiska utvecklingen i Norrland att frågan måste fortsätta utredas. Dessa mo-
tioner hade ett brett deltagande, varav en motion hade lagts fram av bland andra 
Gunnar Myrdal och Rickard Sandler (Sandler var vid denna tidpunkt även lands-
hövding i Gävleborgs län).115   

Detta arbete resulterade i att riksdagen i juli 1944 fattade beslut om en ny ut-
redning om isbrytarpolitiken. Denna utredning skulle fokusera på isbrytningen 
längs Norrlandskusten. Utredningen skulle studera hur kustisbrytningen utefter 
Norrlandskusten skulle organiseras och vilka andra åtgärder som krävdes för att 
effektivisera vintersjöfarten längs Norrlandskusten.116  

 

2.2 Norrlandskommitténs isbrytarutredning  

 

Initiering 

I september 1944 fick Norrlandskommittén i uppdrag att genomföra den utred-
ningen om isbrytningen längs Norrlandskusten som riksdagen hade föreslagit. En 
särskild delegation inom Norrlandskommittén, Norrlandskommitténs isbrytarut-
redning, bildades för att genomföra utredningsarbetet. 117 Till denna utredning ad-
jungerades tre ledamöter i Norrlandskommittén, Bure Holmbäck, Erik Kempe och 
Gustav Velander. Dessa tre ledamöter var representativa för den regionala elit som 

                                                 
114 Kungl. Maj:ts proposition nr 132/1944, s. 40f och s. 49. RA, Handelsdepartementet, Kon-
seljakt den 18 februari 1944, ärende 58, ”Statens Industrikommission angående förslag till ord-
nande av Statens Isbrytningsverksamhet”. 
115 Motioner FK nr 280/1944; Motioner FK nr 282/1944; Motioner FK nr 283/1944; Motioner 
AK nr 452/1944; Motioner AK nr 457/1944; Motioner AK 458/1944; Motioner AK 462/1944.  
116 Statsutskottets utlåtande nr 204/1944, s. 24f; Riksdagens skrivelse nr 429/1944, s. 7ff. 
117 SOU 1948:31, s. 3f. 
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ingick i Norrlandskommittén. Holmbäck var VD för Svenska Cellulosa Aktiebola-
gets bolagsgrupp Munksund AB, medan Kempe var skogschef inom Mo och 
Domsjö. Velander representerade Västernorrland i riksdagens förste kammare för 
Högerpartiet. Han var också aktiv inom Västernorrlands läns landsting och dess 
förvaltningsutskott. Ett antal experter knöts också till utredningen som sakkunniga 
i sjöfartsfrågor. Bland dessa experter kan nämnas Hjalmar Sjöholm och Stellan 
Hermelin, som var specialiserade på isbrytning och tidigare hade arbetat inom 1941 
års isbrytarutredning. En annan expert var Gustav Edlund. Edlund var expert på 
hamnfrågor och hade tidigare varit hamndirektör i Malmö.118 
 

Beredningen inom Norrlandskommitténs isbrytarutredning 

 

Isbrytarverksamhetens omfattning och inriktning 

Norrlandskommitténs isbrytarutredning föreslog att den statliga kompetensen inom 
ett antal områden med anknytning till vintersjöfarten borde ökas. Ett av dessa om-
råden var SMHI:s observations- och israpporttjänst, som borde utvidgas och effek-
tiviseras så att isbrytarledningen varje dag under isperioden fick en aktuell bild av 
isförhållandena i de farleder, där isbrytning pågick eller var att förvänta. Utredning-
en föreslog även att Kommerskollegium skulle få i uppdrag att inleda ett samarbete 
med assuransföretagen för att motverka isskador. Ett annat förslag var att möjlighe-
terna till navigation längs Norrlandskusten förbättrades genom kompletterad, issä-
ker fyrledning.119  
 

Isbrytarinvesteringar 

En stor del av arbetet inom den Norrlandskommitténs isbrytarutredning var inrik-
tat mot att studera hur kustisbrytningen kunde utvecklas och hur avnämarna skulle 
påverkas av sådan isbrytartrafik. Utredningen gjorde en omfattande undersökning 
över vilka hamnar och lastageplatser som kunde utnyttjas om hjälpisbrytare anskaf-
fades och på vilket sätt dessa kunde utgöra komplement till havsisbrytarna.120  
 

                                                 
118 SOU 1948:31, s. 4. 
119 SOU 1948:31, s. 5. 
120 RA, YK 1037, vol. 18, ”Utkast till arbetsplan för Norrländska isbrytarutredningen”; ”Protokoll 
fört vid Norrländska isbrytarutredningens konstituerande sammanträde i Riksdagshuset den 20/2 
1945”. RA, Kommerskollegium, Statens Isbrytardirektör, F:4, ”PM angående värdet av hjälpisb-
rytare för vintersjöfart vid Norrlandskusten”; ”Statliga bidrag till och administrativa åtgärder för 
förbättrad isbrytning längs Norrlandskusten”. RA, YK 1037, vol. 17, ”P.M. av den 28 oktober 
1946”; ”P.M. av den 8 april 1947 angående bemanning och drift av hjälpisbrytare i statlig regi”.  
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Norrlandskommitténs isbrytarutredning studerade också hur kostnaderna för de två 
hjälpisbrytare som man kom fram till borde anskaffas för att komplettera de statliga 
havsisbrytarna skulle fördelas mellan staten och privata intressen. Utredningen fö-
reslog att hjälpisbrytarna borde anskaffas av privata intressen med 75 procents 
statsbidrag och stå till statens disposition under isbrytningsperioden.121  
 

Isbrytningens finansiering 

Genom att den behandlade frågan om isbrytningsavgifter fick Norrlandskommit-
téns isbrytarutredning möjlighet att formulera ett alternativt förslag till det som 
1941 års isbrytarutredning hade presenterat. Norrlandskommitténs isbrytarutred-
ning ifrågasatte påståendet från 1941 års isbrytarutredning att sjöfarten längs kust-
sträckorna i södra Sverige betalade en oproportionerligt stor del av den statliga is-
brytningens kostnader. I sitt betänkande presenterade Norrlandskommitténs isbry-
tarutredning en beräkning av hur den statliga isbrytartrafikens kostnader hade för-
delats mellan olika kuststräckor under perioden 1925-1946. Beräkningen visade att 
kostnaderna för isbrytningen för Norrlandskusten var mellan 9,1 och 7,8 miljoner 
kronor, beroende på vilken beräkningsmetod som tillämpades. Kostnaderna för 
isbrytningen längs övriga kuststräckor var 9,9 till 11,3 miljoner kronor. Eftersom 
denna kostnad var större än kostnaden för Norrlandskusten, fanns det enligt Norr-
landskommitténs isbrytarutredning inget motiv för en differentiering av isbrytning-
ens kostnader mellan Norrlandskusten och övriga kuststräckor. Norrlandskommit-
téns isbrytarutredning betonade också att de statliga kostnaderna för isbrytningen 
längs Norrlandskusten i första hand måste jämföras med dess samhällsvärde. Efter-
som isbrytningen underlättade exporten från Norrland var dess samhällsvärde stör-
re än den statliga isbrytningens kostnader.122  

 

Beslutsfattande 

Handelsdepartementet gav i juli 1948 Kommerskollegium i uppdrag att fortsätta 
beredningen av förslagen från Norrlandskommitténs isbrytarutredning. Som en del 
av det inledande arbetet skulle Kommerskollegium inhämta remisskommentarer på 
utredningens förslag från ett antal norrländska aktörer för att bedöma hur man 
skulle kunna utveckla förslagen.123 
 

                                                 
121 SOU 1948:31, kapitel 8. RA, YK 1037, vol. 17, ”Anteckningar vid sammanträdet inom Norr-
landskommitténs isbrytarutredning den 11 april 1947”. 
122 SOU 1948:31, ss. 76ff. 
123 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 170, ”Skrivelse 
Handelsdepartementet till Kommerskollegium den 23 juli 1948”. 
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Anledningen till att Handelsdepartementet delegerade arbetet på detta sätt var att 
ansvaret för ledningen av den statliga isbrytartrafiken hade förändrats. Efter ett för-
slag från 1941 års isbrytarutredning som riksdagen behandlade först 1947, överflyt-
tades ledningen av isbrytarverksamheten under fredsförhållanden från de sjömilitä-
ra myndigheterna till Kommerskollegiums Sjöfartsbyrå. Eftersom huvuduppgiften 
för den statliga isbrytningen var att lämna isbrytarhjälp åt handelssjöfarten, var det 
önskvärt att de som ledde verksamheten hade ingående kännedom om de förhål-
landen inom handeln, sjöfarten och näringslivet i övrigt, som var av betydelse för 
verksamheten. En civil myndighet med anknytning till handelssjöfarten ansågs där-
för vara mer lämplig att leda isbrytarverksamheten än en militär myndighet.124   

Isbrytarna fortsatte dock att vara örlogsfartyg, bemannade av militär personal. 
De civila och militära funktionerna koordinerades i det här avseendet genom att en 
tjänst som Statens Isbrytardirektör inrättades inom Kommerskollegiums Sjöfartsby-
rå. Statens Isbrytardirektör, som var marinofficer, fungerade som verkställande 
tjänsteman i fråga om den statliga isbrytningsverksamheten och var därmed nyckel-
personen för verksamhetens utveckling.125  

Den marinofficer som utnämndes till Statens Isbrytardirektör 1947 var Stellan 
Hermelin, som uppehöll tjänsten fram till 1957. Liksom Sjöfartsbyråns chef Hjal-
mar Sjöholm hade Stellan Hermelin deltagit som sakkunnig i 1941 års isbrytarut-
redning och även medverkat under arbetet inom Norrlandskommitténs isbrytarut-
redning. Hermelin var därför väl förtrogen med de tekniska och organisatoriska 
problem som Norrlandskommitténs isbrytarutredning hade identifierat och hade 
ett stort engagemang i dessa frågor. Detta bidrog till att Kommerskollegium kunde 
fortsätta beredningen av Norrlandskommitténs isbrytarutrednings förslag på ett 
aktivt sätt.  
 

2.3 Den avslutande beredningen av Norrlandskommitténs isbrytarutred-
nings förslag  

 

Isbrytarverksamhetens omfattning och inriktning 

Förslagen från Norrlandskommitténs isbrytarutredning i den här frågan blev en 
intern angelägenhet för Kommerskollegium. Eftersom Kommerskollegium var 
medvetna om sin svaga kompetens inom områden som isskador på fartyg, naviga-
tionshjälpmedel för vintersjöfart och meteorologi, började man i slutet av 1940-
talet att inkludera aktörer som sjöassuradörerna och SMHI i verksamheten.126 Trots 

                                                 
124 Kungl. Maj:ts Proposition nr 173/1947, s. 11. 
125 Kungl. Maj:ts Proposition nr 173/1947. 
126 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskol-
legium till Handelsdepartementet angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet 
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att Norrlandskommittén hade kritiserat statens tillkortakommanden inom detta 
område, försökte inte någon norrländsk intressegrupp driva frågan vidare genom 
remisskommentarer.   
 

Isbrytarinvesteringar 

Detta område dominerade de norrländska intressegruppernas remisskommentarer. 
Samtliga norrländska intressegrupper ansåg att det var en oundgänglig åtgärd att 
försöka realisera de planer som Norrlandskommitténs isbrytarutredning hade lagt 
fram om anskaffning av två mindre hjälpisbrytare.127 Kommerskollegiums arbete i 
den här frågan var fokuserat på att lösa kostnadsfördelningen mellan staten och 
icke-statliga aktörer vid investeringen i hjälpisbrytare. 

Kommerskollegium förhandlade fram investeringsavtal som innebar att de två 
hjälpisbrytarna skulle samfinansieras mellan staten och skogsindustrierna Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget (SCA) samt Mo och Domsjö (MoDo).128 De kostnader som 
dessa avtal skulle medföra för staten godtogs dock inte av Handelsdepartementet. 
Idéerna om kustisbrytning blev därmed en tillfällig åtgärd inom isbrytarpolitiken i 
väntan på att en mer övergripande regleringslösning om isbrytarverksamhetens in-
riktning och omfattning skulle utarbetas.129 Isbrytningen i anslutning till hamnarna 
utfördes därigenom fortsättningsvis av icke-statliga aktörer, i första hand kommu-
nerna eller industriföretagen.130  

                                                                                                                                                         

den 9 oktober 1951”. RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 
170, ”Kommerskollegium; med förslag till åtgärder för främjande av statens isbrytarverksamhet 
den 13 juli 1949”. RA, Sveriges Allmänna Exportförening, F 1, c, vol. 44, ”Kungl. Sjöfartsstyrel-
sen, Nautiska Byrån. PM angående interpellation i Riksdagen om åtgärder att få till stånd bättre 
förutsättningar för den svenska sjöfarten vintertid”. 
127 Se exempelvis RA, Kommerskollegium, Statens Isbrytardirektör, F:4, ”Remissvar Västernorr-
lands och Jämtlands läns handelskammare 1949-03-28”; ”Remissvar Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län 1949-03-28”; ”Remissvar Länsstyrelsen i Gävleborgs Län 14 mars 1949”. 
128 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 170, ”PM ang. KKK 
uppdrag om isbrytarverksamheten”. RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sek-
tionen F1, vol. 171, ”Kommerskollegium; med förslag till åtgärder för främjande av statens isbry-
tarverksamhet den 13 juli 1949”; ”Synpunkter på Mo och Domsjös och SCA:s engagement vid 
anskaffningen av hjälpisbrytare”. 
129 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskol-
legium; angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet den 7 oktober 1952”. För 
en översikt av denna del av beslutsprocessen, se RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Admi-
nistrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskollegium till Handelsdepartementet angående åtgär-
der till främjande av statens isbrytarverksamhet den 9 oktober 1951” och RA, Kommerskollegi-
um, Statens isbrytardirektör E1, Diarieförda skrivelser vol. 11 1955, ”Kommerskollegium. Skri-
velse till Handelsdepartementet den 14 september 1955 angående utredningen av statens isbrytar-
verksamhet” samt Kungl. Maj:ts Proposition nr 1/1951, bil. 12, s. 108 och Kungl. Maj:ts Proposi-
tion nr 1/1952, bil. 12, s. 107. 
130 En översikt av hur denna isbrytarflotta utvecklades under efterkrigstiden lämnas i SOU 
1971:63, s. 108ff. 
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Isbrytningens finansiering 

Även detta område blev en intern angelägenhet för Kommerskollegium. De förslag 
om avgifter för isbrytningen som hade presenterats av 1941 års isbrytarutredning 
hade bordlagts i samband med riksdagspropositionen 1944. Kommerskollegium 
tillfrågade därför 1948 års lotskommitté om denna utredning, som behandlade av-
gifterna för lotsning, också kunde utreda frågan om isbrytningsavgifter.131 I sitt svar 
till Kommerskollegium avvisade dock 1948 års lotskommitté tanken att denna ut-
redning skulle behandla frågan om isbrytningsavgifterna.132 Dilemmat att hitta en 
aktör som kunde hantera frågan innebar därför i praktiken att det avgiftssystem 
som hade införts 1937 fortsatte att gälla.  
 

2.4 Sammanfattning 

Under 1940-talet var isbrytarpolitiken föremål för en omfattande utredningsverk-
samhet. 1941 års isbrytarutredning initierades genom att isbrytarkaptenen Stellan 
Hermelin uppmärksammade Marinstaben och Kommerskollegium på problemen 
inom den statliga isbrytarverksamheten. Dessa aktörer kunde sedan övertyga Han-
delsdepartementet att tillsätta en statlig utredning i frågan. Arbetet under 1941 års 
isbrytarutredning följde sedan ett korporativistiskt mönster. Beredningsfasen kän-
netecknades av ett brett deltagande från olika organiserade intressen, vilket innebär 
att norrländska intressegrupper som länsstyrelser, kommuner och handelskammare 
fick tillträde till beslutsprocessen. Dessa aktörer framförde i första hand önskemål 
om statliga investeringar, vilket inte resulterade i något statligt beslutsfattande. Det 
förekom även ett omfattande agerande i riksdagen av norrländska riksdagsledamö-
ter i samband med att utredningens förslag behandlades. Deras agerande fick till 
följd att en ny utredning, Norrlandskommitténs isbrytarutredning, tillsattes. Kom-
merskollegium fick sedan 1948 i uppdrag att arbeta fram lösningar de problemom-
råden som Norrlandskommitténs isbrytarutredning och de avnämare till isbrytning-
en som deltog i utredningen hade identifierat.  

Även om utredningarna om isbrytningen längs Norrlandskusten inte utmyn-
nade i några sakpolitiska förslag, skapade de betydelsefulla förutsättningar inför det 
framtida beslutsfattandet inom området. Då den statliga isbrytarverksamheten fick 
en civil ledning kunde Kommerskollegiums sjöfartsbyrå inleda ett långsiktigt arbete 
med att bygga upp den statliga kompetensen inför det framtida arbetet med isbry-
tarpolitiken. I det här avseendet bidrog Norrlandskommitténs isbrytarutredning till 
att de problem som de norrländska avnämarna uppmärksammade kanaliserades till 
den nationella nivån för att inkluderas i den statliga isbrytarpolitiken.  
                                                 
131 RA, Kommerskollegium. Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 170, ”Kommerskol-
legium, skrivelse till 1948 års lotskommitté 1948-10-28”. 
132 RA, Kommerskollegium. Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 170, ”1948 års lots-
kommitté till Kungl. Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån angående isbrytaravgiften”.  
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Genom att utnyttja sin vetoposition under de remiss- och motionsperioderna där 
förslagen i 1941 års isbrytarutredning kunde kritiseras, bidrog norrländska intresse-
grupper till att skapa dessa nya förutsättningar inom isbrytarpolitiken. De norr-
ländska intressegruppernas agerande bidrog också till att den rollfördelning mellan 
järnvägssektorn och sjöfartssektorn i frågan om den norrländska industrins vinter-
transporter som 1941 års isbrytarutredning hade föreslagit inte implementerades. 
Frågan om hur den norrländska industrins vintertransporter skulle organiseras var 
därmed öppen för fortsatta överväganden och det var fortfarande möjligt att ex-
pandera den statliga isbrytningen. Hur denna utveckling kom till uttryck i de be-
slutsprocesser om isbrytningen längs Norrlandskusten som ägde rum under 1950-
talet behandlas i följande kapitel. 
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3. En isbrytarpolitik för den norrländska exportindustrin 1950-1965  
 

Till skillnad från under 1940-talet, blev isbrytningen längs Norrlandskusten ett eta-
blerat trafikpolitiskt område under 1950-talet. Den sektorsmyndighet - Kommers-
kollegium (fram till 1955) eller Sjöfartsstyrelsen (från och med 1956) - som ansva-
rade för isbrytningen var därmed en naturlig part för norrländska intressegrupper 
att samverka med i frågor som gällde den statliga isbrytartrafiken. Genom att den 
statliga isbrytarverksamheten sedan 1947 styrdes av Handelsdepartementet hade 
den, till skillnad från då den befann sig under militär ledning, också integrerats i en 
tydlig nationell kontext.  

Under dessa nya förutsättningar behandlades frågan om isbrytningen längs 
Norrlandskusten i tre beslutsprocesser som pågick under 1950-talet och första hälf-
ten av 1960-talet. En av dessa beslutsprocesser behandlade hur de allmänna riktlin-
jerna för den statliga isbrytarverksamhetens längs Norrlandskusten skulle utformas 
och utmynnade i 1966 års isbrytarkungörelse, vilket är det regelverk som fortfaran-
de gäller för vintersjöfarten längs Norrlandskusten. De övriga två beslutsprocesser-
na behandlade investeringarna i isbrytarna Oden (1954) och Tor (1961). 
 
 

3.1 Sjöfartsområdets sektorisering under efterkrigstiden 

Sjöfartssektorns politiska förutsättningar förändrades under efterkrigstiden. I för-
hållande till andra transportslag var den svenska sjöfartspolitiken ett transportpoli-
tiskt område där det statliga engagemanget var lägre än inom övriga områden.133 En 
anledning till detta var att sjöfartens relativa andel av det totala transportarbetet 
minskade från och med den svenska industrialiseringen under 1800-talets senare 
hälft. Skattningar av denna utveckling visar att sjöfarten svarade för mellan 50 och 
75 procent av det totala transportarbetet under 1870-talet. I början av 1900-talet 
hade sjöfartens andel av transportarbetet minskat till omkring 30 procent. Under 
hela första hälften av 1900-talet fortsatte sjöfartssektorns andel att sjunka. Omkring 
år 1950 svarade sjöfartssektorn för 17 procent av transportarbetet.134  

                                                 
133 Med sjöfartspolitik menas här myndigheters politiska, ekonomiska och administrativa styrning 
av tre områden inom sektorn, vars utformning kan förändras genom offentliga beslut. Det första 
området utgörs av frågor relaterade till sjösäkerhet och navigationsmöjligheter. Det andra områ-
det omfattar finansieringen av investeringar i hamnar och övrig maritim infrastruktur utanför det 
kommunala ansvaret. Det tredje området omfattar regleringen av närsjöfarten, dvs. den del av 
sjöfarten som konkurrerar med övriga nationella transportslag. 
134 SOU 1981:103, s. 59. I sina serier av den procentuella fördelningen av transportarbetet under 
efterkrigstiden redovisar Krantz (1972, a), s. 38f., s. 101 och s. 130, en liknande trend, men en 
något annorlunda relativ fördelning mellan transportslagen vid en gemensam nedslagspunkt, där 
båttransporternas andel beräknas till 19 procent 1950. Utvecklingen av förhållandet mellan sjö-
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Den statliga interventionism som karakteriserade trafikpolitiken under 1930-talet 
och som fördjupades under 1940-talet innebar emellertid att sjöfartspolitiken för-
ändrades.135 I centrum för efterkrigstidens trafikpolitik stod en statlig utredning, 
1944 års trafikutredning. 1944 års trafikutredning tillsattes som ett led i statens ef-
terkrigsplanering för att diskutera vilka effekter som olika typer av trafikpolitik 
kunde väntas ha för sysselsättningen efter krigets slut.136  

1944 års trafikutredning diskuterade bland annat vilken trafikpolitik som bäst 
skulle ge näringslivet i sin helhet en gynnsam utveckling. En av utredningens 
grundläggande förutsättningar var att transportsektorn genom sin karaktär av 
”hjälporgan” till andra näringsgrenar var av stor betydelse för samhällsekonomin. 
Målen för trafikpolitiken måste därför vara delvis bestämda utifrån dess näringspo-
litiska effekter eftersom det rådde ett ömsesidigt samband mellan trafikpolitiken 
och andra avsnitt av den ekonomiska politiken, exempelvis konjunkturpolitiken och 
den strukturella politiken. Utredningen konstaterade att detta samband till en viss 
grad alltid hade funnits eftersom trafikpolitiken ytterst bestämts av staten, som där-
igenom sökt förverkliga sina allmänpolitiska intentioner. Det betonades emellertid 
att behovet av koordinering hade tilltagit på senare år och att en orsak till detta var 
statens alltmer ökade befattning med olika sidor av det ekonomiska livet.137  

Dessa övergripande idéer om vikten av aktiva statliga åtgärder på transport-
området genomsyrade även betänkandet från den hamnutredning som tillsattes 
1944, 1944 års hamnutredning. I kommittédirektiven till 1944 års hamnutredning 
framhölls att en rationell avvägning eller fördelning av hamnutbyggnader inte kun-
de uppnås utan överväganden av allmän trafikpolitisk art. Hamnarna borde därför 
inte betraktas enbart som ett hjälpmedel för sjöfartsnäringen, utan måste infogas i 
ett större sammanhang som en del av en samlad transportapparat.138 

 Centraliseringen inom sjöfartsområdet förstärktes sedan genom bildandet av 
Sjöfartsstyrelsen 1956. En statlig utredning föreslog 1954 att lots- och sjökartever-
ken samt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens hamnorgan skulle sammanföras till ett 
verk. Eftersom målet var att samla alla organ med anknytning till sjöfarten, borde 
också den statliga isbrytartjänsten ingå i detta verk.139 På detta sätt var det också 
möjligt att uppnå de mål som planmässighet, kontinuitet, centralisering och sam-
ordning av organisationen som var önskvärda för den statliga sjöfartssektorn.140 
Den nybildade Sjöfartsstyrelsen fick dock en särställning inom den statliga trans-

                                                                                                                                                         

transporter och övriga transportslag under den svenska industrialiseringen diskuteras även utför-
ligt i Krantz (1972, b). 
135 Andersson-Skog (1993), s. 182. 
136 SOU 1947:85, s. 14.  
137 SOU 1947:85, s. 39. 
138 SOU 1949:21, s. 4ff. 
139 SOU 1954:12, s. 106f; Kungl. Maj:ts Proposition nr 124/1955. 
140 SOU 1954:12, s. 6f. 
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portsektorn genom att den fram till 1963 styrdes av Handelsdepartementet istället 
för av Kommunikationsdepartementet.  

Sjöfartssektorns förutsättningar påverkades även av de transportpolitiska idé-
erna under 1950-talet. Idén om det trafikslagsvisa kostnadsansvaret var vägledande 
för praxis inom trafikpolitiken under 1950-talet. Denna situation fick konsekvensen 
att olika områden inom trafikpolitiken sektoriserades. Sektorisering innebär att en-
skilda politikområden konstituerar ett eget politiskt område, med egna politiska 
program och egna myndigheter i statsapparaten.141 På detta sätt uppstod det en sär-
skild arena för sjöfarten inom trafikpolitiken genom bildandet av Sjöfartsstyrelsen 
som en sektorsmyndighet för sjöfarten. Denna utveckling fick samtidigt till följd att 
den tekniska och administrativa kompetens inom isbrytningsområdet som hade 
etablerats under 1940-talet utökades.142  
 

3.2 Beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse 

  

Initiering 

Sjöfartsstyrelsen fick i december 1955 i uppdrag av handelsministern att överta 
Kommerskollegiums uppdrag från 1948 att utarbeta nya allmänna riktlinjer för is-
brytarverksamheten.143 Detta uppdrag omfattade ett antal områden. Förutom att ta 
fram riktlinjer för isbrytartrafiken skulle Sjöfartsstyrelsen även utforma den interna 
administrativa organisationen för isbrytartjänsten. Andra områden som uppdraget 
omfattade var en fortsatt utveckling av den meterologiska israpporteringen och en 
utbyggnad av sjösäkerhetsinfrastrukturen i form av fyrar och andra navigations-
hjälpmedel.144 Arbetet med att ta fram riktlinjerna för isbrytarverksamheten pågick 
fram 1966, då en ny isbrytarförordning ersatte den som antagits 1947.  

Jag kommer i det följande att fokusera på den del av arbetet med 1966 års is-
brytarförordning där riktlinjerna för isbrytartrafiken längs Norrlandskusten utarbe-
tades. Dessa riktlinjer gäller fortfarande idag. Genom att ge Sjöfartsstyrelsen i upp-
drag att utforma dessa riktlinjer, medgav staten för första gången att den var beredd 
att garantera kontinuerlig isbrytarhjälp åt sjöfarten längs Norrlandskusten. Denna 
utfästelse medförde dock högre krav på avnämarna än tidigare för att få tillgång till 
isbrytarassistans, vilket var det centrala område som behandlades i förarbetena inför 
1966 års isbrytarkungörelse. Detta beredningsarbete bedrevs dels som en sektorsin-

                                                 
141 Pettersson (1999), s. 31. 
142 Jämför Pettersson (1988), s. 165. 
143 Andra kammarens protokoll nr 1/1956,” Svar på interpellationer ang. isbrytarberedskapen och 
vissa maskinskador på isbrytaren Thule, s. 10”. 
144 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Sjöfartsstyrel-
sen; angående isbrytarverksamhetens och isbrytarberedskapens ordnande m.m N 571/56:113”. 
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tern process och dels i samverkan med intressegrupper inom ramen för den korpo-
rativistiska beslutsmodellen.  
 

Beredningen på sektorsnivå 

Beredningen av förslaget inleddes med att ett arbetsutskott inom Sjöfartsstyrelsen 
under 1956 genomförde en utredning om hur den statliga isbrytartrafiken längs 
Norrlandskusten borde organiseras. I utredningsgruppen ingick förutom Hjalmar 
Sjöholm och Stellan Hermelin även sjöfartsrådet Gustaf Lindencrona och en repre-
sentant för rederinäringen, Claes-Herman Abrahamsen. Utredningen undersökte 
dels behovet av förstärkning av isbrytarberedskapen och dels hur villkoren för vin-
tersjöfart i svenska farvatten, särskilt vid Norrlandskusten, kunde förbättras.145  

Den sektorsinterna delen av arbetet med att arbeta nya riktlinjer för isbrytar-
trafiken var relaterad till det samarbete inom isbrytningen rum mellan Sverige och 
Finland som inleddes under våren 1956. I samband med en konferens i Stockholm 
i maj 1956 beslutade den finska Sjöfartsstyrelsen och den svenska Sjöfartsstyrelsen 
att samordna ländernas regler för isbrytarassistans.146  

Sjöfartsstyrelsens utredningsgrupp föreslog ett antal förändringar av principer-
na för den svenska isbrytningsverksamheten som en följd av denna strävan att 
harmonisera mellan de svenska och finska riktlinjerna för isbrytartrafiken. För det 
första borde de regler som innebar att den statliga isbrytartrafiken prioriterade vissa 
geografiska områden och varutyper avskaffas. Dessa regler hade medfört att isbry-
tartrafiken längs Norrlandskusten begränsades när det fanns assistansbehov vid 
andra kuststräckor. För det andra lanserades en ny rollfördelning mellan staten och 
icke-statliga aktörer. De idéer om kustisbrytning som 1941 års isbrytarutredning 
hade lanserat förkastades. Istället föreslog utredningsgruppen att staten skulle ha 
ansvar för all isbrytning fram till skyddat farvatten i anslutning till hamnen, där en 
lokal isbrytare ägd av en icke-statlig aktör övertog isbrytningen.147   

För att förhindra att fartyg som inte var lämpliga för gång i is skulle kunna dra 
nytta av utvidgningen av den statliga isbrytartrafiken skulle ett regelsystem, där stat-
sisbrytarna endast behövde assistera sådana fartyg som ansågs lämpliga för gång i is, 
införas. Detta regelsystem utformades så att de fartyg som önskade isbrytarassistans 
var skyldiga att anmäla sin ankomst före ankomsten till isbelagda farvatten. Sjö-
fartsstyrelsen kunde då avgöra om detta fartyg hade rätt att påräkna isbrytarassi-

                                                 
145 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen Dnr N 571:113, Med utredning angående isbrytarverksamheten m.m.” 
146 Nordiska rådet session 5, 1957, ”SAK A 25. Bilaga 2: Protokoll från konferens Finland-Sverige 
om isbrytningsfrågor hållen i Stockholm den 23 och 24 maj 1956” 
147 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen. Utredning angående isbrytarverksamheten m.m, s. 38”; ”Sjöfartsstyrelsen; angåen-
de isbrytarverksamhetens och isbrytarberedskapens ordnande m.m N 571/56:113”. 
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stans. Mot bakgrund av isläget och prognoser om den närmaste tidens isläggning 
kunde Sjöfartsstyrelsen också utfärda trafikanvisningar som innebar att fartygstrafi-
ken till en given hamn begränsades till fartyg som uppfyllde vissa kriterier i fråga 
om fartygets skrov, tekniska utrustning och last.148  

Sjöfartsstyrelsens arbetsgrupp förkastade emellertid tanken på att komplettera 
detta regelsystem med ett avgiftssystem så som var fallet i Finland.149 Några andra 
förändringar i den avgiftsstruktur för isbrytningen som infördes under mellankrigs-
tiden inträffade inte heller under 1950-talet. Att isbrytningen var kostnadsbefriad 
för avnämarna blev därför det enda betydande kvarstående nationella särdraget i 
den svenska isbrytarverksamheten.150 
 

Beslutsfattande på internationell nivå 

Sjöfartsstyrelsen överlämnade sin utredning till Handelsdepartementet i oktober 
1956. I ett tilläggsdirektiv från Handelsdepartementet 1957 fick Sjöfartsstyrelsen 
sedan instruktioner att ta tillvara de möjligheter, som det nordiska samarbetet inom 
isbrytningen kunde innebära i det fortsatta arbetet med förslaget om hur isbrytar-
trafiken längs Norrlandskusten skulle organiseras.151 Under 1957 och 1958 ordna-
des nordiska isbrytarkonferenser som syftade till att försöka samordna bestämmel-
serna för isbrytarverksamheten i Danmark, Finland, Norge och Sverige så att dessa 
blev enhetliga.152 

År 1959 hade länderna enats om ett utkast till samarbetsavtal. Detta avtal var 
en fortsättning på den samordning av principerna för isbrytningen som Sverige och 
Finland hade påbörjat vid 1950-talets mitt. Samma år rekommenderade Nordiska 
rådet, som redan 1957 hade engagerat sig i frågan, ländernas regeringar att ingå ett 
avtal om samverkan vid isbrytning.153 Den nordiska överenskommelsen om sam-
verkan vid isbrytning skrevs sedan under i december 1961, varefter den omedelbart 
trädde i kraft.154  

                                                 
148 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen. Utredning angående isbrytarverksamheten m.m, s. 20f”. 
149 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen. Utredning angående isbrytarverksamheten m.m, s. 19”. 
150 SFS 1958/590. 
151 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Handelsdepar-
tementet. Angående utredning rörande isbrytarverksamheten och isbrytarberedskapen den 16 maj 
1957”. 
152 SjöS, Nautiska Dnr N 571:113, ”Protokoll, fört vid sammanträde med Statens Isbrytarnämnd 
måndagen den 3 mars 1958 å statsisbrytaren Oden”. 
153 Nordiska rådet session 7, 1959, ”Trafikutskottets förslag i anledning av berättelse från Nordis-
ka Samfärdselkommittén jämte tilläggsförslag om samverkan på isbrytningens område (Sak C 4)”. 
154 Nordiska rådet session 9, 1961, ”SAK D 56. Meddelanden om rekommendation nr 2/1959 
angående samverkan vid isbrytning”. Den nordiska överenskommelsen om isbrytning är tryckt i 
Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1966).  
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Remissperioden 

Genom att de principer som låg till grund för den nya isbrytarkungörelsen utarbe-
tades mellan de nordiska länderna kunde inte de norrländska intressegrupper, som 
möjligen kunde ha velat kommentera Sjöfartsstyrelsens förslag, påverka beslutspro-
cessen i detta avseende. Under vintern 1956/57 gjorde dock Sjöfartsstyrelsen en 
informell förfrågan till ett antal norrländska avnämare om hur de reagerade på det 
tilltänkta isvarningssystemet. Dessa avnämare var skeptiska till de nya reglerna. 
Bland annat menade de att indelningen i isklasser kunde komma att bli godtycklig. 
En annan kritik som framfördes var att tekniken som användes för att göra väder-
leksprognoser ännu inte var så utvecklad att det var möjligt att utfärda korrekta is-
varningar.155  

Norrländska intressegrupper fick dock vid två tillfällen, 1957 och 1964, for-
mell möjlighet att kommentera andra delar av Sjöfartsstyrelsens förslag genom re-
misser. Vid bägge dessa tillfällen förekom liknande kommentarer hos två norr-
ländska intressegrupper, som var kritiska mot Sjöfartsstyrelsens förslag om den 
statliga isbrytningens omfattning.  

Den ena intressegruppen hade sin bas i Västernorrland. Denna intressegrupp 
riktade kritik mot Sjöfartsstyrelsens förslag att statens isbrytartrafik skulle begränsas 
till havsisbrytning. Denna begränsning hotade tillgången till isbrytarassistans för de 
avnämare som utnyttjade hamnarna i Ångermanviken. Som framgår av kartan i Fi-
gur 3:1 är Ångermanviken en havsvik som sträcker sig från Sannasundet upp till 
Bollsta och Nyland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 SjöS, Nautiska Dnr N 571:113, ”PM ang remissyttranden över Sjöfartsstyrelsens isbrytarutred-
ning 1956”. 
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Figur 3:1. Karta över hamnar och lastageplatser i Ångermanviken omkring 
1960  
 

 
Källa: Valeur (2000), s. 12. 
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I början av 1956 arrangerades en konferens om vintersjöfart i Härnösand av Läns-
styrelsen i Västernorrlands Län, dit landshövdingen hade bjudit in olika aktörer 
som berördes av vintersjöfarten.156 Under denna konferens blev de aktörer som 
utnyttjade hamnarna i Ångermanviken, exempelvis skogsindustrier som Svanö AB, 
Graningeverken, Dynäs AB och Björkå AB samt Torsviks AB, medvetna om den 
framtida risken att de själva kunde bli tvungna att svara för en större del av isbryt-
ningen än tidigare.157  

Under remissbehandlingen av Sjöfartsstyrelsens förslag framhöll ett flertal ak-
törer i Västernorrland att det var nödvändigt att staten åtminstone ansvarade för att 
bryta isen längs en farled i Ångermanviken. Konkurrenskraften hos industrin i om-
rådet skulle påverkas negativt om den statliga isbrytartrafiken upphörde i Ånger-
manviken. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, hamnkommunerna i Ådalen Härnö-
sand och Kramfors samt Västernorrland och Jämtlands läns handelskammare hör-
de till dessa aktörer.158 Härnösands Distrikts Trävaruförening och Härnösands Di-
strikts Sjöfartsklubb, där de skogsföretag som var beroende av isbrytningen i Ång-
ermanviken var organiserade, skickade också in remissvar med detta innehåll.159 För 
att komplettera de statliga isbrytarresurserna och därmed öka legitimiteten i sina 
krav på åtminstone begränsad statlig isbrytarassistans i Ångermanviken, byggde de 
företag som disponerade över lokalisbrytare om dessa genom att förstärka maskin-
styrkan under perioden mellan 1957 och 1964.160 

En andra intressegrupp, baserad i Norrbotten, var kritisk till att Sjöfartstyrel-
sens arbete med riktlinjerna för isbrytartrafiken längs Norrlandskusten var begrän-
sat till att formulera vägledande principer. Intressegruppen i Norrbotten bestod 
förutom av länsstyrelsen även av hamndirektionerna i Luleå och Piteå, länsarbets-
nämnden och ett antal basindustriföretag. Dessa företag var skogsföretaget AB Sta-
tens Skogsindustrier (ASSI), stålverket Norrbottens Järnverk AB (NJA), gruvföre-
taget Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) och SCA Munksundsgruppen, som var 
samlingsnamnet för den del av SCA:s verksamhet som var lokaliserad i Norrbotten. 

                                                 
156 HLA, Landshövdingars i Västernorrlands län arkiv, F1, vol. 25, ”Utdrag av protokoll, fört vid 
sammanträde inför länsstyrelsen i Härnösand den 28 februari 1956 för dryftande av vintersjöfar-
ten och isbrytarfrågan”.  
157 HLA, Landshövdingars i Västernorrlands län arkiv, F1, vol. 25, ”Utdrag av protokoll, fört vid 
sammanträde inför länsstyrelsen i Härnösand den 28 februari 1956 för dryftande av vintersjöfar-
ten och isbrytarfrågan”. 
158 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Remissvar Väs-
ternorrlands och Jämtlands läns handelskammare 1957-02-25”; ”Remissvar Kramfors Stad 1965-
04-23”; ”Remissvar Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1965-04-14”. 
159 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Remissvar 
Härnösands Distrikts Trävaruförening 1957-03-08”; ”Härnösands Distrikts Sjöfartsklubb m. skr. 
Ang. utredningen rör. isbrytarverksamheten m.m.”. 
160 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Remissvar 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 1957-03-26”; ”Remissvar Västernorrlands och Jämtlands läns 
handelskammare 1957-02-25”.  
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Dessa aktörer önskade gemensamt att Sjöfartsstyrelsen skulle utarbeta mer precisa 
målsättningar för den statliga isbrytningen. Man önskade att hamnarna vid Botten-
viken skulle omfattas av den statliga isbrytartrafiken i större utsträckning än tidiga-
re.  

Arbetet inom denna intressegrupp inleddes i samband med att Länsstyrelsen i 
Norrbottens län i januari 1956 arrangerade en konferens i Luleå om vintersjöfart. 
Liksom konferensen i Härnösand var en anledning till att denna konferens hade 
arrangerats att vintern 1955/56 var kall, vilket ledde till att sjöfarten längs Norr-
landskusten var lamslagen under flera månader. Under denna konferens uppmana-
de generaldirektören i Sjöfartsstyrelsen, C.G. Widell, de olika företagen i Norrbot-
ten att redovisa de ekonomiska värden som riskerades av att sjöfarten måste upp-
höra och även ange hur sysselsättningen påverkades.161  

Intressegruppen i Norrbotten följde denna uppmaning. Länsarbetsnämnden i 
Norrbottens län sammanställde vad en förlängning av säsongen för hamnarna inom 
länet skulle betyda ekonomiskt och sysselsättningsmässigt för vissa företag i länet. 
Dessa företag var ASSI, NJA, LKAB, SCA Munksundsgruppen och AB Luleå kol- 
och materialaffär. Länsarbetsnämnden visade hur företagens kostnader ökade till 
följd av utgifterna för lager, ränta och de alternativa järnvägstransporterna. Exem-
pelvis menade SCA Munksundsgruppen att en månads förlängning av skeppnings-
säsongen skulle medföra en kostnadsbesparing för lager och ränta på 2 procent av 
det totala försäljningsvärdet. Att utnyttja järnvägstransporter under samma period 
innebar en kostnadsökning på 10 procent.162 Länsarbetsnämnden i Norrbottens län 
överlämnade sedan denna undersökning till Sjöfartsstyrelsen, som använde resulta-
ten i sin utredning för att motivera varför en förbättring av isbrytningen var nöd-
vändig. Sjöfartsstyrelsen påpekade att undersökningen bekräftade etablerade fakta. 
Även om Norrlands export och import var beroende av sjötransporter, försvårades 
fortfarande planeringen inom både handel och rederinäring av att det inte gick att 
hantera problemen förknippade med isläggningen på ett systematiskt sätt.163  

Eftersom Länsstyrelsen i Norrbottens län upplevde att de problem som hade 
inträffat under vintern 1955/56 upprepades vid inledningen av vintern 1956/57, 
skickade Länsstyrelsen i december 1956 en skrivelse till Handelsdepartementet. 
Länsstyrelsen påtalade i denna skrivelse att situationen för sjöfarten inte hade för-
bättrats sedan konferensen i januari. I skrivelsen påpekade Länsstyrelsen även de 

                                                 
161 HLA, Landshövdingars i Västernorrlands län arkiv, F1, vol. 25, ”Protokoll fört vid länsstyrel-
sens sammanträde i Luleå den 16 januari 1956 för dryftande av vintersjöfarten längs Norrbot-
tenskusten”. 
162 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen. Utredning angående isbrytarverksamheten m.m”, s. 2ff.  
163 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Kungl. Sjö-
fartsstyrelsen. Utredning angående isbrytarverksamheten m.m”, s. 1ff.  
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fortsatta merkostnader som hamnstängningarna medförde för ASSI, NJA och SCA 
Munksundsgruppen i form av lager, ränta och ökade fraktkostnader.164 

I sina remissvar 1957 och 1964 upprepade Länsstyrelsen i Norrbottens län på 
detta sätt sin kritik över att isbrytningen till Bottenvikshamnarna byggdes ut i vad 
som uppfattades som en alltför begränsad takt. För att remisskommentarerna skulle 
framställas på ett gemensamt sätt, tillämpade Länsstyrelsen i det här sammanhanget 
ett system med så kallade ”underremisser”, där remisserna från hamndirektionerna i 
Luleå och Piteå, länsarbetsnämnden samt ASSI, NJA, LKAB och SCA Munk-
sundsgruppen sammanfattades i länsstyrelsens remissyttrande, samtidigt som re-
spektive yttrande också bifogades separat.165  

Den sektorsmyndighet utanför Sjöfartsstyrelsen som förhöll sig mest aktivt till 
Sjöfartsstyrelsens förslag under remissperioden var SJ. I det här avseendet innebar 
regeringens klartecken till först Kommerskollegium och sedan Sjöfartsstyrelsen att 
utarbeta 1966 års isbrytarkungörelse ett erkännande av att statliga insatser inom 
sjöfartsområdet var ett alternativ till järnvägen för den norrländska industrins 
transporter. Samtidigt upplevde järnvägssektorns en relativ nedgång under efter-
krigstidens första decennier.  

I sin avhandling om SJ:s utveckling mellan 1920 och 1990 fann Lena Anders-
son-Skog, att det under 1950-talet uppstod ett nytt synsätt på järnvägssektorn, där 
”bryta bygd”-temat ersattes av företagsekonomiska krav och en ökad affärsmässig-
het.166 Det fanns dock ett gap mellan den transporttekniska utvecklingen och de 
politiska och administrativa styrmedlen. I korthet innebar de nya villkoren, att det 
var problematiskt för SJ att göra de nyinvesteringar i bana och tåg, som skulle ha 
kunnat befrakta den norrländska basindustrins produktion.167  

SJ upplevde liknande förutsättningar under 1960-talet efter det att de principer 
som varit vägledande i trafikpolitiken hade formaliserats genom 1963 års trafikpoli-
tiska beslut. Målsättningen i 1963 års trafikpolitiska beslut var att trygga en tillfreds-
ställande transportförsörjning för landets olika delar till lägsta möjliga kostnader 
och under former som medgav företagsekonomisk effektivitet och en sund utveck-
ling av transportapparaten. Trafikpolitiken inriktades därför mot att en trafikverk-
samhet i princip inte fick göra anspråk på några bidrag från samhället, utan själv 
borde svara för de kostnader som den förorsakade det allmänna.168  
 
                                                 
164 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende nr 45, ”Länsstyrel-
sen i Norrbottens län angående isbrytarberedskapen och seglationsförhållandena i Bottenviken 
1956-12-10”.  
165 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende nr 45, ”Länsstyrel-
sen i Norrbottens län remissvar 1957-03-22”; ”Länsstyrelsen i Norrbottens län remissvar 1964-
06-16”. Underremisserna från övriga aktörer är bifogade till bägge dessa remissvar. 
166 Andersson-Skog (1993), s. 146. 
167 Andersson-Skog (1993), s. 154f och s. 161; Andersson (2004), s. 117ff.   
168 SOU 1961:23; Kungl. Maj:ts proposition nr 191/1963.  
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Dessa förutsättningar framkom på ett tydligt sätt i SJ:s remisskommentar till 1966 
års isbrytarkungörelse. SJ upprepade det argument som hade framförts redan i 1941 
års isbrytarutredning att järnvägen var den naturliga länken mellan fabrikerna och 
isfria hamnar i den norrländska industrins transportkedjor. SJ medgav dock att af-
färsverket endast kunde erbjuda sådana fraktlättnader till företagen som var före-
tagsekonomiskt motiverade. Ett annat problem var svårigheten att organisera före-
tagens tågtransporter på ett rationellt sätt. Enligt SJ återstod det dock många över-
väganden innan rollfördelningen mellan sjöfart och järnväg för den norrländska 
industrins transporter slutligen kunde avgöras.169  
 

Beslutsfattande på nationell nivå 

I de riktlinjer för den statliga isbrytningen i Ångermanviken som Sjöfartsstyrelsen 
utfärdade i samband med att 1966 års isbrytarkungörelse trädde i kraft fanns det 
utrymme för en statlig isbrytartrafik i Ångermanviken. Den statliga isbrytningen 
begränsades dock till en så kallad ”basränna” mitt i Ångermanviken. Brytningen av 
basrännan var den isbrytartjänst som prioriterades lägst om det fanns andra isbry-
tarbehov längs Norrlandskusten. Sjöfartstyrelsen förutsatte också att avnämarna 
skulle hålla basrännan öppen efter att den hade brutits upp av de statliga isbrytar-
na.170  

I jämförelse med Sjöfartsstyrelsens ursprungliga förslag var detta en eftergift 
till avnämarna i Ångermanviken. Agerandet från denna intressegrupp under bered-
ningen av frågan hade därför stor betydelse för hur det slutliga förslaget utforma-
des. En viktig orsak till att denna intressegrupp blev framgångsrik var att den gick 
Sjöfartsstyrelsens krav om en utbyggnad av den lokala isbrytningen till mötes på ett 
kraftfullt sätt och sedan visade hur den statliga och lokala isbrytningen kunde 
komplettera varandra.171  

Förutom att fastställa de tidpunkter då isbrytare skulle baseras i Bottenviken i 
början av hösten, formulerade Sjöfartsstyrelsen dock inga ytterligare målsättningar 
för den statliga isbrytningen till Bottenvikshamnarna i de riktlinjer som fastställdes i 
samband med att 1966 års isbrytarkungörelse antogs.172 Mot bakgrund av att 1966 
års isbrytarkungörelse var en teknisk och administrativ reglering på sektorsnivån, 

                                                 
169 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Järnvägstyrel-
sens utlåtande över Sjöfartsstyrelsens förslag rörande isbrytarberedskapens ordnande m.m. den 
17 juli 1964”. 
170 ”Kungl. Sjöfartsstyrelsens särskilda bestämmelser för den statliga isbrytarverksamheten i Ång-
ermanälven”, tryckt i Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1966).  
171 HLA, Landshövdingars i Västernorrlands län arkiv, F1, vol. 25, ”Utdrag av protokoll, fört vid 
sammanträde inför länsstyrelsen i Härnösand den 28 februari 1956 för dryftande av vintersjöfar-
ten och isbrytarfrågan”.  
172 ”Kungl. Sjöfartsstyrelsens reglemente för Statens isbrytarverksamhet”, tryckt i Kungl. Sjöfarts-
styrelsen (1966). 
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förefaller de argument om isbrytningens betydelse för exportindustrins konkur-
renskraft som intressegruppen i Norrbotten framförde ha uppfattats som alltför 
generella.  

Argumentationen från intressegruppen i Norrbotten hade därmed inte samma 
legitimitet i förhållande till den institutionella kontexten på sektorsnivån som intres-
segruppen i Västernorrland. Deras argumentation anknöt snarare till den institutio-
nella kontexten på nationell nivå, där isbrytningen betraktades som ett handelspoli-
tiskt instrument riktat mot den norrländska exportindustrin.173 Även om dessa mål-
sättningar också kom till uttryck i Sjöfartsstyrelsens utredningsmaterial dominera-
des alltså Sjöfartsstyrelsens arbete med 1966 års isbrytarkungörelse av andra mål-
sättningar än de handelspolitiska, vilket påverkade tillträdesmöjligheterna hos in-
tressegruppen i Norrbotten.  

Under beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse var det uppenbart att 
den generella tendensen inom trafikpolitiken under 1950-talet mot en sektorisering 
av trafikslagen påverkade den statliga sjöfartssektorns förutsättningar i positiv rikt-
ning. För Sjöfartsstyrelsens del innebar sektoriseringen att myndigheten likställdes 
med de affärsverk som ansvarade för övriga transportområden i fråga om resurser 
och förvaltningsbefogenheter. Sjöfartsstyrelsens verksamhet behövde dock inte 
bedrivas i enlighet med affärsverkens ekonomiska principer. Sjöfartsstyrelsen be-
gränsades inte heller av det trafikslagsvisa kostnadsansvar som exempelvis påverka-
de SJ:s utveckling under samma period.  

I samband med 1963 års trafikpolitiska beslut ändrades sektorstillhörigheten 
för Sjöfartsstyrelsen, som då underordnades Kommunikationsdepartementet. Vid 
beslutsfattandet om 1966 års isbrytarkungörelse hade emellertid inte 1963 års tra-
fikpolitiska beslut implementerats inom sjöfartsområdet. Den trafikpolitiska kon-
texten under 1960-talet påverkade därför inte denna beslutsprocess. Under perio-
den mellan 1963 och 1966 intervenerade Kommunikationsdepartementet inte heller 
i beslutsprocessen om den nya isbrytarkungörelsen på något annat sätt än genom 
att skicka ut Sjöfartsstyrelsens reviderade förslag till en förnyad remissomgång. Den 
avgörande tidpunkten för beslutsfattande på den nationella nivån blev därmed 
Handelsdepartementets beslut under 1957 att det nordiska samarbetet skulle bli 
vägledande för utformningen av den nya isbrytarkungörelsen. 
 
 
 
 

                                                 
173 En god bild av denna kontext ges i en ledare i Svenska Dagbladet 1956-02-16 med titeln ”Den 
förlamade sjöfarten”. 
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 3.3 Investeringen i isbrytaren Oden  

 

Det första initieringsförsöket 

Även om beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Oden påbörjades under 
1947, skulle det dröja fram till hösten 1953 innan det slutliga beslutet om invester-
ingen fattades. Ett första initieringsförsök inleddes när Kommerskollegium i sam-
råd med Chefen för Marinen och Sveriges Redareförening i mars 1947 föreslog att 
staten skulle investera i en ny isbrytare. Dessa aktörer framhöll att statens isbrytar-
beredskap borde hålla en sådan nivå att en isbrytare hölls i reserv om någon av de 
övriga råkade ut för ett haveri. Detta borde ske genom anskaffande genom en ny 
större isbrytare, avsedd att ersätta Atle. Atle skulle därefter vara isbrytarflottans re-
servfartyg.174  

Detta förslag lades sedan fram för riksdagen, där handelsministern Gunnar 
Myrdal i en proposition ställde sig positiv till förslaget om att avdela en isbrytare 
som reservfartyg. Myrdal gav Marinförvaltningen i uppdrag att påbörja projekte-
ringen av en ny isbrytare. Genom detta beslut önskade Myrdal att tillgodose öns-
kemålen framförda av den norrländska sjöfartens intressenter i samband med be-
redningen av 1941 års isbrytarutredning. Samtidigt skulle den planerade isbrytaren 
också utgöra ett värdefullt tillskott till örlogsflottan.175  

Utifrån ekonomisk-historikern Örjan Appelqvists analys av Myrdals agerande 
under denna period, går det att tolka detta beslut som att Myrdal uppfattade isbryt-
ningen som ett instrument för att förbättra exportvillkoren för pappersmassa från 
den svenska industrin, som var opåverkad av andra världskriget. En ökad export 
från skogsindustrin kunde generera inkomster i US-dollar och därmed korrigera de 
obalanser som fanns i den svenska utrikeshandeln efter andra världskriget.176 Trots 
detta förhållande förefaller dock Myrdals engagemang i frågan ha varit tillfälligt.177 
Beslutet om investeringen i en ny isbrytare bordlades därför fram till 1951.  
 

Statens Isbrytarnämnd som arena för isbrytarinvesteringar 

Övergången till civil ledning inom den statliga isbrytarverksamheten 1947 innebar 
en betydande förändring för intressegruppernas möjligheter att delta inom isbrytar-
politiken. Visserligen hade en nämnd, Statens Isbrytarnämnd, med upp till fyra 
                                                 
174 RA, Handelsdepartementet, konseljakt den 11 april 1947, ärende 60, ”Kommerskollegium om 
åtgärder till anskaffande av havsisbrytare”. 
175 Kungl Maj:ts proposition nr 216/1947.  
176 Appelqvist (2000), stycke 8.7. 
177 HLA, Norrländska Hamnförbundet, Handlingar 1946-1951, ”Protokoll fört vid sammanträde i 
Sundsvall den 15 januari å Sundsvalls Enskilda Banks Aktiebolags sessionssal mellan delegater för 
de norrländska handelskamrarna och Svenska hamnförbundet för dryftande av vissa med vinter-
sjöfartens ordnande längs Norrlandskusten sammanhängande problem m.m”.  
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stycken civila sakkunniga som skulle fungera som en rådgivande resurs till chefen 
för sjöförsvarets kommandoexpedition vid beslut om isbrytartrafiken inrättats 
1926. Under mellankrigstiden hade dock Statens Isbrytarnämnd ett begränsat infly-
tande på beslutsfattandet om den statliga isbrytartrafiken. Av den anledningen blev 
relationen mellan Statens Isbrytarnämnd och Sjöförsvarets kommandoexpedition 
ansträngd under 1930-talet.178 

Från och med att den statliga isbrytningen fick civil ledning 1947 fungerade 
Statens Isbrytarnämnd som ett rådgivande organ till Kommerskollegium. Denna 
situation innebar att civila intressen för första gången fick ett reellt inflytande över 
den statliga isbrytartrafiken. På detta sätt motsvarade inrättandet av Statens Isbry-
tarnämnd det generella mönstret inom den korporativistiska staten där de olika stat-
liga sektorerna i samhället hade vissa givna samarbets- och förhandlingsparter utan-
för den offentliga sektorn.179 Statens Isbrytarnämnd leddes av chefen för Kom-
merskollegiums sjöfartsbyrå, efter 1956 av Sjöfartsstyrelsens generaldirektör. Före-
dragande inför nämnden var Statens Isbrytardirektör. Ledamöterna i Statens Isbry-
tarnämnd utsågs av handelsministern och företrädde olika verksamhetsområden 
som berördes av statens isbrytarverksamhet, exempelvis sjöfart, handel, industri 
och sjöförsäkring.180  

Statens Isbrytarnämnd fungerade som en viktig plattform vid beredningen av 
förslagen om investeringarna i isbrytarna Oden (1951-1954) och Tor (1959-1961). 
Jag kommer i det följande att först redovisa hur den beslutsprocess om investering-
en i isbrytaren Atle, som hade avbrutits 1947, återupptogs och avslutades i sam-
band med 1954 års statsverksproposition. Därefter behandlar jag den efterföljande 
beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Tor. 
 

Initiering 

Kommerskollegium föreslog 1951 i sitt budgetäskande att beslut om en investering 
i en ny isbrytare som ersättning för Atle skulle förberedas under 1953. Kommers-
kollegium ansåg att Atle hade blivit alltmer nersliten och ineffektiv eftersom den 
hade varit i drift sedan 1926.181 Denna begäran förankrades och legitimerades sedan 
genom konsultation med Statens Isbrytarnämnd. Kommerskollegiums budgetför-
slag avvisades emellertid av handelsministern och frågan återkom under 1953 i sam-
band med Kommerskollegiums budgetäskande inför 1954. 
 

                                                 
178 SOU 1942:53, ss. 183-190. 
179 Torstendahl (1989), s. 17. 
180 SOU 1954:21, s. 28f. 
181 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskol-
legium till Handelsdepartementet angående åtgärder till främjande av statens isbrytarverksamhet 
den 9 oktober 1951”. 
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Beredning 

Kommerskollegiums argumentation var vid detta tillfälle avsevärt mer kritisk än 
tidigare och kännetecknades av en alarmism inför den svaga isbrytarberedskapen, 
särskilt Atles nedsatta effektivitet. Kommerskollegium påtalade att uteblivna inve-
steringar i den statliga isbrytningen medförde allvarliga industri- och handelspolitis-
ka risker. I det här sammanhanget refererade Kommerskollegium till en undersök-
ning av sjötransportmöjligheternas betydelse för den norrländska skogsindustrin, 
som hade utförts i samarbete med Svenska Cellulosaföreningen och Svenska Träva-
ruexportföreningen. Mot bakgrund av denna undersökning hävdade Kommerskol-
legium att statens isbrytarverksamhet hade fått så stort indirekt och direkt värde för 
den norrländska exportindustrin, att den inte kunde eftersättas under de stränga 
vintrar då övriga kuststräckor också behövde isbrytarstöd.182 

I samband med att budgetäskandet utarbetades, konsulterade Kommerskolle-
gium också Statens Isbrytarnämnd för att förankra sin ståndpunkt om nödvändig-
heten att investera i en ny statsisbrytare. Inför ett möte i frågan fick Statens Isbry-
tarnämnd ta del av ett skriftligt underlag om svagheterna hos isbrytarflottan som 
Kommerskollegium hade sammanställt.183 Statens Isbrytarnämnd gjorde därefter ett 
utlåtande, vilket ingick som bilaga till Kommerskollegiums äskande. Statens Isbry-
tarnämnd framhöll i detta utlåtande att staten hade försummat investeringar i den 
statliga isbrytningen under ett antal år, vilket hade skadat näringslivet och folkför-
sörjningen. Förutom att villkoren för den norrländska exportindustrin hade för-
sämrats, hade också importen av varor som var viktiga för ekonomin försvårats.184  
 

Beslutsfattande 

Beslutsprocessen gick vidare mot ett beslut i frågan när Sten Widell, som var leda-
mot för Sveriges Allmänna Exportförening i Statens Isbrytarnämnd, framförde is-
brytarnämndens synpunkter till handelsministern. Widell begärde att isbrytarfrågan 
skulle diskuteras på ett möte med Samarbetsorganet för export- och produktions-
utveckling, som leddes av handelsministern.185 I Samarbetsorganet för export- och 
produktionsutveckling diskuterade ledande representanter för offentlig och privat 
sektor viktiga samhällsekonomiska frågor. I början av december 1953 ägde ett möte 

                                                 
182 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskol-
legium; angående åtgärder till främjande av landets isbrytarverksamhet den 8 oktober 1953”. 
183 RA Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E1, vol. 8, 1953, ”PM angående isbrytarmate-
rielens tillstånd”; ”Förslag till yttrande av statens isbrytarnämnds ledamöter rörande isbrytarmate-
rielsens tillstånd och behovet av dess förnyelse”. 
184 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Kommerskol-
legium; angående åtgärder till främjande av landets isbrytarverksamhet den 8 oktober 1953. Bilaga 
2, Tillägg till protokoll den 10 september 1953”. 
185 RA, Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E1, vol. 8, 1953, ”Brev Sten Widell – Kurt 
Holmgren den 22 september 1953”. 
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rum i Samarbetsorganet för export- och produktionsutveckling. Under mötet upp-
repade Stellan Hermelin och Sten Widell de argument som tidigare framförts av 
Kommerskollegium och Statens Isbrytarnämnd som motivering för att staten skulle 
investera i en ersättare till isbrytaren Atle.186  

Resultatet av detta agerande blev att handelsministern i 1954 års Statsverks-
proposition föreslog att riksdagen skulle fatta ett principbeslut om att staten skulle 
investera i en ny statsisbrytare. För att motivera investeringen använde handelsmi-
nistern de argument som Kommerskollegium och Statens Isbrytarnämnd tidigare 
hade framfört i frågan. Isbrytningen var ett så viktigt område i samhället att det var 
nödvändigt att förnya isbrytarflottan.187  

Enligt statsvetaren Nils Elvander fungerade Samarbetsorganet för export- och 
produktionsutveckling som ett instrument för att identifiera kritiska synpunkter i 
syfte att genomföra detaljregleringar med anknytning till bland annat exportindu-
strin.188 Isbrytningen hade sedan 1920-talet fungerat som ett handelspolitiskt in-
strument för att understödja exportindustrins sjötransporter. De isbrytarinvester-
ingar som ägde rum före 1954 hade dock i första hand varit avsedda för andra kust-
sträckor än Norrlandskusten. Investeringen i Oden var därför den första åtgärden 
inom isbrytarpolitiken som var direkt riktad mot den norrländska industrins trans-
portbehov.  

För att sätta in beslutet om investeringen i Oden i ett norrländskt perspektiv är 
det även nödvändigt att relatera investeringsbeslutet till de övriga åtgärder med an-
knytning till den statliga isbrytarverksamheten som Kommerskollegium genomför-
de under denna period. Detta arbete, som också omfattade exempelvis sjösäker-
hetsåtgärder, kustisbrytning och meteorologi, genomfördes i etapper och hade inte 
kommit så långt att ett slutligt ställningstagande om målsättningarna för den statliga 
isbrytartrafiken längs Norrlandskusten var aktuellt.   

Detta förhållande visade sig på ett tydligt sätt när ett antal företag lokaliserade 
vid Bottenviken i september 1955 skickade en skrivelse till Statens Isbrytarnämnd. I 
skrivelsen menade gruv- och metallföretaget Boliden, skogsbolaget Bure AB, SCA 
Munksundsgruppen, ASSI, NJA, Piteå Stuveri och Stockholms Siporexfabrik att 
den industriella utvecklingen i Bottenviksregionen motiverade en utökad isbrytning 
i Bottenviken. Enligt dessa aktörer var kontinuerliga transporter nödvändiga för att 
basindustrin vid Bottenviken skulle behålla sin konkurrenskraft 189  
                                                 
186 RA, Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E1, vol. 8, 1953, ”Synpunkter på isbrytarfrå-
gan den 3 december 1953”. RA, Sveriges Allmänna Exportförening, F1, c, vol. 43, ”Anförande av 
direktör Sten Widell i Sköldska kommittén 3.12.1953”.  
187 Kungl. Maj:ts Proposition nr 1/1954, bil. 12, s. 118f.  
188 Elvander (1969), s. 200f. För en utförlig översikt av verksamheten hos Samarbetsorganet för 
export- och produktionsutveckling, se Widell (1951). 
189 RA, Kommerskollegium, Statens isbrytardirektör E1, vol. 11, 1955, ”Skrivelse från Boliden, 
Bure AB, SCA, ASSI, NJA, Piteå Stuveri och Stockholms Siporexfabrik till Statens Isbrytar-
nämnd”. 
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Skrivelsen resulterade i att Statens Isbrytarnämnd arrangerade ett sammanträde där 
vintersjöfarten längs Bottenviken diskuterades.190 Detta möte resulterade dock inte i 
några åtgärder från Kommerskollegiums sida. Kommerskollegium meddelade 
gruppen som skickat skrivelsen att ett kontinuerligt arbete med att utveckla den 
statliga isbrytarverksamheten pågick inom Kommerskollegium, men att detta arbete 
ännu inte omfattade frågan om isbrytartrafiken till hamnarna vid Bottenviken.191 
 

3.4 Upphandlingen av isbrytaren Oden och dess konsekvenser 

Att arbetet med den statliga isbrytarverksamheten vid den här tidpunkten skedde i 
etapper framgick också i samband med att riksdagen fattade beslut om upphand-
lingen av isbrytaren Oden 1955. Den statliga isbrytarflottan var inte enhetlig och 
det fanns inte några etablerade tekniska standarder som utgångspunkt för upphand-
lingen. Istället konkurrerade två varv vid upphandlingen. Det ena varvet var den 
finländska Wärtsilä-koncernen och det andra varvet var Kockums mekaniska verk-
stad. Staten beslutade att välja Wärtsilä-koncernens anbud.192  

Bakgrunden till detta beslut var att isbrytarleveranser ingick i det krigsska-
destånd som Finland betalade till Sovjetunionen efter andra världskriget. Finland 
avstod därmed flera av sina äldre isbrytare till Sovjetunionen och var även tvunget 
att leverera ett stort antal nybyggda.193 Krigsskadeståndets sammansättning, som 
dominerades av produkter från verkstadsindustrin, bidrog också till en snabb ut-
veckling inom den finska industrin. Detta förhållande bidrog till att kapaciteten hos 
den finska varvsindustrin mer än sexdubblades.194 Dessa förutsättningar innebar att 
Wärtsilä fick en världsledande ställning inom isbrytarkonstruktion. Den nya svenska 
isbrytaren tillhörde i det här avseendet den finska Voima-klassen, som under 1950-
talet levererades i ett antal exemplar till Sovjetunionen och Finland. Av den anled-
ningen betraktades Wärtsiläs anbud som mera fördelaktigt än det som lämnades av 
Kockums mekaniska verkstad.195 

Eftersom Wärtsilä-koncernen levererade alla svenska isbrytare mellan 1957 
och 1977, skapade upphandlingen av isbrytaren Oden nya förutsättningar för be-
slutsfattande vid isbrytarinvesteringar. Då det pågick en kontinuerlig utveckling av 

                                                 
190 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Minnesan-
teckningar från sammanträde med Statens Isbrytarnämnd samt representanter för Norrlandsindu-
strierna och Sveriges Redareförening m fl onsdagen den 30 september 1955 i Kommerskollegii 
sessionssal”. 
191 RA, Kommerskollegium, Sjöfartsbyrån, Administrativa sektionen F1, vol. 171, ”Brev Kungl. 
Kommerskollegium – sök. bolagen + Bowaters Sv. Trämassefabriker AB ang. isbrytningen i Bot-
tenviken”. 
192 Kungl. Maj:ts proposition nr 144/1955. 
193 Mead & Sands (1967), s. 59.  
194 Fellman & Lindholm (1997), s. 26f.  
195 Kungl. Maj:ts proposition nr 144/1955. 
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isbrytarteknologin inom Wärtsilä under efterkrigstiden blev isbrytarteknologin en 
exogen faktor i den svenska isbrytarpolitiken. Beslutsprocesserna om investeringar i 
isbrytare bestämdes istället av andra faktorer än isbrytarteknologins utveckling.  
 

3.5 Investeringen i isbrytaren Tor  

Förutsättningarna för den norrländska skogsindustrin förändrades under 1950-
talets senare hälft. Under åren 1957 och 1958 inleddes en omfattande investerings-
aktivitet i samband med att utlåningstaket i affärsbankerna upphävdes och medel 
från investeringsfonder frisläpptes. För massa- och pappersindustrin förstärktes 
denna trend genom att kapital från de konjunktur- och prisutjämningsavgifter som 
staten hade tagit upp under den så kallade ”Korea-boomen” i början av 1950-talet 
ställdes till företagens förfogande för att motverka effekterna av den konjunkturkris 
som inträffade under 1958.196  

Denna utveckling sammanföll med att den norrländska basindustrin upplevde 
en ökad internationell konkurrens på den europeiska marknaden från framför allt 
den nordamerikanska skogsindustrin. I det här sammanhanget identifierade den 
norrländska skogsindustrin möjligheten till året runt-transporter med fartyg som en 
kritisk faktor för att deras exportproduktion skulle bli lönsam.197 Inom den norr-
ländska skogsindustrin var man samtidigt alltmer skeptisk till alternativa transport-
lösningar, där godset förflyttades med järnväg till en isfri hamn för att lastas över 
till ett fartyg.198  

Det finns två anledningar till varför företagen gjorde detta ställningstagande. 
En anledning är relaterad till de problem som man upplevde i samband med gods-
hanteringen. För att ett industriföretag skall kunna kombinera sjö- och landtrans-
porter på ett lönsamt sätt måste godset kunna hanteras på ett lämpligt sätt. Genom 
att kombinera flera trafikslag i en transportkedja kan fördelarna från flera trafikslag 
erbjudas, vilket brukar kallas ”intermodala transporter”. Det som är mest effektivt 
för en del av transporten kan alltså kombineras med ett annat som är mest effektivt 
under en annan del. För att en intermodal transport skall vara fördelaktig krävs 
dock att terminalaktiviteten är effektiv.199 Eftersom produkter som pappersmassa 
och papper både är skrymmande och ömtåliga är de olämpliga att lasta om flera 
gånger mellan olika transportslag. Det fanns också en kapacitetsbrist i tilltänkta 

                                                 
196 Melander (1997), s. 103; Skogsindustriernas Samarbetsutskott (1971), s. 119. 
197 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Svenska Cellu-
losaföreningen, Svenska Trämasseföreningen och Svenska Trävaruexportföreningen, gemensamt 
remissyttrande över utredning angående isbrytarverksamheten m.m.”. 
198 RA, Sveriges Allmänna Exportförening, F1, c, vol. 44, ”PM beträffande isbrytarfrågan. Sam-
manträde å Bahcos kontor 23/11 1960 kl 10.00”. 
199 Jonsson & Mattsson (2005), s. 97f. 
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hamnar som Stockholm och Göteborg. Detta innebar en risk för att produkterna 
måste lagras vid hamnarna, vilket innebar höga kostnader för industrin.200 

Den andra anledningen till att skogsindustrin avvisade tanken på ett inter-
modalt transportsystem var att det krävde större fraktrabatter än SJ:s ekonomi kun-
de tolerera. Redan i betänkandet från 1944 års hamnutredning som lämnades 1949 
hade detta dilemma synliggjorts. En omläggning av transportsättet från sjöfart till 
kombinerade järnvägs- och sjötransporter med existerande tekniska och ekonomis-
ka förutsättningar kunde inte ske utöver den differentiering av järnvägstaxorna som 
SJ kunde erbjuda. Det återstående alternativet var enligt 1944 års Hamnutredning 
att industrin eller linjesjöfarten utarbetade en lösning. 201   

Under efterkrigstiden uppstod det emellertid inget långsiktigt samarbete mel-
lan redarna och de norrländska industriföretagen. Trots att representanter för re-
darna regelmässigt konsulterades under beslutsprocesserna om den norrländska 
vintersjöfarten, verkar de svenska redargruppernas agerande ha intagit en avvaktan-
de ställning i frågan om hur den norrländska vintertrafiken skulle organiseras. Ton-
vikten hos de svenska rederiernas verksamhet låg istället på den linjesjöfart som 
trafikerade Göteborgs hamn och andra hamnar i södra Sverige.202 Linjesjöfart inne-
bär att fartygen trafikerar fasta rutter efter en tidtabell. Linjesjöfarten reglerades un-
der efterkrigstiden av kartellöverenskommelser i form av shipping conferences. Det 
svenska deltagandet under dessa konferenser innebar att svenska rederier garante-
rades en viss andel av marknaderna för linjesjöfrakter. De svenska rederierna var 
dock inte lika framstående inom marknaden för så kallade ”bulkfrakter". Denna 
marknad kännetecknas av att företag vill hyra särskilda fartyg som kan frakta råva-
ruorienterat gods, exempelvis skogsprodukter, stål eller malm.203  

De etablerade svenska rederierna hade därmed ett svagt intresse av att delta i 
uppbyggnaden av den bulkfraktmarknad som uppstod i samband med att basindu-
strin moderniserades under efterkrigstiden.204 Den norrländska bulkfrakttrafiken 
organiserades istället så att företagen själva anskaffade eller långsiktigt chartrade 
bulklastfartyg specialiserade mot att frakta sina respektive produkter.  
 

                                                 
200 SOU 1949:21, s. 177.     
201 SOU 1949:21, s. 177f.    
202 Ds K 1979:12, s. 52; Larsson (2000), s. 244.    
203 För utförliga översikter om handelssjöfartens marknadsuppdelning, se Zacher (1996), s. 65ff 
och Cafruny (1987), ss. 83-89.  
204 Se exempelvis RA, YK 2509, vol. 4, ”Sveriges Redareförening. Några synpunkter angående 
sjöfartsutvecklingen och hamnverksamhetens framtida inriktning”. 
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Initiering 

Bristen på alternativ till en fortsatt satsning på vintersjöfart blev alltså tydlig under 
1950-talets senare hälft. Denna situation ledde fram till att det samarbete mellan 
skogsindustrin och Sjöfartsstyrelsen som hade etablerats i Statens Isbrytarnämnd 
fördjupades. Tillsammans med Sveriges Allmänna Exportförening, representanter 
för skogsindustrins branschföreningar och skogsföretag som SCA, MoDo och 
ASSI började Sjöfartsstyrelsen diskutera hur den statliga isbrytartrafiken kunde till-
godose den norrländska skogsindustrins växande transportbehov.205  

Vid sidan om arbetet med 1966 års isbrytarkungörelse började Sjöfartsstyrel-
sen under den här perioden formulera en utökad målsättning för den statliga isbry-
tartrafiken. I detta arbete tog Sjöfartsstyrelsen stor hänsyn till transportbehoven hos 
skogsindustrin i Gävleborg och Västernorrland. Den målsättning som fastslogs vid 
början av 1960-talet var att isbrytartrafiken bortsett från under exceptionellt stränga 
vintrar skulle upprätthålla året runt-sjöfart längs den del av Norrlandskusten som 
sträckte sig till Umeå.206  

Som ett led i att uppfylla denna målsättning äskade Sjöfartsstyrelsen och Ma-
rinförvaltningen under hösten 1959 medel till projektering av en ny isbrytare, som 
var avsedd att ersätta Atle. Detta äskande avslogs emellertid av handelsministern.207   
 

Beredning 

Under 1960 anslöt sig två olika intressegrupper inom skogsindustrin till Marinför-
valtningens och Sjöfartsstyrelsens begäran om en investering i ett nytt isbrytarfar-
tyg. En gemensam framställning gjordes av Svenska Cellulosaföreningen, Svenska 
Trämasseföreningen, Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Trävaruexport-
föreningen i februari 1960.208 Samtidigt gjordes också en uppvaktning av ett antal 
norrländska skogsföretag inom Svenska Cellulosaföreningen i oktober 1960. Upp-
vaktningen gjordes av företrädare för Korsnäs AB, MoDo, SCA och Forss AB. 
Dessa företag representerade även övriga företag i en större grupp, som omfattade 
Stora Kopparberg, Mackmyra Sulfit, Bergvik och Ala, Marma-Långrörs AB, Igge-
sunds Bruk, Ströms Bruks AB, Väja-Dynäs, Wifstawarf och ASSI.209 

                                                 
205 RA, Sveriges Allmänna Exportförening, F1,c, vol. 44, ”Sammanträde på Cellulosaföreningen 
den 29 september 1959 kl. 15.30 i isbrytarfrågan”; ”Brev Sten Widell – kommendörkapten Per 
Simonsson den 11 februari 1959”; ”PM beträffande isbrytarfrågan. Sammanträde å Bahcos kon-
tor 23/111960 kl 10.00”. 
206 Statsutskottets utlåtande nr 163/1963 
207 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1960, bil. 12, s. 216. 
208 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Skrivelse till Herr Stats-
rådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 6 februari 1960”.  
209 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Brev Svenska Cellulosa-
föreningen till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 24 oktober 
1960”; ”Brev Lars Sjunnesson – Gunnar Lange den 24 oktober 1960”. 
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I sin argumentation påpekade bägge dessa intressegrupper att den pågående utveck-
lingen inom den norrländska skogsindustrin krävde en kraftig förstärkning av 
skeppningsmöjligheterna vintertid. Produktionskapaciteten för cellulosa, slipmassa, 
papper och papp vid de fabriker som var belägna från Gävle och norrut beräknades 
stiga med 35 procent fram till 1965. Intressegrupperna framhöll även att kravet på 
kontinuerliga leveranser hade ökat. De hävdade i det här avseendet att den nordiska 
massaindustrin mötte en kraftig konkurrens främst från nordamerikanska leveran-
törer, som inte besvärades av några skeppningshinder vintertid. Slutligen framhölls 
att större fartygsenheter och moderniserade hamnanläggningar togs i anspråk för 
befraktningen av skogsprodukter.210  

Som kulmen på detta orkestrerade agerade mellan Sjöfartsstyrelsen och skogs-
industrin, äskade Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen på hösten 1960 återigen 
medel att ersätta Atle med en isbrytare från Wärtsila av samma typ som Oden. Det 
krävdes fyra havsisbrytare för att tillgodose handelssjöfartens berättigade krav på 
isbrytning. På grund av hög ålder uppfyllde inte Atle, som fortfarande var i drift, de 
krav som ställdes på ett isbrytarfartyg. Därmed återstod bara tre isbrytare - Ymer, 
Thule och Oden - för att upprätthålla isbrytarberedskapen.211  
 

Beslutsfattande 

I 1961 års statsverksproposition förordade handelsministern en investering i en ny 
isbrytare. Handelsministern framhöll att en konsekvens av utbyggnaden av den 
norrländska skogsindustrin var att varje förlängning av skeppningssäsongen vinter-
tid medförde betydande ekonomiska fördelar för näringslivet. Konkurrensläget på 
världsmarknaden gjorde det nödvändigt att i all tänkbar utsträckning upprätthålla 
kontinuerliga leveranser.212  

Argumentationen från skogsindustrins intressegrupper fick alltså fullständigt 
genomslag vid beslutsfattandet. Intressegruppernas argumentation hade i det här 
avseendet stark legitimitet i förhållande till den institutionella kontexten på den na-
tionella nivån. Under 1950-talet var den allmänna ambitionen i den ekonomiska 
politiken att uppnå tillväxt och full sysselsättning genom att med politisk styrning 
förbättra storföretagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. 
 

                                                 
210 RA, Handelsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Skrivelse till Herr Stats-
rådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 6 februari 1960”; ”Brev Svenska Cellulo-
saföreningen till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Handelsdepartementet den 24 oktober 
1960”. 
211 RA, Handelsdepartementet, konseljakt den 3 januari 1961, ärende 1, ”Marinförvaltningen och 
Sjöfartsstyrelsen; angående anslag till statens isbrytarverksamhet för budgetåret 1961/62 (Dnr K 
934:1), bilaga B”.  
212 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1961, bil. 12, s. 186f.  
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3.6 Sammanfattning  

I detta kapitel har initiering, beredning och beslutsfattande i samband med tre av 
beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten redovisats. Den första 
beslutsprocessen behandlade 1966 års isbrytarkungörelse. Tabell 3:1 och Tabell 3:2 
ger en översikt av de statliga aktörer och norrländska intressegrupper som deltog i 
denna beslutsprocess. Tabellerna visar även hur den institutionella kontexten på 
olika nivåer påverkade beslutsprocessens utfall. Beslutsprocessen om 1966 års is-
brytarkungörelse initierades genom att Handelsdepartementet 1955 gav Sjöfartssty-
relsen, den sektorsmyndighet inom sjöfartsområdet som skulle påbörja sin verk-
samhet 1956, i uppgift att utarbeta nya riktlinjer för isbrytningen längs Norrlands-
kusten.  

Efter det att Sjöfartsstyrelsen hade påbörjat sitt utredningsarbete återkom 
emellertid Handelsdepartementet 1957 med nya direktiv. Sjöfartsstyrelsen skulle 
utgå från det nyligen påbörjade nordiska samarbetet inom isbrytarområdet i sitt för-
slag till riktlinjer för isbrytningen längs Norrlandskusten. År 1961 undertecknades 
ett nordiskt samarbetsavtal om isbrytning som byggde på de principer som styrde 
den finska isbrytartrafiken. Genom att detta avtal låg till grund för 1966 års isbry-
tarkungörelse, hade den institutionella kontexten på internationell nivå därmed stor 
betydelse för beslutsfattandet. De norrländska intressegruppernas möjligheter att 
påverka utformningen av de nya reglerna för isbrytartrafiken var därför begränsade. 
Det uppstod dock en konflikt om Sjöfartsstyrelsens förslag att dra in den statliga 
isbrytningen i Ångermanviken. Efter det att resurserna för lokalisbrytning hos 
skogsindustrin i Ådalen hade byggts ut, förkastades detta förslag i 1966 års isbrytar-
kungörelse, som innehöll ett särskilt avsnitt om isbrytningen i Ångermanviken.  
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Tabell 3:1. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om 1966 års isbrytarkungörelse 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell Nordiska rådet Ökad nordisk integration inom 
isbrytningen var en målsättning 

Nationell Handelsdepartementet  
(1956-1963),  
Kommunikationsdepartementet 
(1963-1966) 

Ökad nordisk integration inom 
isbrytningen var en målsättning. I 
övrigt delegerades arbetet till 
Sjöfartsstyrelsen 
 

Sektor Sjöfartsstyrelsen Sektorisering. En överföring av 
det finska regelverket var önsk-
värd för att göra den svenska 
isbrytartrafiken mer rationell. 
Utifrån existerande isbrytarresur-
ser fick denna rationalisering 
effekten att Sjöfartsstyrelsen 
kunde garantera året runt-sjöfart 
längs den del av Norrlandskusten 
som sträcker sig upp till Umeå.  

 
Tabell 3:2. Norrländska intressegruppers och konkurrerande sektorsmyn-
digheters deltagande under beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Skogsindustrin i Ådalen, Länssty-
relsen i Västernorrlands län, 
Härnösands kommun, Kramfors 
Kommun, Västernorrland och 
Jämtlands läns handelskammare 

Om den statliga isbrytartrafiken 
utsträcktes till Ångermanviken 
skulle det få stort ekonomiskt 
värde. Denna åtgärd skulle sam-
tidigt inte vara alltför betungande 
för staten på grund av att lokala 
isbrytarresurser kompletterade de 
statliga isbrytarna.  

Beslutsfattande 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
Länsarbetsnämnden i Norrbot-
tens län, basindustrin i Norrbot-
ten 

Ekonomiska skäl talade för att 
den statliga isbrytarverksamheten 
borde utökas till att omfatta 
hamnarna vid Bottenviken. 

Beredning 

SJ Möjligheterna att transportera 
den norrländska industrins gods 
på järnväg borde övervägas in-
nan staten fastställde riktlinjerna 
för isbrytarverksamheten. 

Beredning 

 
Kapitlet behandlade även beslutsprocesserna om investeringarna i isbrytarna Oden 
och Tor. Tabell 3:3 och Tabell 3:4 ger en översikt av de statliga aktörer och norr-
ländska intressegrupper som deltog i beslutsprocessen om isbrytaren Oden samt 
hur den institutionella kontexten på olika nivåer påverkade beslutsprocessens utfall. 
Tabell 3:5 och Tabell 3:6 ger motsvarande översikt av beslutsprocessen om isbryta-
ren Tor. Bägge dessa beslutsprocesser initierades på sektorsnivån. Genom att de 
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äskanden från Kommerskollegium respektive Sjöfartsstyrelsen som utgjorde initie-
ringspunkten också var en viktig del av underlaget till beslutsfattandet, kan initie-
ring och beredning beskrivas som delvis simultana processer under beslutsproces-
sen. Kommerskollegium respektive Sjöfartsverket hade samarbetat med skogsindu-
strins branschföreningar redan under utarbetandet av sina äskanden. Statens Isbry-
tarnämnd var utgångspunkten för detta samarbete. 

I samband med beredningen av investeringen agerade också dessa aktörer 
gentemot den nationella nivån för att påvisa den statliga isbrytarverksamhetens 
värde för avnämarnas internationella konkurrenskraft. På detta sätt anknöt deras 
argument till ambitionen i den allmänna ekonomiska politiken att uppnå tillväxt 
och full sysselsättning genom att förbättra storföretagens konkurrenskraft med 
hjälp av politisk styrning. De norrländska intressegrupper som stod bakom Kom-
merskollegiums och Sjöfartsstyrelsens äskanden hade därför en stark legitimitet i 
förhållande till den nationella institutionella kontexten vid tidpunkten för besluts-
fattandet på den nationella nivån. 
 

Tabell 3:3. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om isbrytaren Oden 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell -- -- 
Nationell Handelsdepartementet Den allmänna ekonomiska poli-

tiken var inriktad mot att uppnå 
tillväxt och full sysselsättning 
genom att förbättra storföreta-
gens konkurrenskraft på den 
internationella marknaden med 
hjälp av politisk styrning. 

Sektor Kommerskollegium Sektorisering 
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Tabell 3:4. Norrländska intressegruppers deltagande i beslutsprocessen om 
isbrytaren Oden 
Aktör Argument Tillträde till del av beslutsproces-

sen 
Sveriges Allmänna Exportföre-
ning 

Bristen på isbrytarresurser var en 
försummelse som skadat den 
norrländska exportindustrins 
konkurrensmöjligheter. 

Beslutsfattande 

Svenska Cellulosaföreningen  Möjligheten till sjötransporter 
hade stor betydelse för den norr-
ländska skogsindustrin. 

Beslutsfattande 

Svenska Trävaruexportförening-

en 

Möjligheten till sjötransporter 
hade stor betydelse för den norr-
ländska skogsindustrin. 

Beslutsfattande 

 
 
Tabell 3:5. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om isbrytaren Tor 
Nivå Aktörer Förutsättningar och institutionell 

kontext 
Internationell -- -- 
Nationell Handelsdepartementet Den allmänna ekonomiska politiken 

var inriktad mot att uppnå tillväxt 
och full sysselsättning genom att 
förbättra storföretagens konkur-
renskraft på den internationella 
marknaden med hjälp av politisk 
styrning. 

Sektor Sjöfartsstyrelsen Sektorisering 

 
 
Tabell 3:6. Norrländska intressegruppers deltagande under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Tor 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Svenska Cellulosaföreningen, 
Svenska Trämasseföreningen, 
Svenska Pappersbruksföreningen 
och Svenska Trävaruexportföre-
ningen 

Investeringarna i skogsindustrin 
ökade transportbehovet. Kun-
derna ställde krav på kontinuerli-
ga leveranser, särskilt mot bak-
grund av den samtida konkurren-
sen från den nordamerikanska 
skogsindustrin. 

Beslutsfattande 

Ett antal norrländska skogsföre-
tag inom Svenska Cellulosaföre-
ningen 

Investeringarna i skogsindustrin 
ökade transportbehovet. Kun-
derna ställde krav på kontinuerli-
ga leveranser, särskilt mot bak-
grund av den samtida konkurren-
sen från den nordamerikanska 
skogsindustrin. 

Beslutsfattande 
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4. Analys av perioden 1940-1966 
 
När isbrytningen längs Norrlandskusten började studeras under 1940-talets första 
år hade frågan två dimensioner. För det första var det uppenbart att en förändring i 
den norrländska industrins behov av sjötransporter var på väg att inträffa. För det 
andra måste förutsättningar först skapas inom statsmakten för att kunna möta detta 
behov. Den statliga isbrytningen framstod i detta avseende som ett tydligt eftersatt 
transportområde. Vintersjöfarten hade därmed en så begränsad del av transportar-
betet att den framstod som försumbar i relation till de alternativ, i första hand järn-
vägen, som erbjöds. 

Genom att norrländska intressegrupper utnyttjade sina vetopositioner under 
remiss- och motionsperioderna för att blockera förslagen i 1941 års isbrytarutred-
ning, bidrog de till att skapa en grundläggande förutsättning för den fortsatta hän-
delseutvecklingen. Istället för en satsning på järnvägstransporter, inleddes en grad-
vis expansion av den statliga isbrytarverksamheten efter riksdagsbeslutet om försla-
gen i 1941 års isbrytarutredning 1944.  

En viktig förutsättning för de norrländska intressegruppernas agerande i den 
här frågan var att frågan om den norrländska ekonomins framtida utveckling lyftes 
upp till den nationella institutionella kontexten under 1940-talet. Frågor relaterade 
till Norrlands framtid ansågs angelägna att lösa även ur ett nationellt perspektiv. 
Även om Norrlandskommittén inte resulterade i några åtgärder på kort sikt blev 
kommitténs arbete – liksom i frågor som gällde sjukvård och högre utbildning – 
därför en utgångspunkt snarare än en slutpunkt för den framtida utvecklingen i frå-
gan om isbrytningen längs Norrlandskusten. Frågan om isbrytningen längs Norr-
landskusten måste dock hanteras i ytterligare beslutsprocesser för att det skulle bli 
möjligt att åstadkomma sakpolitiska resultat.  

Den utveckling som den statliga sjöfartssektorn upplevde under efterkrigsti-
den innebar att villkoren för den efterföljande expansionen av isbrytningen längs 
Norrlandskusten blev mycket gynnsamma. En självständig sjöfartsmyndighet med 
en stark ställning inom transportpolitiken i jämförelse med andra sektorer växte 
fram under 1950-talet. Ett uttryck för denna utveckling är att SJ fann anledning och 
senare misslyckades att utnyttja sin vetoposition i samband med remissperioden om 
förslaget till 1966 års isbrytarkungörelse. 

Sjöfartsstyrelsens utveckling motsvarar i det här avseendet det mönster som 
historikern Ove Pettersson har beskrivit i sin avhandling om Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsens organisatoriska utveckling i samband med bilismens expansion un-
der 1930-talets senare hälft. Under denna period blev Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsens centrala inflytande inom vägområdet allt starkare och hänsynstagandet till 
kommunala och andra intressen begränsades till förmån för statliga lösningar som 
ansågs mer rationella ur samhällsekonomisk synpunkt. Denna utveckling ledde till 
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förändringar i förvaltningsstrukturen och ökad byråkratisering.213 Även Sjöfartssty-
relsen upplevde en liknande utveckling. Ett exempel på en sådan byråkratisering är 
att personalen ökade från 204 till 318 anställda mellan 1956 och 1967 inom ramen 
för en oförändrad organisation med fasta arbetsuppgifter.214  

Genom att sjöfartssektorn inte omfattades av de krav på kostnadstäckning 
som kännetecknade 1950-talets trafikpolitik var sjöfartssektorns statsfinansiella för-
utsättningar också relativt gynnsamma. Den långsiktiga utvecklingen av den statliga 
sjöfartssektorns finansiella resurser har i denna avhandling i huvudsak jämförts med 
järnvägssektorns förutsättningar, men kan också ställas i relation till utvecklingen av 
kostnadsansvaret inom civilflyget.  

Denna komparation är särskilt intressant eftersom både hamnarna och flyg-
platserna samtidigt var föremål för överväganden om förstatligande genom att 1944 
års flygplatsutredning (SOU 1946:58) och 1944 års hamnutredning (SOU 1949:21) 
tillsattes samma år. Det finns dock stora skillnader i hur politiken med anknytning 
till dessa områden utvecklades. Även om flygplatserna förstatligades, minskade det 
statliga engagemanget inom civilflygets infrastruktur redan under 1950-talets senare 
hälft som en följd av de marknadsorienterade idéer som dominerade trafikpolitiken 
under 1950-talet.215 Dessa idéer befästes sedan 1967 i det beslut som implemente-
rade 1963 års trafikpolitiska beslut inom luftfartsområdet.216 Detta kan ställas i mot-
sats till hamnarna, som inte blev föremål för förstatligande, utan istället förblev en 
kommunal angelägenhet. Trots detta ställningstagande från staten, ökade det statli-
ga engagemanget inom sjöfartsområdet kraftigt under 1950- och 60-talen. 

Sjöfartstyrelsens utveckling påverkades också av det internationella samarbetet 
med Finland. Detta samarbete underlättade de administrativa och organisatoriska 
ställningstaganden som var nödvändiga i samband med utarbetandet av 1966 års 
isbrytarkungörelse. Sjöfartsstyrelsen gynnades också av det tekniska försprånget 
inom isbrytarteknologin som fanns i Finland. Det samarbete som uppstod mellan 
Sjöfartsstyrelsen och Wärtsilä har stora likheter med hur samarbetet mellan privata 
leverantörer och transportmyndigheter har beskrivits i tidigare teknikhistorisk 
forskning. Denna relation beskrivs utifrån begreppet ”utvecklingspar”. Uppkoms-
ten av ett utvecklingspar innebär att en statlig organisation med ansvar för ett stort 
landsomfattande tekniskt system får en nära och långsiktig samarbetsrelation med 
en privat tillverkare och leverantör av systemutrustning som är fokuserad på ut-
vecklandet av ny teknik med ett gemensamt intresse för båda parter.217  

                                                 
213 Pettersson (1988), s. 150. Jämför även Boge (2006), s. 167. 
214 Kungl. Maj:ts proposition nr 124/1955, s. 113ff; Stencil K. 1967:10, s. 1 och s. 11 samt bil. 1.  
215 Se SOU 1966:34, s. 18f. 
216 Kungl. Maj:ts proposition nr 57/1967, s. 43ff. 
217 Fridlund (1999), s. 13. Med utgångspunkt från detta begrepp visar Fridlund hur ASEA:s leve-
ranser av starkströmsteknologi till Vattenfall hade stor betydelse för utbyggnaden av kraftlinjenä-
tet från de norrländska vattenkraftverken till södra Sverige under efterkrigstiden.  
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Eftersom isbrytarna var bemannade av Marinens personal fram till år 2000, var det 
också nödvändigt att för den civila sjöfartsmyndigheten att jämka samman militära 
och civila intressen för att få isbrytarverksamheten att fungera även under civil led-
ning. Liksom under uppbyggnaden av den organisatoriska kompetensen inom is-
brytningsområdet, hade Stellan Hermelin en avgörande roll i denna process. Ge-
nom den praxis som Hermelin utarbetade fick Statens Isbrytardirektör en så flexi-
bel funktion som krävdes för att samordna civila och militära intressen på ett effek-
tivt sätt.  

Hermelins agerande under uppbyggnaden av isbrytarverksamheten inom 
Kommerskollegium och Sjöfartsstyrelsen anknyter till den amerikanske statsvetaren 
Hugh Heclos observation av hur ledande tjänstemän i Sverige har kunnat påverka 
utvecklingen inom ett politikområde. Under formativa skeden då samhällsutveck-
lingen har krävt nytänkande inom politik och förvaltning har tjänstemännens insat-
ser därmed kunnat komplettera de korporativistiska arrangemangen. I sitt arbete 
om hur socialpolitiken utarbetades i Sverige respektive Storbritannien under perio-
den 1890-1920 visade Heclo exempelvis att de svenska statstjänstemännen hade ett 
stort inflytande vid utvecklingen av olika socialpolitiska åtgärder som pensionssy-
stemet under denna period. 218   

Eftersom sektoriseringen inom sjöfartsområdet inte sammanföll med något 
krav på kostnadstäckning från staten, var den institutionella kontexten gynnsam för 
de norrländska intressegrupper som hade motsatt sig förslagen om isbrytningsavgif-
ter i 1941 års isbrytarutredning. Under den statliga isbrytarverksamhetens uppbygg-
nad under 1940- och 50-talen fanns det heller inte något intresse inom sektorsnivån 
att utarbeta något avgiftssystem.  

Ett annat resultat av sektoriseringsprocessen var att det redan vid inledningen 
av 1950-talet fanns en isbrytarpolitik med ett korporativistiskt funktionssätt som 
intressegrupper kunde få tillträde till under vissa förutsättningar. Sjöfartsstyrelsen 
ville använda intressegruppernas resurser som ett komplement vid förvaltningen av 
det egna politikområdet för att på detta sätt öka möjligheterna att genomföra och 
legitimera sin politik. Med utgångspunkt från Statens isbrytarnämnd utkristallisera-
des ett policynätverk under 1950-talet. Policynätverket bestod av Sjöfartsstyrelsen 
och i första hand Svenska Exportföreningen, Svenska Cellulosaföreningen, Svenska 
Trämasseföreningen, Svenska Pappersbruksföreningen och Svenska Trävaruexport-
föreningen.  

I samband med beslutsprocesserna om isbrytarna i Oden och Tor agerade allt-
så de norrländska företagen med hjälp av sina branschföreningar. Genom att den 
norrländska industrin representerades av sina branschföreningar, ökade möjligheten 
att få tillträde till den nationella nivån på grund av att branschorganisationerna upp-
fattades som dominerande representanter och naturliga samarbetspartners på ett 

                                                 
218 Heclo (1974), s. 301ff. 
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annat sätt än enskilda företag. Branschorganisationerna var också värdefulla länkar i 
policynätverket inom sjöfartssektorn då de på ett annat sätt än de enskilda företa-
gen hade resurser att sammanställa den information som Kommerskollegium och 
Sjöfartstyrelsen behövde för att planera sin verksamhet och, inte minst, motivera 
sina äskanden.  

Betydelsen hos detta policynätverk bekräftades när Statens Isbrytarnämnd 
ombildades 1960. Vid denna ombildning fick Statens Isbrytarnämnd färre ledamö-
ter. Liksom tidigare ingick då representanter för redarna, sjöassuradörerna, fackför-
bunden inom sjöfartssektorn och Svenska Hamnförbundet. De enda övriga intres-
sen som representerades i Statens Isbrytarnämnd var dock representanter från den 
norrländska exportindustrin. Handelsdepartementet utnämnde Sten Widell och Jan 
Velander, direktör inom SCA, samt Lars Sjunnesson, ordförande i Svenska Cellulo-
saföreningen, till representanter för Sveriges Allmänna Exportförening och Sveri-
ges Industriförbund.219   

Den avgörande faktorn bakom beslutsfattandet om investeringarna i isbrytar-
na Oden och Tor var emellertid att Kommerskollegium respektive Sjöfartsstyrelsen 
och de norrländska intressegrupperna lyckades koppla sina krav till den nationella 
institutionella kontexten. De argument som de regionala intressegrupperna var rela-
terade till de möjligheter en ökad isbrytning medförde för export och tillväxt i 
Norrland. Dessa argument anknöt på ett tydligt sätt till den nationella institutionella 
kontexten.  

Beslutsprocesserna om att investera i isbrytarna Oden och Tor visar i det här 
avseendet stora likheter med Katzensteins beskrivning av hur politiska åtgärder i ett 
litet, exportberoende land som Sverige har utformats för att öka den internationella 
konkurrenskraften. Det som är gemensamt för bägge beslutsprocesserna är aktörs-
uppsättningarna. De aktörer som gavs privilegierat tillträde till Samarbetsorganet 
för export- och produktionsutveckling och Statens Isbrytarnämnd var dominerande 
representanter för viktiga exportsektorer i ekonomin som storföretag samt export-
industrins och skogsindustrins organisationer. Dessa aktörer svarade för beredning-
en av investeringsbeslutet i nära samråd med den statliga förvaltningen i form av 
Kommerskollegium och Sjöfartstyrelsen. Beslutsfattandet föregick också av kontak-
ter mellan dominerande representanter för intressegrupperna och politiker på Han-
delsdepartementet.  

Agerandet som föregick beslutsprocesserna om att investera i isbrytarna Oden 
och Tor visar dock att de är exempel på bägge de typer av demokratisk-
korporativistiskt agerande som Katzenstein har beskrivit. Beslutsprocesserna om att 
investera i isbrytaren Oden är ett exempel på hur en politisk struktur som möjliggör 

                                                 
219 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 21 april 1966, ärende 45, ”Till Sjöfartssty-
relsen ang. utseende av ledamöter och suppleanter i statens isbrytarnämnd Dnr 2075, I 
21.12.1960”. 
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kontinuerligt politiskt förhandlande kan resultera i en åtgärd som stärker ett lands 
internationella konkurrenskraft. I samband med investeringen i isbrytaren Tor 
fanns det emellertid ett tydligt exogent hot mot ekonomin i form av den nytillkom-
na konkurrensen från den nordamerikanska skogsindustrin. Den institutionalisera-
de politiska strukturen inom isbrytarpolitiken innebar i det här avseendet att det 
fanns en beredskap att hantera detta hot genom ett snabbt orkestrerat agerande.  

Katzenstein menar att behovet av demokratisk-korporativistiska arrangemang 
fördjupades under 1950-talet i samband med att världshandeln liberaliserades och 
den internationella konkurrensen fördjupades.220 Inom isbrytarpolitiken innebar 
detta förhållande ökade krav på att de olika norrländska exportsektorernas bransch-
föreningar kunde mobilisera sådana resurser att de kunde samverka med den statli-
ga sjöfartssektorn vid beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten. 

 Genom att dess regelverk tillkom genom det nordiska samarbetet utgör dock 
beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse ett undantag när det gäller de 
norrländska intressegruppernas deltagande. Eftersom Handelsdepartementet redan 
1957 meddelade Sjöfartsstyrelsen att det nordiska samarbetet skulle vara vägledan-
de för det fortsatta arbetet med regelverket var styrningen från nationella nivån 
mycket starkare under beredningsstadiet än vid beslutsprocesserna om investering-
arna i isbrytarna Oden och Tor. Även om det nya regelverket fastställdes 1966 var 
beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse i praktiken avslutad redan 1961, 
då det nordiska regelverket fastställdes. I det här avseendet var den institutionella 
kontexten på nationell nivå som påverkade denna utveckling endast indirekt relate-
rad till transportpolitiken. Sveriges deltagande i det nordiska isbrytarsamarbetet kan 
istället tolkas som en del i en större ambition att integrera olika områden i samhället 
som fanns i de nordiska länderna under 1950- och 60-talen.221 

Ur ett intressegruppsperspektiv finns det dock en koppling mellan investering-
arna i isbrytarna och beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse. Utifrån de 
regler som styrde tillgången till isbrytarassistans före 1966 kunde alla avnämare dra 
nytta av den utbyggnad av isbrytningen längs Norrlandskusten som branschföre-
ningarnas och Sjöfartsstyrelsens agerande resulterade i. En del av dessa avnämare 
hade förmodligen ingen ambition att uppnå de målsättningar för vintertrafiken som 
övriga aktörer hade arbetat för att åstadkomma. Genom att bestämmelserna i 1966 
års isbrytarförordning innebar att det krävdes en teknisk motprestation hos avnä-
marna för att få tillgång till isbrytartjänster fungerade den i det här avseendet som 
ett instrument för att undvika sådana free riders.222  

De tekniska restriktioner som fastställdes i 1966 års isbrytarkungörelse åter-
speglade på detta sätt en önskan hos Sjöfartsstyrelsen att rationalisera isbrytartrafi-

                                                 
220 Katzenstein (1985), s. 31f.  
221 De nordiska ländernas samarbete i Nordiska rådet behandlas utförligt av Wendt (1978). 
222 Jämför Olson (1965), s. 43.  
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ken genom att utgå från de största företagens förutsättningar vid dimensioneringen 
av isbrytarverksamheten. Genom sina täta relationer med företrädare för skogsin-
dustrin kom Sjöfartsstyrelsen tidigt till insikt att skogsindustrin upplevde en om-
vandlingsprocess, som innebar en differentiering av den tidigare relativt homogena 
norrländska näringsstrukturen. För att kunna expandera på 1950-talets allt mer 
konkurrensutsatta världsmarknad för skogsprodukter, utvecklades företag som 
SCA och MoDo till vertikalt integrerade storföretag och inrättade särskilda försälj-
ningsavdelningar. Denna omvandlingsprocess medförde också en förändring i be-
hovet av transport- och logistiklösningar hos företagen, där året runt-sjöfart var en 
oundgänglig komponent.223  

För att kunna garantera att företagen i toppen av avnämarhierarkin skulle 
kunna få tillgång till isbrytarservice, var det alltså nödvändigt för Sjöfartsstyrelsen 
att gallra ut de avnämare som man uppfattade som free riders. Skogsindustrin i Ång-
ermanviken var ett exempel på denna kategori, som skulle ha exkluderats från den 
statliga isbrytartrafiken om de inte uppfyllde kraven som Sjöfartsstyrelsen ställde 
upp under konferensen i Härnösand 1956. Den enda norrländska intressegrupp 
som misslyckades i sitt arbete att påverka den statliga isbrytartrafikens omfattning 
under beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse var då intressegruppen ba-
serad i Norrbotten. Tillträdesmöjligheterna för denna intressegrupp begränsades av 
att den allmänna målsättning som Sjöfartsstyrelsen ställde upp för isbrytartrafiken 
under denna period inte omfattade hamnarna norr om Umeå, vilket aktörerna i 
Norrbotten inte lyckades påverka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Gaunitz (1979), s. 172ff, behandlar utvecklingen inom SCA, medan Gårdlund (1985), s. 63, 
behandlar utvecklingen inom MoDo. Denna organisationsutveckling inom MoDo och SCA följ-
de därmed det traditionella mönstret för hur storföretags utvecklas så som det redovisas av 
Chandler (1977), s. 6f och Chandler (1990), s. 8.  
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5. Isbrytningen mellan marknaden och regionalpolitiken 1965-1970 
 

Till skillnad från under 1950-talet, då isbrytningen längs Norrlandskusten i huvud-
sak hade varit en angelägenhet för Sjöfartsstyrelsen och den norrländska exportin-
dustrin, blev den ett mer allmänt trafikpolitiskt område under 1960-talet. Denna 
utveckling resulterade i en konflikt mellan olika ståndpunkter om hur den statliga 
styrningen av isbrytningen borde utformas. En ståndpunkt baserades på uppfatt-
ningen att det kunde vara samhällsekonomiskt mer effektivt om den norrländska 
basindustrins transportbehov tillgodosågs med andra transportmedel än sjöfarten. 
En fortsatt utbyggnad av den statliga isbrytartrafiken borde därför följa de mark-
nadsorienterade principerna i 1963 års trafikpolitiska beslut. Företrädare för den 
andra ståndpunkten framhöll däremot att fortsatta statliga insatser för att expandera 
isbrytningen längs Norrlandskusten var nödvändiga. Isbrytarpolitiken skulle i det 
här avseendet inte bara ta hänsyn till isbrytningens betydelse för den internationella 
konkurrenskraften hos den norrländska exportindustrin, utan också de statliga åt-
gärder som riktades mot det norrländska näringslivet i samband med regionalpoliti-
kens framväxt under 1960-talets senare hälft. 

Detta kapitel redovisar hur denna konflikt kom till uttryck och avgjordes un-
der de två beslutsprocesser om isbrytningen längs Norrlandskusten som ägde rum 
under perioden 1965-1970. Den första delen av kapitlet behandlar beslutet om in-
vesteringen i isbrytaren Njord 1967. Den andra delen av kapitlet tar upp de riks-
dagsbeslut under 1969 och 1970 som tog ställning till förslagen i 1965 års Sjöfarts-
utredning om införande av avgifter för de statliga isbrytartjänsterna. 
 

5.1 Investeringen i isbrytaren Njord  

 

Initiering  

Beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Njord inleddes i oktober 1965 när 
Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen begärde ett planeringsanslag om 1 miljon 
kronor från Kommunikationsdepartementet för att anskaffa en ny isbrytare av Tor-
typ från Wärtsilä.224  
 

Beredning 

Två interna utredningar låg till grund för denna begäran. I den ena utredningen 
hade Sjöfartsstyrelsen undersökt den norrländska exportindustrins behov av en 
fungerande statlig isbrytarverksamhet. Sjöfartsstyrelsen hade bland annat gjort en 
                                                 
224 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Marinförvalt-
ningen och Sjöfartsstyrelsen; ang anslag för anskaffning av ny statsisbrytare Dnr N 574/64:113”. 
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enkät om den norrländska skogsindustrins utbyggnadsplaner fram till 1970. Denna 
enkät omfattade all skogsindustriell verksamhet (sågverk samt fabriker för fram-
ställning av pappersmassa, papper och papp) och visade att den norrländska skogs-
industrin hade sådana utbyggnadsplaner att produktionskapaciteten borde öka med 
25 procent fram till 1970. På frågan om de planerade att ändra sina transportlös-
ningar från sjöfart till något annat transportmedel, hade de flesta av företagen angi-
vit att de skulle fortsätta att anlita sjötransporter. Sjöfartsstyrelsen menade också att 
detta ökade transportbehov förstärktes av utbyggnaden av malmhamnen i Luleå 
och NJA:s expansionsplaner.225   

Utredningen hade även kartlagt de ökade transportkostnader som den stränga 
vintern 1962/63 hade medfört för företagen. Den ökning av transportkostnaderna 
för en omläggning av sjöfrakterna till landtransporter som angavs i utredningen var 
5 procent för virke och pappersmassa och 6 procent för papper och pappersplattor. 
I de fall då lagring hade förekommit förekom även en beräkning av merkostnader-
na för lager och ränta som angavs till 1,6 procent för pappersmassa, papper och 
papp, 1,8 procent för virke och 4,3 procent för träfiberplattor. Dessa kostnader 
ansågs enligt Sjöfartsstyrelsen ha medfört betydande konkurrensnackdelar för de 
norrländska företagen.226  

Sjöfartsstyrelsen och Marinförvaltningen menade därför att det var nödvändigt 
att uppfylla den uppsatta målsättningen för isbrytarverksamheten att garantera året 
runt-skeppning från alla norrländska hamnar så långt norrut som till Umeå. Vid 
stränga vintrar skulle stängningen så långt som möjligt begränsas vid Umeå- och 
Örnsköldsviksdistrikten, dit isbrytartrafiken skulle koncentreras. Denna lösning 
medförde att Umeå uthamn kunde fungera som vinterhamn för nordligare belägna 
industriföretag. För att upprätthålla denna målsättning krävdes det dock fyra opera-
tiva isbrytare och en i reserv. Genom att Atle och Ymer ansågs vara omoderna me-
nade Sjöfartsstyrelsen och Marinförvaltningen, att ett nybygge var nödvändigt för 
att kunna uppnå det uppsatta målet för den norrländska isbrytartrafiken.227 En ny 
isbrytare var också nödvändig för att upprätthålla den expanderande färjetrafiken, 
som Sjöfartsstyrelsen hade kartlagt i den andra utredning som låg till grund för an-
slagsäskandet, under vinterförhållanden.228 

                                                 
225 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM angående 
isbrytarfrågan 1965”.  
226 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM angående 
isbrytarfrågan 1965”.  
227 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 
1,”Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen; ang anslag för anskaffning av ny statsisbrytare Dnr 
N 574/64:113”. 
228 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM. Under-
sökning av färjetrafiken mellan Sverige och utlandet samt till och från Gotland. Behov av isbry-
tarassistans”. För en allmän historisk översikt av färjetrafikens utveckling under efterkrigstiden, se 
Andersson (2005). 
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Kommunikationsdepartementet såg positivt på Marinförvaltningens och Sjöfarts-
styrelsens framställning. Den fortsatta beredningen av förslaget fick dock annor-
lunda karaktär än vad dessa aktörer hade föreslagit. Istället för att bevilja ett plane-
ringsanslag avsett för Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrelsens fortsatta arbete, 
ville Kommunikationsdepartementet pröva möjligheten att genomföra investering-
en på ett annat sätt. För att öka beslutsunderlaget sändes därför Marinförvaltning-
ens och Sjöfartsstyrelsens skrivelse ut på remiss till ett antal aktörer under perioden 
fram till i slutet av januari 1966.229  

Inställningen hos remissinstanserna återspeglade de två uppfattningar som 
dominerade debatten inom isbrytarpolitiken under 1960-talet. Den ena uppfatt-
ningen bestod i att kostnadstäckningen och den företagsekonomiska effektiviteten 
för isbrytningen borde öka i samband med att 1963 års trafikpolitiska beslut im-
plementerades inom sjöfartsområdet. Detta beslut innebar att varje trafikgren i 
princip skulle svara för de kostnader den orsakade det allmänna. Av den anledning-
en var en förutsättning för trafikanternas val av transportmedel att transportavgif-
terna på ett realistiskt sätt skulle avspegla kostnaderna. En utjämning av skillnader-
na mellan olika geografiska områden eller transportslag var inte förenligt med strä-
van att åstadkomma en transportförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kost-
nad.230  

Den särställning inom den statliga transportsektorn som Sjöfartsstyrelsen hade 
tilldelats under 1950-talet började därför ifrågasättas vid mitten av 1960-talet. En 
anledning till att sektorstillhörigheten för Sjöfartsstyrelsen ändrades från Handels-
departementet till Kommunikationsdepartementet var tanken att också sjöfartsom-
rådet efter hand skulle omfattas av de företagsekonomiska och konkurrensrelatera-
de principerna i 1963 års trafikpolitiska beslut. Denna inskränkning av autonomin 
inom den statliga sjöfartssektorn förstärktes även av en allmän ambition hos stats-
makten att utöka graden av tillsyn och granskning av olika politiksektorer för att 
öka den allmänna effektiviteten hos den offentliga sektorn.231 

Av den anledningen menade flera remissinstanser att investeringen i en ny is-
brytare borde föregås av mer utarbetade lönsamhetskalkyler än de som Marinför-
valtningen och Sjöfartsstyrelsen hade utfört. Denna åsikt framfördes av Statskonto-
ret och Riksrevisionsverket, som var två av de myndigheter som skulle få i uppdrag 
att ansvara för den offentliga granskningen av olika politiksektorer från och med 
denna period.232 I det här sammanhanget framhöll SJ att någon isbrytarinvestering 
                                                 
229 Andra Kammarens protokoll den 16 mars 1966, ”Sjöfartsverket, tillika svar på interpellationer 
och fråga ang. förstärkning av Sveriges isbrytarberedskap, m.m”. 
230 Stenc K 1968:9, s. 1 och s. 4; RA, YK 2461, vol. 1, ”Protokoll fört vid sammanträde på Riks-
dagshuset, statsutskottets 5:e avdelning, den 2 september 1965”.  
231 Ahlbäck (1999), s. 46. 
232 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Riksrevisions-
verket ang. anslag för anskaffning av ny statsisbrytare D.nr A 670”, ”Statskontoret remiss den 
18.11.1965”. 
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inte borde genomföras före det att 1963 års trafikpolitiska beslut hade implemente-
rats inom sjöfartsområdet. SJ menade att en sådan implementering skulle korrigera 
den asymmetri i konkurrensvillkoren mellan sjöfartssektorn och järnvägssektorn 
som hade funnits sedan 1950-talet.233 

Den andra uppfattningen som kom till uttryck hos remissinstanserna var att 
den statliga isbrytningens inriktning borde anpassas efter de regionalpolitiska idéer 
som växte fram i samband med 1964 års lokaliseringspolitiska beslut. Genom 1964 
års lokaliseringspolitiska beslut beslutade riksdagen om en ny regionalpolitisk mål-
sättning.  I samband med den tillväxtorienterade socialdemokratiska näringspolitik 
som hade förts under 1950-talet hade regionalpolitiken varit en marginalföreteelse i 
svenskt samhällsliv.234 Det förekom inga direkta kompensatoriska åtgärder inom 
regionalpolitiken, som var begränsad till upplysning och rådgivning till enskilda fö-
retag.235 1964 års lokaliseringspolitiska beslut innebar dock att statliga åtgärder rik-
tades mot att stimulera det norrländska näringslivet i mycket större utsträckning än 
tidigare. Bland annat infördes statliga bidrag och lån till investeringar i industriföre-
tag lokaliserade i Norrlandslänen. Trafikpolitiska åtgärder som syftade mot att sän-
ka de norrländska transportföretagens transportkostnader ansågs vara ett lämpligt 
medel för att komplettera dessa åtgärder.236  

Länsstyrelsen i Norrbottens län var en aktör som betraktade isbrytningen som 
ett sådant trafikpolitiskt komplement till regionalpolitiken. I sitt remissvar framhöll 
Länsstyrelsen att företagen i Norrbotten hade tagit emot betydande statliga inve-
steringsbidrag. För att dessa effekter skulle ha så goda effekter som möjligt i sam-
hället, exempelvis i form av ökad sysselsättning, borde de enligt Länsstyrelsen 
kompletteras med trafikpolitiska åtgärder. Isbrytningen var en sådan trafikpolitisk 
åtgärd.237 Yttrandet från Länsstyrelsen i Norrbottens län innehöll även underremis-
ser från SCA Munksundsgruppen, LKAB, NJA och ASSI. Dessa företag upprepade 
de argument som hade lagts fram i Sjöfartsstyrelsens äskande. Isbrytningen var 
mycket viktig för dessa företags internationella konkurrenskraft.238   

Under beredningen av förslaget om investeringen i Njord agerade även andra 
norrländska intressegrupper. I samband med att två motioner som yrkade på att 
                                                 
233 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Järnvägsstyrel-
sen utlåtande den 18.1.1966”. 
234 Johansson (1991), s. 92. 
235 SOU 1951:6; Kungl. Maj:ts proposition nr 127/1952. 
236 Om 1964 års lokaliseringspolitiska beslut och diskussionen om de norrländska företagens 
transportsituation, se SOU 1963:58 och Kungl. Maj:ts proposition nr 185/1964. 
237 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Remiss Läns-
styrelsen i Norrbottens län den 4 februari 1966”. 
238 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Skrivelse SCA 
Munksundsgruppen – Länsstyrelsen i Norrbottens län 26 januari 1966”; ”Skrivelse LKAB – 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 27 januari 1966”; ”Skrivelse NJA – Länsstyrelsen i Norrbottens 
län 27 januari 1966”; AB Statens Skogsindustrier ang anslag för anskaffning av ny statsisbrytare 
(Dnr N 574/64:113)”. 
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Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrelsens begäran om ett planeringsanslag skulle 
bifallas lämnades in i riksdagens båda kammare engagerade sig Norrlandsförbundet 
i frågan.239 Norrlandsförbundet är en ideell, politiskt obunden organisation med 
syfte att sprida information om norrländska förhållanden av olika karaktär och där-
igenom att främja Norrlands utveckling inom olika områden.240 Norrlandsförbun-
det skickade en skrivelse till Statsutskottet, där motionerna behandlades. I skrivel-
sen framhöll Norrlandsförbundet att isbrytningen utgjorde ett viktigt komplement 
till de investeringar som hade gjorts i de norrländska hamnar som näringslivet ut-
nyttjade. Norrlandsförbundet påpekade även att isbrytningen var en faktor som 
påverkade vilka resultat lokaliseringspolitiken skulle kunna få i Norrland.241 Efter-
som staten hade valt att behandla investeringen i sin helhet istället för ett begränsat 
planeringsanslag, avslog dock Statsutskottet motionerna.242  

En annan norrländsk intressegrupp som engagerade sig i frågan var Handels-
kammaren i Gefle. Handelskammaren i Gefle omfattade företag i Uppland, Gävle-
borg och Dalarna och hade alltid deltagit under beslutsprocesser inom isbrytarpoli-
tiken som remissinstans. Under våren 1966 blev emellertid agerandet hos Handels-
kammaren i Gefle mer offensivt. I mars 1966 skickade Handelskammaren i Gefle 
en skrivelse till kommunikationsminister Olof Palme. I slutet av april 1966 uppvak-
tades sedan kommunikationsministern av en delegation bestående av Handels-
kammaren i Gefle, Norrlands Stuvareförbund och Svenska Transportarbetareför-
bundet med landshövdingen i Gävleborgs län, Jarl Hjalmarsson, som delegationsle-
dare.243  

Handelskammaren begärde att anslag skulle reserveras till byggandet av två 
nya isbrytare av Tor-typ och angav ett antal motiveringar till denna begäran. Det 
framhölls att sjötransporter var det mest effektiva transportsättet för exportindu-
strins produkter som järn och stål samt massa, papper och board. Det var därför 
svårt för SJ att skapa sådana förutsättningar att järnvägstransporter skulle kunna 
ersätta sjötransporter. Kontinuerliga sjötransporter hade också blivit allt mer bety-
delsefulla i samband med att konkurrensen på de internationella marknaderna för 
dessa produkter hade ökat. Av den anledningen hade stängningen av hamnarna 
medfört avsevärda merkostnader i form av ökade transportkostnader och kostna-
der för lager och ränta för ett antal norrländska skogs- och metallindustrier under 

                                                 
239 Motioner FK nr 80/1966; Motioner AK nr 118/1966. Ett reservationsanslag begärdes även i 
följande motioner: FK 181/1966, FK 449/1966, AK 39/1966, AK 239/1966 och AK 535/1966. 
240 Vedin (1969), s. 16. 
241 Denna skrivelse återges i Norrländsk Tidskrift nr 1/1966, s. 5. 
242 Andra kammarens protokoll nr 11/1966, ”Sjöfartsverket, tillika svar på interpellationer och 
fråga ang. förstärkning av Sveriges isbrytarberedskap m.m., s. 163f.” 
243 HLA, Norrländska Hamnförbundets arkiv, Brev 1964-1966, ”Brev Handelskammaren i Gefle 
– Hamndirektör B.I. Lindström den 5 maj 1966”.  
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den stränga isvintern 1965/66.244 Handelskammaren menade i detta sammanhang 
att de siffror som angivits i Marinförvaltningens och Sjöfartsstyrelsens äskande 
1965 var lägre än i verkligheten. I skrivelsen framhöll också Handelskammaren att 
en utbyggd isbrytning var nödvändig för att komplettera de industriinvesteringar 
som genomfördes inom ramen för lokaliseringspolitiken. Slutligen påpekade Han-
delskammaren att en utbyggd isbrytning skulle bidra till mindre sysselsättningsfluk-
tuationer inom stuveriet och lägre kostnader för rederinäringen.245 

 Beredningen av förslaget om den nya isbrytaren fortsatte i april 1966 när 
Kommunikationsdepartementet gav Marinförvaltningen och Sjöfartsstyrelsen in-
struktioner att ställa samman det tekniska underlag som krävdes för att fatta beslut 
om investeringen. I september samma år lämnade Marinförvaltningen och Sjöfarts-
styrelsen in tekniska specifikationer på en isbrytare från Wärtsilä av samma typ som 
Tor.246  

Under beredningens slutskede i november 1966 överlämnade Samarbetsdele-
gationen för de fyra nordligaste länen en skrivelse till kommunikationsministern. I 
Samarbetsdelegationen ingick bland annat landshövdingarna i Västernorrlands, 
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt representanter från landstingen 
i dessa fyra län. Samarbetsdelegationens uppgift var i korthet att genom politisk 
samverkan förbättra de gemensamma förutsättningarna för näringsliv och ekono-
misk utveckling i de berörda länen.247 I sin skrivelse framhöll Samarbetsdelegatio-
nen att det var nödvändigt att staten fattade beslut om den föreslagna isbrytaren. 
Denna investering var motiverad på grund av att merkostnaderna för transporter, 
lager och ränta till följd av vinterstängningar av hamnar medförde att den norr-
ländska exportindustrins internationella konkurrenskraft hämmades. Samarbetsde-
legationen betonade också att isbrytningen var ett viktigt komplement till lokalise-
ringspolitiken.248 
 

                                                 
244 De skogsindustrier som hade tillfrågats var Bergvik och Ala, Bowaters, Bure AB, Dynäs AB, 
Iggesund, Karlösholms AB, Kopparfors AB, Korsnäs-Marma, Mackmyra Sulfit, MoDo, NCB, 
SCA, Stora Kopparberg och Ström-Ljusne. De metallindustrier som tillfrågats var Avesta Jern-
verk, Sandvik, SKF Hofors Bruk och Stora Kopparberg. 
245 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 29 april 1966, ärende 17, ”Skrivelse, 
Handelskammaren i Gefle till Herr Statsrådet och Chefen för Kommunikationsdepartementet”. 
246 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Marinförvalt-
ningen angående anslag för anskaffning av en ny statsisbrytare den 15/9 1966”.   
247 Andersson-Skog (2001), s. 139. 
248 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”Skrivelse Sam-
arbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen till Herr Statsrådet och Chefen för Kommunika-
tionsdepartementet” 
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Beslutsfattande 

Beslutet om investeringen i isbrytaren Njord fattades i 1967 års statsverksproposi-
tion. Investeringen motiverades utifrån hur avnämarna påverkades av den tekniska 
och ekonomiska utveckling som kännetecknade sjöfartssektorn vid mitten av 1960-
talet. Under 1960-talet inträffade en omfördelning av sjöfarten mellan olika hamnar 
och kustavsnitt. Denna omfördelning var ett resultat av att alltmer specialiserade 
fartyg utvecklades, att storleken hos dessa fartyg ökade och att samordningen mel-
lan land- och sjötransportmedlen hade ökat i betydelse. Kommunikationsministern 
Olof Palme framhöll att denna effektivisering av avnämarnas sjötransporter ställde 
Sjöfartsstyrelsen inför ökade och nya krav ifråga om de tjänster som det var rimligt 
att erbjuda handelssjöfarten, vilket också medförde ökade kapitalinsatser. 249  

För den norrländska basindustrins del ansågs en utökad isbrytning kunna sti-
mulera en pågående rationalisering av företagens transportsystem. Som exempel på 
en sådan rationalisering framhöll kommunikationsministern att SCA lastade gods 
vid mer än 25 hamnar längs Norrlandskusten innan företaget införde sitt nya distri-
butionssystem 1965. Det nya distributionssystemet innebar emellertid att SCA en-
dast lastade gods i Umeå och Sundsvall. Som en del av rationaliseringen övergick 
företaget samtidigt till att utnyttja tre specialkonstruerade fartyg avsedda för gång i 
is för sina sjötransporter. Kommunikationsministern förutsåg även att andra skogs-
företag skulle övergå till sådana transportlösningar. 250   

Motiveringen bakom investeringen i isbrytaren Njord kan i det här avseendet 
ses mot bakgrund av den allmänna tillväxtpolitiken under 1960-talets senare hälft. 
Under denna period upplevde basindustrin en ökad internationell konkurrens. För 
att hantera denna situation inriktades den ekonomiska politiken mot att stimulera 
strukturrationalisering och förnyelse hos företagen.251 Till grund för investeringen i 
isbrytaren Njord låg därför inte som tidigare en statlig ambition att stödja exportfö-
retagens teknikinvesteringar och produktionsökningar. Istället relaterades invester-
ingen till deras arbete för att effektivisera distribution och transporter, vilket tolka-
des som en önskvärd rationaliseringsåtgärd. 

Den nationella institutionella kontext som de norrländska intressegrupperna 
var tvungna att förhålla sig till hade därför förändrats något sedan investeringarna i 
isbrytarna Oden och Tor (se stycke 3.3 och 3.4). Även om de norrländska intresse-
gruppernas argumentation hade lägre relevans vid det statliga beslutsfattandet om 
isbrytaren Njord än vid investeringarna i isbrytarna Oden och Tor, hade den ändå 
en relativ legitimitet i förhållande till den nationella institutionella kontexten. Staten 
betraktade fortfarande den norrländska exportindustrins transportsituation som en 
viktig angelägenhet. Av den anledningen anknöt argumentationen från företagen i 
                                                 
249 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1967, bil. 8, punkt I och IV.  
250 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1967, bil. 8, punkt I. SCA:s distributionssystem behandlas mer 
utförligt i arbetet Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1972), ss. 5-11. 
251 Schön (1994), s. 20f. 
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Norrbotten, Handelskammaren i Gefle och Samarbetsdelegationen för de fyra 
nordligaste länen till den nationella institutionella kontexten. Argumentet att isbryt-
ningens inriktning borde vara relaterad till övriga regionalpolitiska åtgärder som 
främst hade framförts av Länsstyrelsen i Norrbottens län hade dock inget genom-
slag vid beslutsfattandet om investeringen i isbrytaren Njord. 
  

5.2 Förslaget i 1965 års Sjöfartsutredning om isbrytningsavgifter 

 

Initiering: 1965 års Sjöfartsutredning och dess förutsättningar 

Parallellt med beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Njord tillsattes 1965 
års Sjöfartsutredning. Med utgångspunkt från de riktlinjer som fastställdes i sam-
band med 1963 års trafikpolitiska beslut skulle 1965 års Sjöfartsutredning utreda 
hur en ny kostnadsstruktur inom den statliga sjöfartssektorn borde utformas. För-
utom att lämna förslag till nya principer för hur isbrytningens kostnader skulle 
täckas, behandlade utredningen även fyravgifter, lots- och farledsutgifter samt be-
siktningsavgifter.252 Den förändrade kostnadstäckningen inom sjöfartsområdet an-
sågs även kräva en genomgång av Sjöfartsstyrelsens verksamhet och organisation, 
som enligt utredningsdirektiven skulle leda till förslag om lämpliga organisations-
förändringar inom Sjöfartsstyrelsen.253 

Ingen representant från Sjöfartsstyrelsen eller någon norrländsk intressegrupp 
ingick i Sjöfartsutredningen. Utredningens kommitté bestod av byråchefen i statens 
pris- och kartellnämnd C. Gösta Malmström som ordförande, kanslirådet i kom-
munikationsdepartementet L. Göran S. Appelgren och direktören för AB svenska 
godscentraler E. Arne Sjöberg, som under utredningen ersattes med direktören i 
AB Svensk Bilprovning F.H. Alexej Pellijeff. Till kommittén knöts senare två ex-
perter från sjöfartssektorn, direktören i Svensk redareförening Nils Grenander och 
sjöfartsrådet Bengt Rickard. Ett antal isbrytarkaptener från Marinen deltog också 
som informanter under utredningens arbete. 
 

Beredningen inom 1965 års Sjöfartsutredning 

 

Betänkandet om sjöfartsavgifter 

När Sjöfartsutredningen påbörjades täcktes isbrytningens kostnader fortfarande 
genom fyr- och båkavgiften. Några förändringar i den avgiftsstruktur som infördes 

                                                 
252 Stencil K 1968:9.  
253 Stencil K 1967:10.  
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under mellankrigstiden hade alltså inte genomförts under efterkrigstiden.254 Sjö-
fartsutredningen ansåg dock att detta arrangemang innebar en otillräcklig kostnads-
täckning. Eftersom isbrytningen enligt Sjöfartsutredningens mening borde bedrivas 
med en hård kommersiell inriktning och efter företagsekonomiska principer, lade 
utredningen fram ett förslag om isbrytningsavgifter som visade stora likheter med 
det förslag som 1941 års isbrytarutredning hade presenterat i sitt betänkande.255  

I sitt arbete med förslaget om isbrytningsavgifter utgick Sjöfartsutredningen 
från att den statliga isbrytningen utgjorde en nationell beredskapstjänst åt sjöfarten 
längs alla kuststräckor under de vintrar då hela Sveriges kust täcktes av is, men att 
isbrytartrafiken under de flesta vintrar var inriktad mot de norrländska behoven. 
Sjöfarten längs kusten vid södra och mellersta Sverige borde därför endast bära en 
del av de fasta kostnaderna för isbrytarberedskapen. Dessa fasta kostnader skulle 
täckas genom fyravgiften.256 

De rörliga kostnaderna för isbrytarverksamheten skulle däremot täckas genom 
särskilda isbrytningsavgifter som belastade trafiken på den kuststräcka dit isbrytar-
trafiken var koncentrerad. För sjöfarten längs Norrlandskusten innebar detta för-
slag en förändring i två avseenden. För det första skulle isbrytartrafiken avgiftsbe-
läggas. För det andra skulle Norrlandskusten bära en större del av kostnadstäck-
ningen för isbrytartrafiken än övriga kuststräckor. Sjöfartsutredningen föreslog att 
avgifter borde utgå för både fartyg och frakternas vikt för sjöfarten på Bottenviken 
och Bottenhavet. Dessa avgifter skulle huvudsakligen vara almanacksbundna och 
utgå med lägre belopp under avgiftsperiodens början och slut. Avgiftsperiodens 
längd och avgifternas storlek var dock differentierade efter områden, fördelade på 
Bottenviken, norra Bottenhavet och södra Bottenhavet, samt efter fartygens lämp-
lighet för gång i is.257 

Sjöfartsutredningen motiverade sitt förslag med argumentet att de kostnader 
som avgifterna skulle medföra för företagen enbart innebar en liten reducering av 
de vinster, som de norrländska företagen tidigare hade angivit skulle bli resultatet av 
en utbyggd isbrytning.258 Enligt utredningen fanns det också en långsiktig fördel 
med att införa ett marknadsbaserat avgiftssystem då spelreglerna skulle bli tydligare 
för avnämarna. På en renodlad transportmarknad skulle avnämarna kunna köpa 
den mängd isbrytarservice som de behövde för sina transporter eller välja ett annat 
transportmedel som skulle bli mer kostnadseffektivt för dem. Den högre isbrytar-
beredskap som skulle kunna bli resultatet av marknadspriser inom området kunde 

                                                 
254 SFS 1958/590. 
255 RA, YK 2461 vol. 1, ”Protokoll fört vid sammanträde med sjöfartsutredningen den 28 januari 
1966”; ”Protokoll fört vid sammanträde med sjöfartsutredningen den 20 juni 1966”. 
256 Stencil K 1968:9, s. 52. 
257 Stencil K 1968:9, s. 2f. 
258 HLA, Norrländska Hamnförbundets arkiv, Handlingar 1967-1969, ”Diskussioner förda vid 
Norrl. Hamnförbundets sammanträde i Gävle 27 mars 1969”. 
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då innebära betydande kostnadsvinster för den sjötrafik som ibland var utan isbry-
tarassistans till följd av brist på isbrytarresurser i den rådande situationen utan av-
gifter.259 
 

Betänkandet om sjöfartssektorns organisation 

Sjöfartsutredningen menade i sitt andra betänkande att kraven på kostnadstäckning 
inom sjöfartsområdet gjorde det nödvändigt för Sjöfartsverket att byta organisa-
tionsform till ett affärsdrivande verk.260 Denna genomgång omfattade en kritisk 
granskning av isbrytarverksamhetens organisation för att ge förslag till hur de orga-
nisationsformer som man tyckte var splittrade och ineffektiva kunde förändras. Ef-
tersom isbrytarverksamheten skulle organiseras utifrån marknadsprinciper föreslog 
Sjöfartsutredningen exempelvis att det var nödvändigt att lägga ner Statens Isbry-
tarnämnd.261   

Detta förslag var också relaterad till en samtida förändring i synen på hur det 
demokratiska inflytandet inom statsförvaltningen borde utformas. År 1965 fattade 
riksdagen ett principbeslut om inrättande av lekmannastyrelser i affärsverken. Le-
damöterna i verksstyrelserna skulle därför inte kunna utses genom att de represen-
terade vissa intressen eller organisationer, vilket var principen för utnämningarna 
till Statens Isbrytarnämnd 262  
 

Remissperioden 

Sjöfartsutredningen lade fram sitt betänkande i december 1968. Vid denna tidpunkt 
hade det inträffat så betydande förändringar av idéerna inom trafikpolitiken att de 
påverkade förutsättningarna för en implementering av 1963 års trafikpolitiska be-
slut inom den statliga isbrytarverksamheten. Under 1960-talets senare hälft för-
stärktes uppfattningen att trafikpolitiken också kunde fungera som regionalpolitisk 
åtgärd eller som medel för att uppnå andra politiska målsättningar. De tidigare idé-
erna om fri konkurrens mellan transportslagen och samhällsekonomiska begräns-
ningar förkastades därför till förmån för aktiv trafikpolitisk styrning.263 Ett uttryck 
för denna svängning i trafikpolitiken var att regeringen i april 1968 avbröt den all-
männa implementeringsprocess inom olika trafikområden som hade påbörjats efter 
1963 års trafikpolitiska beslut.264  

                                                 
259 Stencil K 1968:9, s. 52. RA, YK 2461, volym 8, “Synpunkter på frågan om isbrytningsavgifter”. 
260 Stencil K 1967:10, s. 79. 
261 RA, YK 2461, vol. 8, ”PM isbrytarverksamhetens organisation”. 
262 Ds K 1967:10, s. 80. RA, YK 2461, vol. 8, ”PM isbrytarverksamhetens organisation”. 
263 Sannerstedt (1979), s. 180.  
264 Wedin (1982), s. 195. 
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Åsikten att Sjöfartsutredningen hade förlorat sin trafikpolitiska förankring domine-
rade även de norrländska intressegruppernas remisskommentarer. De norrländska 
intressegrupperna framhöll att isbrytningen var ett område där det var nödvändigt 
att göra undantag från principen om det trafikslagsvisa kostnadsansvaret. Länssty-
relserna i Norrlandslänen hörde till de remissinstanser som kraftigast motsatte sig 
utredningens förslag. Detta engagemang berodde på att länsstyrelserna i större ut-
sträckning än tidigare hade ansvar för att utföra vissa regionalpolitiska uppgifter. 
Genom 1964 års lokaliseringspolitiska beslut inleddes en landsomfattande sam-
hällsplanering kallad Länsplanering 1967. I denna länsplanering skulle länsstyrelser-
na utarbeta kommunvisa befolkningsramar och klassificera orterna i länet för att 
prioritera olika ortstyper. Med utgångspunkt från denna rangordning skulle orterna 
tilldelas olika samhällsfunktioner och de lokaliseringspolitiska resurser, som de an-
sågs vara i behov av.265  

Länsstyrelserna menade att det fanns en målkonflikt mellan lokaliseringspoliti-
kens målsättningar och principen om kostnadstäckning i 1963 års trafikpolitiska 
beslut. Länsstyrelserna framhöll att det i princip var meningslöst för staten att aktivt 
lokalisera industrier till Norrlandslänen, om dessa företags transportkostnader blev 
så höga att deras produkter blev dyrare än konkurrenternas. Höga transportkostna-
der till följd av en statlig politik skulle också inneböra att förutsättningarna för de 
befintliga företagen försämrades. Av den anledningen var det nödvändigt för staten 
att införa någon form av subventionering för företagens godstransporter som 
komplement till övriga lokaliseringspolitiska åtgärder.266  

Även på kommunal nivå i Norrland avvisades Sjöfartsutredningens förslag. 
Norrländska Hamnförbundet, en samarbetsorganisation för de kommunala ham-
narna längs Norrlandskusten, reagerade på förslaget genom ett samordnat agerande 
där varje hamn kom överrens om att lämna in likartade yttranden till respektive 
länsstyrelse via sina kommuner. Syftet var att länsstyrelserna i sin tur skulle kanali-
sera de kommunala hamnarnas kritik av förslaget till staten genom sina remiss-
kommentarer.267 Norrländska Hamnförbundet skickade även dessa yttranden till 
Svenska Hamnförbundet för att de skulle komma till uttryck i denna organisations 
remissvar.268 Kommunerna framhöll i sina yttranden att även om isbrytningsavgifter 
infördes, borde de inte vara så höga som Sjöfartsutredningen föreslog. Det borde 
vara möjligt att göra avsteg från 1963 års trafikpolitiska beslut i likhet med det stöd 
som betalades ut från staten till SJ:s trafiksvaga bandelar.269 Denna ståndpunkt ut-
                                                 
265 Kungl. Maj:ts proposition nr 185/1964, s. 210. 
266 För en utförlig översikt av länsstyrelsernas resonemang i denna fråga, se Regional- och trafik-
politik (1970), särskilt bilaga 4. 
267 HLA, Norrländska Hamnförbundets arkiv, Handlingar 1967-1969, ”Diskussioner förda vid 
Norrl. Hamnförbundets sammanträde i Gävle 27 mars 1969”.  
268 Yttranden kom in från Luleå, Skellefteå, Umeå, Härnösand, Söderhamn och Gävle. 
269 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 3 april 1970, ärende nummer 6, ”Brev 
Norrländska Hamnförbundet – Svenska Hamnförbundet 18.4.1969”. 
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trycktes även i Svenska Hamnförbundets remissvar, där yttrandena från de kom-
munala hamnarna i Norrland ingick som bilaga.270  

Sjöfartsutredningens förslag kritiserades även av ett antal norrländska industri-
er. Kärngruppen bland industrierna utgjordes av den så kallade ”Bottenviksklub-
ben”. Bottenviksklubben bildades i november 1966 som en sammanslutning för 
alla aktörer, som hade intresse av en förbättring av vintersjöfarten i Bottenviken. 
Även om Bottenviksklubben då innehöll ett antal offentliga aktörer, exempelvis 
från kommunernas hamnstyrelser, valde man att i första hand låta industrierna ta 
initiativet till det politiska arbetet. Detta vägval innebar att Bottenviksklubben i 
praktiken kom att bli en angelägenhet för ASSI, NJA och Boliden.271 Dessa företag 
upplevde varandra som naturliga samarbetspartners. Eftersom de organiserade sina 
sjötransporter på ett liknande sätt ansåg de att de problem som uppkom för skepp-
ningarna under isperioderna borde kunna lösas gemensamt.272 

I april 1967 gjorde Bottenviksklubben en uppvaktning hos Sjöfartsstyrelsen.273 
I januari 1968 gjorde Bottenviksklubben en uppvaktning hos kommunikationsmi-
nister Svante Lundqvist.274 Vid dessa uppvaktningar krävde Bottenviksklubben att 
principerna för öppethållande av hamnarna vid Bottenviken omprövades. Företa-
gen framhöll i det här avseendet den tunga basindustrins centrala roll för samhälls-
livet och ekonomin i norra Norrland. De höga kostnader som vinterstängningen av 
hamnarna innebar medförde dock att det blev svårt för företagen att hävda sig i 
konkurrensen på världsmarknaden. Av den anledningen borde den statliga isbrytar-
trafiken byggas ut, samtidigt som ett förturssystem utformades som baserades på 
att fartyg med stora eller högvärdiga laster fick förtur framför andra laster.275  

I samband med att Sjöfartsutredningens beredning av förslagen om sjöfartsav-
gifterna pågick under våren 1968 upplevde Bottenviksklubben att det var nödvän-
digt att försöka bilda opinion mot de förslag som utredningen arbetade med. Till-
sammans med andra företag längs Norrlandskusten tillsattes därför en arbetsgrupp, 
Norrlandsindustrins transportgrupp. I Norrlandsindustrins transportgrupp ingick 
inledningsvis förutom ASSI, NJA och Boliden även MoDo, SCA, Stora Koppar-
                                                 
270 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 3 april 1970, ärende nummer 6, ”Svenska 
Hamnförbundet beträffande Sjöfartsutredningens betänkande över ’De statliga sjöfartsavgifter-
na’”.  
271 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Protokoll för vid sam-
manträde med ’Bottenviksklubben’ på Stadshotellet i Luleå den 30 november 1966”; ”Brev Folke 
Nilsson – Gösta Luthman den 23.11.1966” 
272 Se exempelvis BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Proto-
koll från sammanträde med Bottenviksklubben den 8.11.1967”. 
273 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Anteckningar från 
uppvaktning på Kungl. Sjöfartsstyrelsen den 20.4. 1967”. 
274 BaR, Arkivkod 824.36, Arkivplats ERA/Ca, volym isbrytarverksamhet, ”PM Folke Nilsson 
den 11.1 1968”  
275 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Utredning angående 
vintersjöfart i Bottenviken”. 
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berg och skogsföretaget Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (NCB). Dessa företag 
enades om att det mest effektiva sättet att presentera de konsekvenser som Sjö-
fartsutredningens förslag skulle kunna få för industrin var att lägga fram scenarier i 
form av transportkostnadskalkyler från ett antal typföretag längs Norrlandskus-
ten.276  

Baserat på det siffermaterial som Norrlandsindustrins transportgrupp hade 
samlat in, började gruppen ställa samman en remisskommentar under ledning av 
Fred Agri från Boliden.277 De aktörer som sedan ställde sig bakom remissyttrandet 
från Norrlandsindustrins transportgrupp var NJA, Boliden, MoDo, SCA och 
LKAB.278 Norrlandsindustriernas transportgrupp framhöll att de avgifter som Sjö-
fartsutredningens föreslog skulle innebära sådana kostnadsfördyringar att den 
svenska industrin hamnade i ett sämre konkurrensläge på den internationella mark-
naden. Denna situation skulle också få negativa effekter för ekonomin i Norrland. 
För det första skulle både verksamheten och investeringarna hos de större export-
företagen i Norrland minska i omfattning. Eftersom många underleverantörer och 
serviceföretag var beroende av den exportorienterade basindustrin skulle dessa 
neddragningar få allvarliga sekundära effekter.  

För det andra skulle de säsongseffekter på sysselsättningen som ishindren all-
tid inneburit för den norrländska ekonomin permanentas om företagen valde att 
skeppa sina varor under de perioder då de kunde undgå att betala isavgift. Inom 
skogsindustrin skulle dessa leveransstopp medföra att kunderna övergick till leve-
rantörer från andra länder. Sådana marknadsförluster skulle även förorsaka negativa 
sekundära effekter inom skogsindustrins produktionskedjor som lägre sysselsätt-
ning och sämre virkespriser. Norrlandsindustriernas transportgrupp framhöll slutli-
gen att det strikta sektorsperspektivet som Sjöfartsutredningen tillämpade inte tog 
hänsyn till de målsättningar om regional utveckling i Norrland som hade fastställts i 
lokaliseringspolitiken.  

Under remissperioden återupptogs också den samverkan mellan Sjöfartsstyrel-
sen och regionala intressegrupper som tidigare hade förekommit vid beslutsproces-
serna om isbrytarpolitiken. Vid en konferens som arrangerades av Västernorrlands 

                                                 
276 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Protokoll 25.6.1968”; 
”Anteckningar från sammanträde med Norrlandsindustrins Transportgrupp å Bolidens kontor, 
Stockholm den 14.11. 1968”. 
277 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Norrlandsindustrins transportgrupp, ”An-
teckningar från sammanträde med Norrlandsindustrins Transportgrupp å Bolidens kontor, 
Stockholm den 6.2. 1969”; ”Anteckningar från sammanträde med Norrlandsindustrins Trans-
portgrupp i Skellefteå Stadshus, Skellefteå, den 24 februari 1969”. 
278 Följande framställning bygger på RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 3 april 
1970, ärende nummer 6, ”Synpunkter från Norrlandsindustrin på Sjöfartsutredningens betänkan-
de ’De svenska sjöfartsavgifterna’ och konsekvenserna härav för Norrlands näringsliv”. Stora 
Kopparberg och NCB valde att lägga fram sina synpunkter individuellt. Dessa yttranden har dock 
inte påträffats i det bevarade arkivmaterialet.   
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och Jämtlands läns Handelskammare i Härnösand i mars 1969 medverkade Sjö-
fartsstyrelsens generaldirektör Erik Severin, som hade efterträtt C.G. Widell 1968. 
Severin framhöll vid konferensen Sjöfartsstyrelsens positiva inställning till möjlighe-
ten att tillämpa det sektorsvisa kostnadsansvaret på ett flexibelt sätt inom den stat-
liga isbrytarverksamheten.279  

I sitt remissvar betonade därför Sjöfartsstyrelsen att principen för kostnads-
täckning inte kunde gälla alla delar av landet. Istället borde det göras undantag för 
områden som var trafiksvaga eller missgynnades av klimatet. Större delen av kost-
naden för isbrytningen borde därför regleras via statsbudgeten. En sådan lösning 
kunde bidra till att isbrytningen fungerade som ett medel som kompletterade de 
regionalpolitiska åtgärder som riktades mot Norrlandslänen. Utifrån denna kontext 
borde ett avgiftssystem för isbrytningen inte i första hand syfta till att öka intäkter-
na för den statliga isbrytarverksamheten, utan användas som ett medel för att effek-
tivisera vintersjöfarten. Denna effektivisering skulle genomföras genom att ett 
eventuellt avgiftssystem differentierades, så att fartyg som lossade eller lastade stör-
re last och var anpassade för gång i is premierades genom lägre avgifter.280  
 

Beslutsfattande 

Riksdagen tog ställning till Sjöfartsutredningens förslag vid två tillfällen. År 1969 
förkastade riksdagen Sjöfartsutredningens förslag att Sjöfartsstyrelsen skulle ombil-
das till ett affärsdrivande verk.281 I april 1970 förkastade sedan riksdagen Sjöfartsut-
redningens förslag om isbrytningsavgifter. Tvärt emot Sjöfartsutredningens förslag 
menade riksdagen att kostnaderna för den statliga isbrytningen borde täckas med 
skattemedel. Den statliga finansieringen betraktades som ett driftbidrag till främst 
sjöfarten längs Norrlandskusten.282  

I samband med detta uttalande refererade kommunikationsministern Norling 
även till de argument som hade använts för att motivera inrättandet av transport-
stödet samma år. Han framhöll att det var en angelägen regionalpolitisk uppgift att i 
olika hänseenden ge näringslivet i Norrland möjligheter som var mera likartade 
dem som gällde för näringslivet i andra delar av landet. Högre transportkostnader 
till följd av längre transportavstånd ansågs vara en hämmande faktor för näringsli-

                                                 
279 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Norrlandsindustrins transportgrupp, ”An-
teckningar från Sjöfartskonferens i Härnösand den 18 mars 1969”. 
280 RA, Kommunikationsdepartementet, konseljakt den 3 april 1970, ärende nummer 6, ”Remiss 
31.1.1969 angående sjöfartsutredningens betänkande ’De statliga sjöfartsavgifterna’ (Stenc K 
1968:9) Dnr I 5430/68”. 
281 Kungl. Maj:ts proposition nr 58/1969. Vid detta beslut ändrades namnet på Sjöfartsstyrelsen 
till Sjöfartsverket. Av den anledningen kommer jag i den fortsatta framställningen att använda 
namnet Sjöfartsverket istället för Sjöfartsstyrelsen. Det rör sig dock om samma myndighet som 
tidigare. 
282 Kungl. Maj:ts proposition nr 119/1970, s. 43. 
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vets utveckling i förhållande till konkurrenter i andra delar av landet. Detta problem 
kunde dock korrigeras med regionalpolitiska åtgärder så att trafikföretag med ett 
principiellt kostnadsansvar för sin verksamhet kunde få särskild ersättning för sam-
hällsmotiverade transporttjänster.283 

Under 1960-talets senare hälft förändrades alltså den statliga synen på isbryt-
ningen. Isbrytningen betraktades inte längre som en handelspolitisk åtgärd, utan 
som en regionalpolitisk åtgärd. För att placera in isbrytningen i den regionalpolitis-
ka kontexten kan den jämföras med transportstödet. Transportstödet tillhör de re-
gionalpolitiska företagsstöden och ges till vissa företag i ett stödområde. Detta stöd 
innebär en subvention av deras landtransportkostnader för att företagen i stödom-
rådet, som i stort omfattar Norrlandslänen, ska få stärkt konkurrenskraft på mark-
nader i södra Sverige och utomlands.284 Transporter med sjöfart var inte berättigade 
till transportstöd fram till år 2000 utifrån motiveringen att en av målsättningarna 
med stödet var att stimulera förädling av råvarorna inom regionen, snarare än att 
direkt skeppa dem utomlands. Eftersom sjöfarten huvudsakligen ansågs frakta rå-
varor, gav transportstödet därför inga kostnadslättnader för sjöfarten.285  

Utifrån detta perspektiv kan den statliga isbrytningen från och med 1970 be-
traktas som en regionalpolitisk åtgärd riktad mot den tunga basindustrin som är 
beroende av sjötransporter för transporter av exportvaror. Denna utveckling sam-
manföll med 1970 års regionalpolitiska beslut, där exportindustrin gavs en framträ-
dande roll. Motiveringen var att utvecklingen mot större företagsenheter och en 
starkare specialisering även inom de mindre företagen var en förutsättning för till-
verkning av de långa serier som gav konkurrenskraft gentemot andra länders pro-
duktion. Denna utveckling ledde till att behovet av omfördelning av resurser mellan 
olika branscher och regioner ökade. Det var därför en viktig uppgift för staten att 
underlätta denna fortgående omvandling som ett led i den ekonomiska tillväxtpro-
cessen.286  

Även den statsdirigerade industripolitik som formulerades under 1960-talets 
senare hälft hade omfattande regionala ambitioner. Det allmänna målet för indu-
stripolitiken var att skapa förutsättningar för full sysselsättning och snabb ekono-
misk tillväxt genom främjande av näringslivets strukturomvandling.287 Som ett in-
strument för att uppnå dessa mål bildades ett statligt förvaltningsbolag, Statsföretag 
AB. Den övergripande målsättningen för Statsföretags verksamhet skulle vara ”att 
under krav på lönsamhet uppnå största möjliga expansion”.288 Expansionsmålet 

                                                 
283 Kungl. Maj:ts proposition nr 84/1970, s. 18ff.  
284 Transportstödets framväxt och utveckling beskrivs utförligt i Pettersson (1999). 
285 SOU 1997:94, s. 65ff; Andersson & Pettersson (2004), s. 190ff.  
286 Kungl. Maj:ts proposition nr 75/1970, s. 186. 
287 Kung. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 30. Om industripolitiken under denna period, se 
även Henning (1974), s. 20, Benner (1997), kapitel 7 och Weinberger (1997), kapitel 5.  
288 Kungl. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 34. 
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betraktades som det överordnade långsiktiga målet. Rationaliserings- och samord-
ningsåtgärder skulle visserligen öka den statliga företagssektorns effektivitet och 
konkurrenskraft, men huvudsyftet för dessa var att tillgodose kravet på långsiktig 
trygghet för de anställda. De företag som ingick i Statsföretag hade också ett särskilt 
regionalpolitiskt ansvar. Detta ansvar skulle exempelvis komma till uttryck vid val 
mellan olika produktions- och lokaliseringsalternativ. 289  

Ett antal norrländska industriföretag knöts till Statsföretagsgruppen. Basindu-
strierna LKAB, NJA och ASSI hörde till dessa företag. Dessa företags produktion 
var i huvudsak lokaliserad i Norrbotten. Diagram 5:1 och Tabell 5:1 visar att dessa 
företag upplevde en expansion under inledningen av 1970-talet i samband med de 
kapitalinvesteringar som staten gjorde under denna period. Företagen i Norrbotten 
var de högst prioriterade bland de företag som knöts till Statsföretag AB. Exempel-
vis gick 64, 75 respektive 73 procent av Statsföretagsgruppens totala investeringar 
under perioden 1969-1971 till LKAB, ASSI respektive NJA.290 En anledning till 
detta förhållande framgår av Tabell 5:2, som visar att dessa företag var stora arbets-
givare i Norrbottens län.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Kungl. Maj:ts proposition nr 121/1969, s. 34f. 
290 Henning (1974), s. 139. 
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Diagram 5:1. Investeringar i LKAB och NJA 1971-1977 (miljoner kronor, fas-
ta priser)  
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Källa: Liljenäs (1979), s. 54. Fastprisberäkningen är gjord utifrån data i fasta priser för ”total in-
vestments” i Krantz & Schön (2007), ss. 50ff.  
 
 
Tabell 5:1. ASSI:s investeringar fördelade på produktionsställe 1965-1977 
(miljoner kronor, rörliga priser)  

Anläggning 1965-70 1970-77 

Lövholmen 127,3 359,1 
Karlsborg 59,0 175,5 
Seskarö 1,0 12,4 
Total 187,3 547,0 

Källa: Liljenäs (1979), s. 107. 
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Tabell 5:2. Antalet anställda inom NJA, LKAB och ASSI under perioden 
1960-1975 samt dessa företags totala andel av sysselsättningen inom gruv- 
och tillverkningsindustrin i Norrbotten respektive år 

 1960 1965 1970 1975 

LKAB 7277 6300 6400 6818 
NJA 2904 3376 3350 5194 
ASSI 2200 2191 2310 2264 
Total 12381 11867 12060 14069 
I procent av 
gruv- och 
tillverknings-
industrin i 
Norrbottens 
län 48 54 52 56 

Källa: Liljenäs (1979), s. 29. 

 
Sjöfartsverkets förutsättningar att arbeta med den statliga isbrytartrafiken påverka-
des även av den författning som utfärdades 1969 med innebörden att samtliga 
statsmyndigheter skulle beakta det prognosmaterial som hade utarbetats av länssty-
relserna inom länsplanering 1967 i sin verksamhet.291 För Sjöfartsverkets del inne-
bar denna författning att en utbyggnad av den statliga isbrytningen till hamnarna i 
Norrbotten blev ett prioriterat område. I sin länsplanering betraktade Länsstyrelsen 
i Norrbottens län statsföretagandet som ett avgörande instrument för modernise-
ringen av länets ekonomi och samhällsliv. Basindustrins utveckling kunde bidra till 
att skapa nya arbetstillfällen för att hantera de försörjningsproblem som det tidigare 
beroendet av jordbruket hade medfört. Länsstyrelsen i Norrbotten såg därför en 
utbyggnad av isbrytningen som ett viktigt komplement till de statliga industriinve-
steringarna.292  

Ett annat resultat av riksdagens ställningsstagande till Sjöfartsverkets verksam-
het var att de norrländska intressegruppernas möjligheter att delta inom isbrytarpo-
litiken påverkades. Efter riksdagspropositionen 1969 avvecklades Statens Isbrytar-
nämnd. Som framgick av redogörelsen om beslutsprocesserna om isbrytaren Njord 
och Sjöfartsutredningens förslag, hade Statens Isbrytarnämnd inte samma betydelse 
för intressegruppernas agerande under dessa beslutsprocesser som under 1950-
talet. Statens Isbrytarnämnd förändrades under 1960-talet till att vara ett forum för 
informationsutbyte om statens isbrytarverksamhet.293 Till följd av Sjöfartsstyrelsens 

                                                 
291 SFS 1969/438. 
292 BD 80, Länsutredning för Norrbottens Län, s. 31ff.  
293 RA, YK 2461, vol. 8, ”Protokoll, fört vid Isbrytarnämndens sammanträde den 28 februari 
1966 i Kungl. Sjöfartsstyrelsens sessionssal”. SjöS, Nautiska, Dnr N 574/64:113, ”Protokoll, fört 
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relativt passiva hållning inom isbrytarpolitiken agerade industriföretagen mer själv-
ständigt i förhållande till Sjöfartstyrelsen än tidigare. Bottenviksklubbens verksam-
het är ett exempel på ett sådant agerande. 

När Statens Isbrytarnämnd upphörde 1969 ersattes den av ett system där Sjö-
fartsverkets lekmannastyrelse skulle avgöra hur behovet av information och syn-
punkter inom isbrytningsområdet skulle tillgodoses.294 Ordförande i lekmannasty-
relsen var generaldirektören Erik Severin.295 Erik Severin hade en lång karriär inom 
politik och förvaltning bakom sig. Bland annat hade han tidigare varit socialdemo-
kratisk riksdagsledamot för Gävleborgs län under två perioder (1943-1948 och 
1953-1957). Under dessa perioder hade han visat stort engagemang för norrländska 
sjöfartsfrågor, exempelvis genom att vara en av de riksdagsmän som motionerade 
om isbrytningen 1944 (se kapitel 2). För de norrländska intressegruppernas del var 
en annan positiv förutsättning för ett samarbete med Sjöfartsverket att Severin såg 
isbrytningen och övriga insatser inom sjöfartssektorn som ett naturligt komplement 
till den samtida regionalpolitiken. Han ansåg i det här sammanhanget att det ingick i 
Sjöfartsverkets uppdrag att bidra till industriell utveckling i Norrland.296 
 

5.3 Sammanfattning 

Detta kapitel har behandlat beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Njord 
och beslutsprocessen om 1965 års Sjöfartsutrednings förslag om isbrytningsavgif-
ter. Tabell 5:1 och Tabell 5:2 redovisar de statliga aktörer och norrländska intresse-
grupper som deltog i beslutsprocessen om isbrytaren Njord samt hur den institu-
tionella kontexten på olika nivåer påverkade utfallet hos denna beslutsprocess. Be-
slutsprocessen om investeringen i isbrytaren Njord anknöt i det här avseendet del-
vis till det mönster som hade etablerats i samband med investeringarna i isbrytarna 
Oden och Tor. Beslutsprocessen initierades av Sjöfartsstyrelsen, som hade samar-
betat med ett antal norrländska basindustriföretag vid utarbetandet av sitt äskande. 
Liksom tidigare, motiverades äskandet med argumentet att den statliga isbrytartrafi-
ken var ett nödvändigt komplement till exportföretagens teknikinvesteringar och 
produktionsökningar 

Den fortsatta beredningen av frågan utvecklades dock annorlunda än besluts-
processerna om isbrytarinvesteringarna under 1950-talet. Statens Isbrytarnämnd var 
inte som tidigare plattformen för intressegruppernas deltagande i isbrytarpolitiken. 

                                                                                                                                                         

vid Isbrytarnämndens sammanträde onsdagen den 31 maj 1967 ombord på statsisbrytaren Tor 
vid Stockholms Örlogsvarv”.  
294 Kungl. Maj:ts proposition 58/1969, s. 68. 
295 Kungl. Maj:ts proposition 58/1969, s. 73. 
296 RA, Kommunikationsdepartementet, Huvudarkivet, Regeringsakter, underserie A, E1A, volym 
5, IV:18, ”Remiss 1974-05-31 angående ’Förvaltningsrevision av Sjöfartsverket – en sammanfatt-
ning’, redogörelse avlämnad av riksrevisionsverket, s. 4.” Se även Severin (1970). 
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Istället agerade de norrländska intressegrupperna mer självständigt. Under den fort-
satta beredningen av frågan försökte aktörer som Handelskammaren i Gefle och 
Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen legitimera Sjöfartsstyrelsens 
äskande genom att i första hand framhålla den statliga isbrytarverksamhetens värde 
för exportindustrins internationella konkurrenskraft. Norrlandsförbundet och aktö-
rerna i Norrbotten, som också deltog under beredningen, legitimerade dock Sjö-
fartstyrelsens äskande utifrån isbrytartrafikens roll inom den nyligen etablerade re-
gionalpolitiken. Norrlandsförbundet agerade dessutom i riksdagen tillsammans med 
norrländska riksdagsmän.  

I samband med remissperioden förekom även den sektorskonkurrens mellan 
SJ och Sjöfartsstyrelsen som hade kännetecknat tidigare beslutsprocesser. Eftersom 
även Riksrevisionsverket använde sin vetoposition för att ifrågasätta Sjöfartsstyrel-
sens investeringsunderlag, innebar detta en förändring sedan tidigare beslutsproces-
ser. Denna utveckling kan förklaras med att isbrytningen längs Norrlandskusten 
blev ett mer allmänt trafikpolitiskt område under 1960-talet, vilket innebar att fler 
aktörer än tidigare hade anledning att granska och ifrågasätta Sjöfartsstyrelsens 
verksamhet. 

 Vid beslutsfattandet på den nationella nivån motiverades investeringen i isbry-
taren Njord utifrån rationaliseringsambitionerna i den samtida tillväxtpolitiken. Den 
statliga ambitionen att förbättra fartygsgodshanteringen hos exportföretagen gjorde 
det nödvändigt att investera i den maritima infrastrukturen. Mot denna bakgrund 
fick den intensiva aktiviteten från vissa norrländska intressegrupper under bered-
ningsstadiet ett svagt genomslag vid beslutsfattandet på den nationella nivån. Som 
Tabell 5:4 visar, motsvarade endast argumenten hos en grupp av basindustrier i 
Norrbotten, LKAB, NJA, SCA Munksundsgruppen och ASSI, tillsammans med 
Handelskammaren i Gefle och Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen 
den motivering som användes vid beslutsfattandet.  
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Tabell 5:3. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Njord 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell -- -- 
Nationell Kommunikationsdepartementet Sjöfartspolitiken syftade till att 

effektivisera utrikeshandeln med 
sjöfart. Detta var relaterat till ett 
pågående eller framtida rationali-
seringsarbete inom de norrländs-
ka företag som använde sjöfrak-
ter. 

Sektor Sjöfartsstyrelsen Sektorisering 

 

 

Tabell 5:4. Norrländska intressegruppers och konkurrerande sektorsmyn-
digheters deltagande under beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren 
Njord 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Handelskammaren i Gefle Möjligheten till året runt-sjöfart 
hade stor betydelse för företa-
gens internationella konkurrens-
kraft. Isbrytningen sågs samtidigt 
som ett komplement till regio-
nalpolitiken. 

Beslutsfattande för den del av 
argumentationen som berörde 
exportindustrins transportsitua-
tion. 

Samarbetsdelegationen för de 
fyra nordligaste länen 

Möjligheten till året runt-sjöfart 
hade stor betydelse för företa-
gens internationella konkurrens-
kraft. Isbrytningen sågs samtidigt 
som ett komplement till regio-
nalpolitiken. 

Beslutsfattande för den del av 
argumentationen som berörde 
exportindustrins transportsitua-
tion. 

LKAB, NJA, SCA Munksunds-
gruppen och ASSI 

Möjligheten till året runt-sjöfart 
hade stor betydelse för företa-
gens internationella konkurrens-
kraft. 

Beslutsfattande 

Länsstyrelsen i Norrbottens län  Isbrytningen var ett komplement 
till övriga regionalpolitiska åtgär-
der 

Beredning 

RRV och SJ  Investeringen måste föregås av 
en lönsamhetskalkyl. 

Beredning 

Norrländska riksdagsmän Olika argument relaterade till 
isbrytningens nytta användes för 
att motivera ett tilläggsanslag för 
att projektera en ny isbrytare. 

Beredning. Motionerna avslogs 
av Statsutskottet 

Norrlandsförbundet (en skrivelse 
som komplement till ovan redo-
visade motioner). 

Möjligheten till året runt-sjöfart 
hade stor betydelse för företa-
gens internationella konkurrens-
kraft. Isbrytningen sågs samtidigt 
som ett komplement till regio-
nalpolitiken. 

Beredning. Motionerna avslogs 
av Statsutskottet. 
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När det gäller beslutsprocessen om 1965 års Sjöfartsutrednings förslag om isbryt-
ningsavgifter, ger Tabell 5:5 och Tabell 5.6 en översikt av de aktörer som deltog i 
beslutsprocessen. Tabellerna visar även hur den institutionella kontexten påverkade 
beslutsprocessens utfall. I detta avseende hade den institutionella kontexten på na-
tionell nivå en avgörande påverkan på denna beslutsprocess då Sjöfartsutredning-
ens förutsättningar förändrades kraftigt mellan initieringsstadiet och beredningssta-
diet. Förslaget om isbrytningsavgifter initierades i samband med att 1963 års trafik-
politiska beslut skulle implementeras inom sjöfartsområdet. I utredningens slutske-
de hade dock den trafikpolitiska kontexten förändrats från en tilltro till marknads-
anpassning i riktning mot trafikpolitisk styrning. Trafikpolitiken blev ett viktigt in-
strument för att implementera de nationella regional- och industripolitiska målsätt-
ningarna som riktades mot Norrland omkring 1970. 

Varken Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket eller någon norrländsk intressegrupp 
hade haft tillträde till Sjöfartsutredningens arbete. Förändringen inom transportpo-
litiken medförde dock att de norrländska intressegrupper som deltog i remisskriti-
ken av Sjöfartsutredningens förslag fick en tydlig legitimitet i förhållande till den 
samtida nationella kontexten vid tidpunkten för beslutsfattande i frågan om isbryt-
ningsavgifter. Även Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket utnyttjade sin vetoposition i 
förhållande till utredningens förslag på ett framgångsrikt sätt.  
 
Tabell 5:5. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om Sjöfartsutredningens förslag om isbrytningsavgifter 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell -- -- 
Nationell Kommunikationsdepartementet Regional- och industripolitiska 

målsättningar viktiga för trafik-
politiken. 

Sektor Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket Den statliga sjöfartsmyndigheten 
stod utanför utredningsverksam-
heten och var begränsad till re-
missinstans. Genom att Sjöfarts-
verket var motståndare till Sjö-
fartsutredningens förslag repre-
senterade Sjöfartsverket och de 
norrländska intressegrupperna 
dock samma intresse.  
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Tabell 5:6. Norrländska intressegruppers och konkurrerande sektorsmyn-
digheters deltagande under beslutsprocessen om Sjöfartsutredningens för-
slag om isbrytningsavgifter 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Norrlandsindustrins Transport-
grupp 

Verksamheten hos de större 
exportföretagen i Norrland skulle 
minska i omfattning om Sjö-
fartsutredningens förslag genom-
fördes. Detta skulle få allvarliga 
effekter på ekonomi och sam-
hällsliv i regionen. Ett avgiftssy-
stem var därför inte heller fören-
ligt med de regionalpolitiska 
målsättningarna.  

Beslutsfattande 

Norrländska Hamnförbundet I likhet med SJ:s kompensation 
för trafiksvaga bandelar borde 
det vara möjligt att göra avsteg 
från 1963 års trafikpolitiska be-
slut också inom sjöfartsområdet. 

Beslutsfattande 

Länsstyrelserna i Norrlandslänen Det borde vara möjligt att göra 
avsteg från 1963 års trafikpolitis-
ka beslut om det var regionalpo-
litiskt motiverat. 

Beslutsfattande 

Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket Principen för kostnadstäckning 
borde inte gälla alla delar av lan-
det. Det borde vara möjligt med 
undantag för områden som var 
trafiksvaga eller missgynnades av 
klimatet. 

Beslutsfattande 
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6. Isbrytningen som omstritt regionalpolitiskt instrument 1970-1975 
 
Utifrån de förutsättningar som hade skapats för beslutsfattandet i frågan under 
1960-talets sista år, dominerades beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norr-
landskusten under perioden 1970-1975 av frågan hur isbrytningen vid Bottenvi-
kenskusten skulle lösas. Utgångspunkten för beslutsprocesserna i denna fråga var 
Hamnutredningens särskilda betänkande om vintersjöfart, som var förenat med tre 
isbrytarinvesteringar: Atle (II) 1970, Frej 1973 och Ymer (II) 1975. De beslut som 
fattades under denna period resulterade sedan i den situation med året runt-sjöfart 
till alla hamnar längs Norrlandskusten som gäller än idag.  
 

6.1 Hamnutredningens betänkande om vintersjöfart 

 

Initiering: Hamnutredningens betänkande om vintersjöfart och dess förut-
sättningar 

Efter det att 1965 års hamnutredning hade avslutat sitt huvudbetänkande, SOU 
1969:22, som behandlade utformningen av den framtida hamnpolitiken, började 
utredningen arbeta med frågan hur vintersjöfarten längs Norrlandskusten borde 
organiseras. Eftersom Erik Severin var Hamnutredningens ordförande, styrdes in-
riktningen och ambitionen hos detta betänkande av Severins mycket positiva syn på 
de effekter som en utbyggnad av den statliga isbrytningen skulle innebära för de 
norrländska industriföretagen.297 Hamnutredningen hade därmed en relativt mer 
positiv inställning till isbrytningen längs Norrlandskusten än tidigare statliga utred-
ningar som 1941 års isbrytarutredning och Sjöfartsutredningen. Dessa utredningar 
hade fokuserat på alternativ till isbrytningen längs Norrlandskusten, snarare än en 
expansion av den statliga isbrytartrafiken längs denna kuststräcka. I det här avseen-
det innebar det faktum att Severin var generaldirektör för Sjöfartsverket att sjö-
fartssektorn för första gången hade initiativet under en statlig utredning om isbryt-
ningen längs Norrlandskusten.  
 

Beredningen av förslagen om isbrytartrafikens målsättningar  

Utifrån dessa förutsättningar var det inte överraskande att Hamnutredningen före-
slog en ny målsättning för isbrytningen längs Norrlandskusten. Hamnutredningens 
målsättning var att norrlandsindustriernas transportbehov för export och import 
lika väl som motsvarande transportbehov för industrier i övriga delar av landet 

                                                 
297 Intervju Sten Westerberg 2008-01-17.  
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borde tillgodoses genom att staten skapade möjligheter för direkta sjötransporter 
året runt.298  

Hamnutredningens förslag till målsättning för den statliga isbrytartrafiken var 
dock inte förutsättningslös. I utbyte mot en utbyggd isbrytning förutsatte Hamnut-
redningen en relativt stor anpassning från avnämarna. En sådan anpassning var re-
laterad till utnyttjandet av hamnarna. I sitt huvudbetänkande hade Hamnutredning-
en framhållit, att det fanns utvecklingstendenser inom näringsliv och transportvä-
sende som motiverade en ökad koncentration av hamnverksamheten till ett ökat 
antal välutrustade hamnar. 299   

Figur 6:1 visar att en sådan omfördelning av gods ägde rum mellan olika ham-
nar längs Norrlandskusten under perioden 1930-1970. Enligt kulturgeografen Ian 
Layton var en viktig drivkraft bakom hamnkoncentrationen rationaliseringsproces-
ser inom basindustrins transportkedjor.300 Denna utveckling medförde att hamnar 
med stor utskeppning från basindustrin, exempelvis Luleå, Holmsund och Sunds-
vall, etablerade sig i toppen av den regionala hamnhierarkin. I dessa hamnar 
genomförde kommunerna under efterkrigstiden omfattande investeringar i form av 
kajer, muddringar och hamnisbrytare i nära samverkan med basindustrin.301 En an-
nan anledning till att företagens transporter kopplades till dessa hamnar var att de-
ras farleder hade ett sådant djup som krävdes för att de statliga isbrytarna skulle 
kunna följa fartyg till hamnarna.302  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
298 SOU 1971:63, s. 92. 
299 SOU 1969:22, s. 151 och s. 157.  
300 Layton (1981), s. 299f; Layton (1988), s. 5.  
301 Layton (1981), s. 300. För en fallstudie om denna utveckling, se Layton (1988) om Umeå ut-
hamns utveckling under efterkrigstiden.  
302 Layton (1981), s. 271.  
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Figur 6:1. Karta över godstrafik och lokaliseringsmönster för hamnar och 
lastageplatser i övre Norrland 1765-1970 (valda år) 
  

 
Källa: Layton (1978, b), s. 8.  
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Hamnutredningen ville fokusera isbrytartrafiken till moderniserade hamnar dit 
godshanteringen hade koncentrerats. De hamnar som Hamnutredningen valde ut 
var Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Hudiksvall/Söderhamn och Gävle samt Luleå, 
Piteå och Skellefteå. Hamnutredningen uteslöt dock Härnösand och hamnarna i 
Ådalen från de hamnar som skulle få del av den statliga isbrytartrafiken. Förutom 
under milda vintrar skulle därför dessa hamnar stängas under vinterperioden och 
godset landtransporteras till Sundsvall. Utredningen motiverade sitt förslag med att 
det ofta krävde mycket stora isbrytarinsatser för att hålla Ångermanvikens hamnar 
öppna. En annan motivering var att kostnaderna för de alternativa landtransporter-
na inte skulle bli alltför betungande för industrierna.303  

En utbyggnad av isbrytningen förutsatte därmed att avnämarna i likhet med 
SCA införde fast organiserade transportsystem. Hamnutredningen ställde också 
krav på avnämarna att utnyttja fartyg avsedda för gång i is i större utsträckning än 
tidigare. Kraven på dessa fartyg baserades på de gemensamma svensk-finska is-
klassnormer som infördes 1971. Dessa isklassnormer innebar att fartyg måste upp-
fylla givna krav som var relaterade till fartygsstorlek, maskinstyrka och motstånds-
kraft mot istryck för att få tillgång till isbrytarassistans.304  

Den genomgående motiveringen som Hamnutredningen använde för sina för-
slag var att statliga åtgärder inom isbrytningen var ett oundgängligt komplement till 
den regionalt inriktade industripolitik som infördes under senare hälften av 1960-
talet. Hamnutredningens ambition var därför att visa hur både privata och statliga 
företag i Norrland skulle gynnas av en utbyggd isbrytning.305 Hamnutredningen an-
passade också sitt arbete för att visa hur aktuella industripolitiska projekt, exempel-
vis ASSI:s och NJA:s pågående utbyggnader av produktionen, skulle gynnas av is-
brytningen.306 Erik Severin hade uppfattningen att riksdagen så snabbt som möjligt 
borde fatta ett nytt principbeslut om den statliga isbrytarverksamhetens inriktning 
och besluta om de isbrytarinvesteringar som krävdes för att uppfylla denna mål-
sättning. Severin hade därför ambitionen att Hamnutredningen skulle hålla en så 
hög arbetstakt som möjligt.307  

Som en del av Hamnutredningens inledande arbete knöts nationalekonomen 
Ingemar Ståhl till utredningen som sakkunnig. Ståhl fick i uppdrag att utarbeta en 
samhällsekonomisk lönsamhetsmodell för isbrytningen som kunde användas för att 
dimensionera de statliga isbrytarresurserna. Ståhl hade höga ambitioner i sin mo-
dellutveckling. Han inledde därför sitt arbete med att göra ett förarbete där han po-
                                                 
303 SOU 1971:63, s. 56. 
304 SOU 1971:63, s. 94.  
305 RA, YK 2509, vol. 2, “Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 23 oktober 
1969”, ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 4 augusti 1971”.  
306 RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 4 augusti 
1971”.  
307 SOU 1971:63, s. 94. Sjöfartsverkets Arkiv, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Kor-
respondens E2, vol. 1, ”Disposition för utredning av vintersjöfartens lönsamhet”.  
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ängterade att frånvaron av prissättning på isbrytartjänster innebar svårigheter att 
utarbeta en lönsamhetskalkyl för isbrytningen. Det var nödvändigt att först utveckla 
någon form av marknadsförutsättningar innan han kunde fortsätta sitt arbete.308  

Ståhls förarbete förkastades därför av Erik Severin med motiveringen att hans 
förslag framstod som alltför teoretiskt komplicerat för att kunna tillämpas på de 
praktiska frågor som Hamnutredningen behandlade.309 Utredningen valde istället en 
annan metod för att bedöma lönsamheten av en utbyggd isbrytning som skulle re-
sultera i året runt-transporter till Umeå och ett öppethållande i Bottenviken ungefär 
11 månader. Vid denna bedömning utgick Hamnutredningen från transportbeho-
ven hos de företag som var beroende av isbrytningen.310 

Hamnutredningens underlag till bedömningen bestod av en promemoria från 
Skogsindustriernas Samarbetsutskott, som behandlade skogsindustrins sjötrans-
portbehov.311 Hamnutredningen skickade även ut en enkät till SCA, MoDo, ASSI, 
NJA, Boliden och skogsföretaget Iggesund. Genom enkäten ville Hamnutredning-
en få svar på vilka nackdelar vinterstängningen av hamnarna innebar för företagen. 
Exempelvis tillfrågades företagen om kunderna önskade leveranser under hela året 
och till vilken nivå kunderna kunde tänka sig att lagra företagens produkter. Hamn-
utredningen frågade även vilka merkostnader och andra negativa effekter företagen 
hade upplevt i samband med järnvägstransporter till isfria hamnar vid västkusten då 
hamnarna var stängda. Slutligen ställdes frågan om företagen över huvud taget 
kunde tänka sig att kontinuerligt övergå till järnvägstransporter till en isfri hamn vid 
västkusten då hamnarna i Norrland var stängda.312 

Utifrån promemorians innehåll och enkätsvaren konstaterade Hamnutred-
ningen att den ökade förädlingen av norrlandsindustriernas produkter och planerna 
för fortsatt utbyggnad av produktionskapaciteten accentuerade behovet av konti-
nuerliga transporter. Möjligheten till kontinuerliga transporter påverkade både di-
rekta kostnader i form av lagerräntor och andra lagringskostnader och förmågan 
hos industrierna att kunna tillgodose sina kunder året runt. Maximitiden som an-
gavs för ett vinterstopp var två till tre veckor. Denna situation innebar enligt 
Hamnutredningen att exportindustriernas transportfrågor måste lösas för att inte 
deras internationella konkurrenskraft skulle försämras. Antingen måste sjöfarten 
pågå året runt, med endast kort uppehåll under högvintern, eller också måste trans-

                                                 
308 Ståhls förarbete är tryckt i SOU 1971:63, bilaga 12. 
309 RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 
1970”. 
310 RA, YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 
1970, Bilaga 8: Plan för hamnutredningens isbrytarbetänkande”.  
311 RA, YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 
1970, Bilaga 4: PM ang. skogsindustrins behov av hög isbrytarberedskap”. 
312 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Korrespondens E2, vol. 1, ”Disposition för 
utredning av vintersjöfartens lönsamhet”.  
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portfrågan lösas på annat sätt.313 I den här frågan borde man dock inte låsa sig fast 
vid nuvarande transportformer, utan bedöma problemen från utgångspunkten hur 
Norrlands transportbehov bäst kunde tillgodoses.314  

Hamnutredningen undersökte därför möjligheten att utveckla ett transportsy-
stem för järnvägstransporter till isfri hamn utifrån två alternativ. I det ena alternati-
vet övervägdes en generell övergång till järnvägstransporter för industrin längs hela 
Norrlandskusten. I det andra alternativet övervägdes en vinterstängning av Botten-
viken som innebar att Umeå skulle vara den nordligast belägna vinterhamnen. 
Godset från industrin vid Bottenviken skulle enligt detta alternativ forslas till och 
från Umeå med järnvägstransporter.315  

Efter att ha övervägt dessa två alternativ förordade Hamnutredningen en ut-
byggnad av isbrytningen till hamnarna i Bottenviken på bekostnad av järnvägsalter-
nativet. Detta motiverades utifrån två utgångspunkter. Den första utgångspunkten 
var företagsekonomisk och byggde på transportkostnadsberäkningarna från de tidi-
gare redovisade basindustriella exportföretagen. Eftersom deras transportekonomi 
var beroende av sjötransporter, kunde Hamnutredningen visa att företagen skulle få 
högre transportkostnader vid landtransporter än vid sjötransporter. 

Den andra utgångspunkten byggde på ett transportpolitiskt ställningstagande. I 
sina beräkningar över finansieringen av landtransportalternativet angav SJ att inve-
steringarna beräknades kosta mellan 800 miljoner och 1 miljard kronor. Hamnut-
redningen uttryckte en stor misstro mot SJ:s möjligheter att frigöra så mycket kapi-
tal.316 Även en fristående genomgång av SJ:s ekonomi vid början av 1970-talet visar 
att dessa farhågor var välgrundade. Statsvetaren Anders Sannerstedt har bland an-
nat studerat SJ:s ekonomiska situation under 1960-talets senare hälft i sin avhand-
ling. Han noterade där att SJ:s ekonomi visserligen förbättrades avsevärt under de 
första åren efter 1963 års trafikpolitiska beslut. Detta var dock endast en tillfällig 
förbättring, orsakad dels av en högkonjunktur, dels av att driftbidraget tillfälligt 
höjdes. Möjligheterna att investera i tåg och banor förbättrades alltså inte.317 

Hamnutredningens inställning gentemot SJ påverkades även av Erik Severins 
uppfattning att den norrländska sjöfarten var ett åsidosatt område i den statliga po-
litiken. Denna situation hade hindrat den från att utvecklas fullt ut. Den samtida 
regionalpolitiken i kombination med den utveckling av basindustrins sjötransport-
system som pågick hade dock skapat ett läge för det slutliga genombrott som den 
norrländska sjöfarten hade väntat på under en längre tid. Möjligheten att transpor-

                                                 
313 SOU 1971:63, s. 48.   
314 SOU 1971:63, s. 48.   
315 SOU 1971:63, kapitel 5 och 7. 
316 RA, YK 2509, vol. 2, ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 
1970: PM angående vintertransporter med järnväg Norrland-Västkusten avgiven av SJ driftavdel-
ning i maj 1970”.  
317 Sannerstedt (1979), s. 190.  
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tera norrländska varor på norrländska kölar var därmed en garanti för ekonomisk 
och social utveckling i Norrland, vilket var en fråga som hade engagerat Severin 
under hela hans politiska karriär.318  
 

Investeringen i isbrytaren Atle (II)  

Hamnutredningen lämnade sitt betänkande till Kommunikationsdepartementet i 
juli 1971. Delar av utredningens förslag började dock genomföras redan i samband 
med 1971 års statsverksproposition, då riksdagen fattade beslut att investera i ytter-
ligare en isbrytare från Wärtsilä, Atle (II). 

Genom att det i praktiken inte fanns någon funktionell uppdelning mellan Sjö-
fartsverket och Hamnutredningen, genomfördes beredningen av beslutet i 1971 års 
statsverksproposition inom ramen för Hamnutredningens arbete. Genom att vara 
ordförande för både Hamnutredningen och generaldirektör för Sjöfartsverket fun-
gerade Erik Severin som en spindel i nätet under beredningen av detta beslut. I sitt 
äskande till 1971 års statsverksproposition framhöll Sjöfartsverket det dåliga mate-
rialläget för de äldre isbrytarna Ymer och Thule. Anskaffningen av en nybyggd is-
brytare motiverades sedan med samma formuleringar som Hamnutredningen arbe-
tade med.319 Även den enkätundersökning som Hamnutredningen hade gjort och 
som omfattade NJA, Boliden, ASSI, MoDo, SCA och Iggesund återfanns i Sjö-
fartsverkets beslutsunderlag.320  

Under hösten 1970 aktualiserades frågan om en ny isbrytarinvestering på ett 
mer specifikt sätt genom de investeringsbeslut som Statsföretag AB fattade. Den 1 
oktober 1970 bemyndigade Statsföretag NJA att genomföra den omfattande ut-
byggnad av företagets stålproduktion som hade utarbetats under sommaren samma 
år. Denna investering innebar att den produktionsteknik som hade installerats un-
der 1940- och 50-talen byttes ut mot moderna verk för ståltillverkning genom att 
en ny masugn, LD-stålverk och stränggjutningsmaskiner installerades.321  

Den 9 oktober 1970 framhöll NJA:s VD, John Olof Edström, i en skrivelse till 
Sjöfartsverket att företaget nu var i en ekonomisk situation där inga ytterligare vin-
terstängningar av hamnarna kunde tolereras. Edström menade att det var tveksamt 
om det fanns företagsekonomiska förutsättningar för den beslutade expansionen 
inom företaget om inte isbrytarresurserna förstärktes. Ymer och Thule borde där-

                                                 
318 RA, YK 2509, vol. 2. ”Protokoll fört vid sammanträde med hamnutredningen den 30 juni 
1970, Bilaga 5: Synpunkter med anledning av SJ:s promemoria ang järnvägstransporter som alter-
nativ till vintersjöfart”.  
319 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1. ”Sjöfartsverket. 
Separat bilaga till verksamhetsplan 1970/71-75/76. Anslag för anskaffning av ny statsisbrytare”. 
320 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1, ”Sjöfartsverket. 
Underbilaga till ’Anslag för anskaffning av ny statsisbrytare’”.  
321 Se vidare Jonsson (1990), s. 168ff. 
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för bytas ut mot moderna isbrytare, samtidigt som ytterligare en isbrytare anskaffa-
des för tjänstgöring i Bottenviken.322 

Delvis som en reaktion på denna skrivelse följde Erik Severin den 22 oktober 
upp Sjöfartsverkets äskande med en skrivelse från Hamnutredningen, där värdet av 
att investera i en ny isbrytare för att understödja den pågående industriella utveck-
lingen i Norrland återupprepades.323 Beredningen av förslaget avslutades i novem-
ber 1970 av en skrivelse från Statsföretag AB till Kommunikationsdepartementet 
där betydelsen av kostnadseffektiva transporter året runt återigen betonades.324  

Argumentationen från dessa aktörer sammanföll på ett tydligt sätt med den 
nationella institutionella kontexten vid tidpunkten för beslutsfattande. Såväl de ar-
gument som var relaterade till den norrländska exportindustrins internationella 
konkurrenskraft som de argument som framhöll isbrytningens betydelse för de 
samtida regionalpolitiska projekten hade ett mycket starkt genomslag gentemot de 
samtida målsättningarna i den ekonomiska politiken. 
 

Hamnutredningens övriga förslag om isbrytarinvesteringar  

Hamnutredningen förutsåg dock även att ytterligare isbrytarinvesteringar än den 
som beslutades i 1971 års Statsverksproposition skulle bli nödvändiga i framtiden. 
För att vintersjöfart med godtagbar säkerhet skulle kunna upprätthållas till och med 
Umeå även under stränga vintrar, föreslog Hamnutredningen att Thule skulle ersät-
tas av en ny isbrytare av samma storleksklass som Njord. För att vintersjöfart skulle 
kunna bedrivas året runt även på vinterskeppningshamnarna i Bottenviken, behöv-
des det enligt Hamnutredningen ytterligare två isbrytare.325  
 

Remissperioden 

Under Hamnutredningens remissperiod diskuterades två av utredningens förslag av 
remissinstanserna. Den ena förslaget som diskuterades var målsättningarna för den 
framtida statliga isbrytningen i Ångermanviken. Det andra diskuterade förslaget 
gällde målsättningarna för den statliga isbrytartrafiken till hamnarna i Bottenviken. 
 

                                                 
322 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar F1, vol. 4, ”Brev 
John Olof Edström – Erik Severin den 9 oktober 1970”. 
323 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 
1,”Hamnutredningen. 27.11.70 med förslag rör. en ändamålsenlig uppläggning av sjöfarten på 
Norrland (anskaffn. av ny havsisbrytare)”. 
324 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 4 januari 1971, ärende 1, ”Statsföretag 
AB 4/11-70 med hemställan om anskaffande av ny isbrytare”. 
325 SOU 1971:63, s. 94. 
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Isbrytningen i Ångermanviken  

Frågan om isbrytartrafiken i Ångermanviken kom att hanteras av en liknande ak-
törsuppsättning som under beredningen av 1966 års isbrytarkungörelse (se stycke 
3.2). I februari 1972 uppvaktade representanter för Ådalens sjöfartsintressen kom-
munikationsministern och krävde då att en vinterhamn skulle utses i Ådalen. I de-
legationen ingick företrädare för Härnösands kommun, Kramfors kommun, skogs-
industrierna NCB och Graningeverken samt riksdagsledamöterna Bengt Wiklund 
och Ivar Högström.326 

Härnösands kommun och Kramfors kommun lämnade också in en gemensam 
remiss i frågan. I remissen framhöll dessa aktörer att industrierna i Ådalen hade 
blivit diskriminerade under utredningsarbetet genom att utredningen inte hade in-
hämtat information om deras transportvillkor. Som kompletterande information 
meddelade man därför i remissen att ett antal företag berördes av en indragning av 
isbrytartrafiken till hamnarna i Ådalen Dessa företag omfattade förutom NCB och 
Graningeverken även sågverket Torsviks AB i Ramvik och grafitföretaget Great 
Lakes Carbon. Dessa företags skeppningsbehov var så omfattande att Ådalen bor-
de likställas med övriga hamnregioner i Norrland. I remissen framhölls även de al-
ternativkostnader som en vinterstängning av hamnarna i Ådalen kunde resultera i. 
Bland dessa alternativkostnader nämndes ökade investeringar i länets vägnät, om-
fattande lastbilstrafik och kostnaderna för en utbyggnad av hamnen i Sundsvall.327 
Även Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Västernorrland och Jämtlands läns 
handelskammare lämnade in remisser med liknande budskap. Dessa aktörer beto-
nade även att övergången till landtransporter för företagen i Ådalen skulle innebära 
högre transportkostnader och därmed sämre internationell konkurrenskraft för 
skogsföretagen.328  

NCB, som var den dominerande skogsindustrin i Ådalen och alltså hade mest 
att förlora på en vinterstängning, agerade också på egen hand för att motarbeta 
Hamnutredningens förslag. NCB:s ledande ställning i Ådalen uppstod efter förvär-
ven av Graningeverkens pappersbruk i Sandviken och Väja pappersbruk från Dy-
näs AB.329 Företagets position förstärktes av att skogsindustrin vid Ångermanviken 
hade minskat i omfattning sedan arbetet med 1966 års isbrytarförordning. Bland 

                                                 
326 Västernorrlands Allehanda 1972-02-04, ”Fortsatt isbrytarhjälp krav från Ådalsindustrin”. 
327 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Kramfors 
Kommun och Härnösands Stad, Yttrande över Hamnutredningens betänkande vintersjöfart SOU 
1971:61”. 
328 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Remissvar 
Västernorrlands och Jämtlands Läns Handelskammare 1971-11-12”; ”Länsstyrelsen i Västernorr-
lands Län Remiss 10.9.1971”. 
329 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Kramfors 
Kommun och Härnösands Stad, Yttrande över Hamnutredningens betänkande vintersjöfart SOU 
1971:61”. 
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annat hade pappersbruken i Svanö, som tillhörde Svanö AB, och i Nensjö, som 
tillhörde SCA, lagts ner.  

NCB uttryckte stark kritik mot Hamnutredningens betänkande om vintersjö-
fart i sin remisskommentar. Företaget menade att utredningen över huvud taget 
inte hade tagit hänsyn till de unika förhållandena i Ådalen. NCB pekade på skillna-
derna i karaktär mellan Ådalens skogsindustri och de storskaliga produktionsenhe-
ter som fanns vid kusten. Skogsindustrin i Ådalen hade en sådan produktionsstruk-
tur och marknadsläge att det var gynnsamt för dessa företag att lösa sina transport-
behov på ett annorlunda sätt än exempelvis ett storföretag som SCA. För NCB var 
sjötransporterna inte med automatik en del av en företagsorganisation som känne-
tecknades av vertikal integrering och stordriftsfördelar. Om inte staten tog hänsyn 
till de skeppningsförhållanden som rådde i Ådalen vid utformningen av isbrytartra-
fiken riskerade skogsindustrin i Ådalen att slås ut, vilket skulle påverka sysselsätt-
ningen allvarligt.330 

Liksom under beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse, fanns det allt-
så omfattande skillnader i hur olika aktörer i Västernorrland påverkades av försla-
gen i Hamnutredningen. Medan aktörerna i Ådalen potentiellt kunde förlora på att 
utredningens förslag infördes, gynnades de aktörer i Västernorrland som berördes 
av sjöfarten vid kusten av förslagen. Till dessa aktörer hörde SCA och MoDo. I 
likhet med SCA hade MoDo under 1960-talet infört ett fast organiserat system för 
året runt-transporter. MoDo koncentrerade sina utskeppningar till Husum och på-
började ett nära samarbete med Gorthonrederiet för att utnyttja deras isklassade 
bulkfartyg. Även om SCA fortfarande hade kvar en begränsad produktion i Ådalen 
(i Kramfors och Lugnvik), berördes företaget inte av Hamnutredningens förslag i 
denna fråga då produkterna från dessa fabriker vägtransporterades till terminalen i 
Tunadal. I sina remisskommentarer hade SCA och MoDo därför fortsatt en positiv 
inställning till Hamnutredningens förslag, som de ju också hade medverkat till att ta 
fram.331 Eftersom en stor del av MoDo:s och SCA:s produktion var lokaliserad till 
Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner var även dessa aktörers remisskommen-
tarer till Hamnutredningens förslag positiva.332  
 

                                                 
330 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”NCB Yttrande 
över hamnutredningens betänkande vintersjöfart SOU 1971:63 1971-11-03”. Se även SjöV, cfv, 
verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”Synpunkter på vin-
tersjöfarten och isbrytningsverksamheten”.  
331 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”SCA, Hamnut-
redningens betänkande angående vintersjöfart SOU 1971:63”; ”MoDoCell AB, skrivelse till Läns-
styrelsen i Västernorrlands län den 19 oktober 1971”. 
332 HLA, Norrländska Hamnförbundet, Korrespondens 1967-1973, “Brev Sundsvalls Kommun – 
Norrländska Hamnförbundet den 20 oktober 1971”; “Brev Örnsköldsviks Kommun – Norr-
ländska hamnförbundet 13/10 1971”.  
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Den skiljelinje som fanns mellan kust och inland i mellersta Norrland kom också 
till uttryck på ett annat sätt. Ett antal aktörer framhöll i sina remisskommentarer att 
det var ett fruktbart alternativ för företagen i Jämtland och Västernorrlands inland 
att skeppa sina varor från hamnar i Trondheimsregionen, vars hamnar var isfria året 
runt. Statliga åtgärder borde därför riktas mot att förbättra den alternativa trans-
portled som aktörerna kallade för ”Trondheimsleden”. Denna led sträckte sig från 
Sundsvall via Östersund till Trondheimsfjorden. Till de aktörer som förordade så-
dana insatser som ett alternativ till att förstärka isbrytningen längs den svenska kus-
ten hörde Länsstyrelsen i Jämtlands län, Jämtlands Läns Landsting och Norrlands-
förbundet.333 Exempelvis framhöll Jämtlands Läns Landsting att det var värdefullt 
för ett inlandsbaserat företag som NCB att kunna utnyttja denna alternativa trans-
portled. Reglerna för transportstödet borde därför förändras så att också transport-
sträckan i Norge räknades.334 
 

Isbrytningen i Bottenviken  

Hamnutredningen fick också kritik för att de samhällsekonomiska lönsamhetsbe-
räkningar som låg till grund för den förslagna expansionen av isbrytartrafiken till 
hamnarna i Bottenviken endast innehöll två ytterlighetsalternativ. Enligt Hamnut-
redningen gällde det att välja mellan antingen landtransporter eller sjöfart. Några 
intermodala kombinationsalternativ hade inte presenterats. 

Kritiken mot denna brist på alternativ sammanföll med framväxten av ett nytt 
planeringstänkande i samhället som hade börjat resultera i införandet av nya ar-
betsmetoder i statsförvaltningen. En sådan arbetsmetod var flervalsplanering. Fler-
valsplaneringen betonade värdet av den offentliga sektorns handlingsfrihet och syf-
tade till att åstadkomma alternativa handlingsvägar. Ett givet problem skulle under-
sökas och de åtgärder som slutligen vidtogs skulle fastställas först efter en uttöm-
mande genomgång av alla tänkbara alternativa handlingssätt. Införandet av flervals-
planering innebar ett brott med den tidigare tanken att ett centralt planeringsorgan i 
detalj kunde reglera det område i samhället som det skulle styra. Inom flervalspla-
neringen var det inte självklart eller önskvärt att staten skulle utöva en noggrann 
kontroll, även om det fanns ett ökat behov av långsiktighet och handlingsbered-
skap.335  
 
                                                 
333 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, Yttrande över betänkande avgivet av hamnutredningen ”vintersjöfart” (SOU 
1971:63) 22.11.1971”; ”Jämtlands Läns Landsting, Yttrande över betänkande ”vintersjöfart” SOU 
1971:63 12 november 1971”; ”Norrlandsförbundets yttrande över hamnutredningens förslag 
’vintersjöfart’”. 
334 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Jämtlands 
Läns Landsting, Yttrande över betänkande ”vintersjöfart” SOU 1971:63 12 november 1971”. 
335 Wittrock & Lindström (1984), s. 11f.  
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Professor Harald Lindahl vid Chalmers Tekniska Högskola var en av dem som kri-
tiserade Hamnutredningens arbetsmetoder utifrån dessa utgångspunkter. Lindahl 
påbörjade i början av 1970-talet ett forskningsprojekt om norrlandsindustrins 
transporter. Syftet med forskningsprojektet var utarbeta den optimala lösningen av 
norrlandsindustriernas problem med vinterstängda hamnar med hjälp av teoretiska 
modeller. Han laborerade i det här avseendet med 7 olika scenarier, där olika trans-
portmedel och lagringsalternativ kunde kombineras. Utifrån detta perspektiv me-
nade Lindahl att Hamnutredningens lönsamhetsberäkningar var för primitiva.336 
Lindahl hade också uttryckt liknande tankar när han kritiserade Sjöfartsverkets or-
ganisation i samband med beredningen av Sjöfartsutredningen. Han framhöll då att 
Sjöfartsverkets verksamhet borde kunna vara mer flexibel och dynamisk.337 

I likhet med hur han hade betraktat Ståhls föreslagna cost-benefit-modell, avfär-
dade Erik Severin vid upprepade tillfällen Lindahls forskning utifrån argumentet att 
den var alltför teoretisk och saknade verklighetsförankring.338 Kritiken mot utred-
ningens arbetsmetoder kom dock inte enbart från externa aktörer. En av Hamnut-
redningens ledamöter, departementssekretaren i Finansdepartementet Sten Wester-
berg, reserverade sig mot utredningens förslag om ytterligare utbyggnad av isbrytar-
flottan utifrån liknande utgångspunkter. Westerberg menade att de kalkyler som låg 
till grund för att förorda sjötransporter framför järnvägstransporter inte var full-
ständigt utarbetade. Samtidigt fanns det också anledning att invänta de effekter som 
de övriga åtgärder som utredningen hade föreslagit, exempelvis hamnkoncentration 
och övergången till isförstärkta fartyg, kunde innebära för avnämarna.339 

Den grupp bland remissinstanserna som uttryckte den allvarligaste kritiken 
mot Hamnutredningens arbetsmetoder och ställningstaganden bestod av RRV, SJ 
och Statskontoret. I början av 1970-talet inledde RRV, som var en av de myndighe-
ter som tydligast använde flervalsplanering i sin verksamhet, granskningar av Sjö-

                                                 
336 Lindahls projekt beskrivs i STU-information nr 16:1973, s. 59: Projekt CTH 2 40: P 6, ”Norr-
landsindustriernas problem med Bottenviksisen och därmed sammanhängande bundet kapital i 
lager samt höga transportkostnader under vinterhalvåret”.  
337 Svensk Sjöfartstidning nr 6/1969, s. 20ff. 
338 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Bottenviksklubben, ”Anteckningar från sjö-
fartskonferens i Härnösand den 18 mars 1969”. BaR, Arkivkod 824.36, Arkivplats ERA/Ca, vo-
lym isbrytarverksamhet, ”Anteckningar från sammanträde i Sundsvall den 5.8 ang. vintersjöfart 
på Norrland”. 
339 SOU 1971.63, s. 95f. Westerberg var anställd som opolitisk tjänsteman i finansdepartementet. 
Han hade förvissat sig om att departementets ledning inte var negativ till att han skrev en egen 
reservation. Departementsledningen respekterade Westerbergs uppfattning att utredningen inte 
hade visat att nya isbrytarbyggen var lönsamma, samtidigt som Gunnar Sträng av övergripande 
politiska skäl likväl var positiv till utökad isbrytarkapacitet. Westerberg hade även i en tidigare 
debattbok om trafikpolitiken, Westerberg (1970), kritiserat att principerna bakom 1963 års trafik-
politiska beslut inte konsekvent tillämpades. Westerberg, som aldrig gjort någon hemlighet av att 
han var folkpartist, tjänstgjorde under åren 1976-82 som statssekretare åt såväl liberala (Munde-
bo, Wirtén) som moderata (Bohman) statsråd. Intervju Sten Westerberg 2008-01-17. 
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fartsverket och den statliga isbrytarverksamheten. RRV genomförde en förvalt-
ningsrevision av isbrytningen under 1972 och var av den anledningen relativt väl 
insatt inom området.340 RRV:s remissvar på Hamnutredningens betänkande var 
därför både omfattande (44 sidor) och detaljerat. I remissvaret menade RRV att 
Hamnutredningens beräkningar inte kunde tjäna som underlag för de isbrytarinve-
steringar som utredningen hade föreslagit.  

RRV menade för det första att eftersom den existerande isbrytningen bedrevs 
på ett ineffektivt sätt, borde det vara möjligt att möta en ökad efterfrågan på isbry-
tartjänster genom att höja produktiviteten inom ramen för befintliga isbrytarresur-
ser eller endast en marginell ökning av dessa. RRV ifrågasatte också den starka 
komplementaritet mellan isbrytningen och regionalpolitiska åtgärder som Hamnut-
redningen menade existerade. Enligt RRV hade Hamnutredningen lagt för stor vikt 
vid den existerande näringsstrukturen i sina resonemang, som ansågs vara statiska 
och råvarubaserade. Som en följd av regionalpolitiken skulle den framtida norr-
ländska ekonomin istället kännetecknas av en ökad andel verkstadsindustri, en ökad 
vidareförädling i övriga branscher och en växande tjänstesektor. Transportinvester-
ingarna borde därför anpassas efter denna situation, som krävde en större andel 
land- och flygtransporter än tidigare. RRV ifrågasatte också Hamnutredningens 
lönsamhetskalkyler. Med en mer utarbetad kalkylmodell kunde det då visa sig att 
olika transportalternativ som omfattade järnvägstransporter, exempelvis järnvägs-
transporter från Bottenviken till Umeå, kunde bli mer kostnadseffektiva ur ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv än vintersjöfart med isbrytarassistans.341 

Även SJ och Statskontoret framhöll att Hamnutredningens samhällsekono-
miska kalkyler var bristfälliga.342 SJ framhöll att det var nödvändigt att fastställa tyd-
ligare ramar för den statliga sjöfartssektorn innan det gick att ta ställning till Hamn-
utredningens målsättningar. SJ påpekade också att dess verksamhet hade effektivi-
serats och rationaliserats under efterkrigstiden. Denna utveckling hade resulterat i 
en järnvägsinfrastruktur som var väl anpassad till de norrländska företagens trans-
portbehov. Den inkonsekventa tillämpningen av kraven på kostnadstäckning inom 
järnvägs- respektive sjöfartssektorn medförde dock stora skevheter för konkurren-
sen mellan sjöfarten och järnvägen under vintern.343  

Medan RRV, SJ och Statskontoret alltså ville avvakta i frågan om nya isbrytar-
investeringar, ville Sjöfartsverket och olika aktörer vid Bottenviken bygga ut isbryt-
ningen så snabbt som möjligt. Under beredningen av Hamnutredningens förslag 
                                                 
340 RA, Riksrevisionsverkets arkiv, F3, Projektakt 99 1972, ”Granskning av isbrytarverksamheten 
(projekt 50042 251-4)”. 
341 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Hamnutred-
ningens betänkande ’Vintersjöfart’; SOU 1971:63, Remiss 10.9.1971”. 
342 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Remiss angå-
ende ’Vintersjöfart’, SOU 1971:63, betänkande avgivet av Hamnutredningen (dnr I 3242/71)”. 
343 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Statens Järn-
vägar med yttrande över Hamnutredningens betänkande om vintersjöfarten (SOU 1971:63)”.  
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vidtog dessa aktörer ett antal åtgärder som syftade till att lyfta fram det positiva 
samband som de menade fanns mellan de pågående regionalpolitiska åtgärderna 
och en utbyggnad av isbrytningen till hamnarna i Bottenviken.  

Länsstyrelsen i Norrbottens län var en av de aktörer som betraktade de regio-
nalpolitiska åtgärderna som ett avgörande instrument för att slutligen kunna mo-
dernisera länets ekonomi och samhällsliv. I sin remisskommentar till Hamnutred-
ningens förslag menade länsstyrelsen därför att genomförandet av utredningens 
förslag var en oundgänglig förutsättning för den industriella utveckling som kunde 
åstadkommas genom regionalpolitiska styrmedel.344  

Det faktum att Länsstyrelsen i Norrbottens län redan i februari 1971 hade be-
gärt medel från Norrlandsfonden för att genomföra en undersökning som belyste 
vilka effekter en utvidgad isbrytarverksamhet skulle kunna få i Norrland är en tydlig 
indikation på att isbrytningen betraktades som en viktig fråga.345 Norrlandsfonden, 
vars kapital genererades från LKAB:s vinster, hade som grundläggande syfte att 
stödja näringslivets utveckling i de fyra nordligaste länen, främst i Norrbottens län. 
Förutom att ge olika stöd till företagande, kunde Norrlandsfonden också ge stöd till 
utredningar och inventeringar som bedömdes vara av betydelse för det norrländska 
näringslivet.346  

Norrlandsfonden beviljade därför anslag till ett forskningsprojekt enligt de 
riktlinjer som länsstyrelsen hade föreslagit. Projektet genomfördes på Handelshög-
skolan i Stockholm av nationalekonomen Inger Rydén. I december 1972 publicera-
des Rydéns rapport. I rapporten uppskattade Rydén med utgångspunkt från empi-
riska informationer som ASSI, Boliden, LKAB och NJA och fem mindre företag 
inom skogsbranschen hade lämnat dessa företags förväntade utbyte av en höjd is-
brytarberedskap i Bottenviken. Rapporten visade, att en utbyggd isbrytning skulle 
ge goda kortsiktiga effekter på mikronivå eftersom kostnaderna för lager, ränta och 
alternativa transporter minskade. Dessa vinster till följd av isbrytningen minskade 
inte heller särskilt mycket till följd av kostnaderna för en sjöfartsteknisk modernise-
ring, exempelvis en övergång till isförstärkta fartyg. Rydéns undersökning visade 
också på de externa effekter som kunde bli fallet om isbrytningen fungerade som 
ett regionalpolitiskt instrument. Ett exempel på en sådan effekt var att eftersom 
företagens vilja och förmåga att investera ökade som en följd av den utbyggda is-
brytningen, påverkade det också sysselsättningen i positiv riktning, vilket i sin tur 
gav upphov till andra positiva multiplikatorförlopp.347 

Andra aktörer i Norrbotten som agerade i samband med Hamnutredningens 
remissperiod var Luleå kommun och Norrbottens Läns Landsting. I september 

                                                 
344 Länsstyrelsen i Norrbottens Län, Dnr 11.80-1536-71, ”Remiss den 10-9.1971 av betänkande 
avgivet av hamnutredningen ’vintersjöfart’; SOU 1971:63”. 
345 Länsprogram (1970), s. 185f. 
346 Ds I 1980:8, s. 12. 
347 Rydén (1972).  
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1971 arrangerade Luleå kommun och Norrbottens Läns Landsting en konferens 
för att belysa isbrytningens regionalpolitiska nytta på detta tema. Under denna kon-
ferens hölls anföranden av både svenska och finska aktörer som syftade till att bely-
sa de möjligheter och resurser som snabbt kunde bidra till året runt-sjöfart i Bot-
tenviken.348  

Under mitten av mars 1972 skedde så en omfattande mobilisering av ett antal 
aktörer som hade intresse av Hamnutredningens förslag. Den 13 mars sändes ett 
TV-program med titeln Kallt krig om Bottenviken, där bland annat Erik Severin, John 
Olof Edström från NJA och Sigvard Ando från Boliden samt SJ:s generaldirektör 
Lars Pettersson medverkade. I programmet pekade Severin, Edström och Ando på 
de vinster som företagen vid Bottenviken kunde göra som en följd av en utbyggd 
vintersjöfart. De gick också i polemik mot SJ och framhöll att landtransporter inte 
var något alternativ för företagens godstransporter.349 

Några dagar senare, den 15 mars, bemötte Bottenviksklubben den kritik som 
RRV hade riktat mot Hamnutredningens förslag i en skrivelse till Kommunika-
tionsdepartementet. Bottenviksklubben framhöll att det inte fanns någon anledning 
att ifrågasätta Hamnutredningens analys av basindustrins transportsituation. Istället 
var det angeläget att ett principbeslut om vintersjöfarten på Bottenviken fattades så 
snart som möjligt.350  

Samma dag höll kommunalråden och hamnstyrelsernas ordföranden i Skellef-
teå, Piteå och Luleå en presskonferens där de gemensamt tog ställning mot RRV:s 
argumentation och framhöll de vinster som en utbyggd vintersjöfart skulle medföra 
för LKAB, NJA, ASSI och Boliden.351 Dessa socialdemokratiska aktörer uppvakta-
de därefter gemensamt finansminister Gunnar Sträng och kommunikationsminister 
Bengt Norling. Denna typ av kontakter hade visserligen förekommit under hela 
efterkrigstiden, och det fanns en nära relation mellan den socialdemokratiska reger-
ingen och partidistriktet i Norrbotten. Ansträngningarna att få statligt stöd till olika 
satsningar i länet fördjupades dock efter 1964 års regionalpolitisk beslut. Inför valet 
1973 formulerade partidistriktet i Norrbotten därför ett mycket expansivt partipro-
gram, Politik för Norrbotten. I Politik för Norrbotten krävde man att staten skulle alloke-
ra resurser till Norrbotten så att de olika målsättningar som hade ställts upp i läns-
planeringen kunde realiseras. Trafikpolitiken tilldelades en stor betydelse i detta 

                                                 
348 Luleå Kommuns Hamnstyrelse & Norrbottens läns landsting (1971). Svenska anföranden på 
denna konferens hölls av Erik Severin, John Olof Edström från NJA och länsrådet i Norrbottens 
Län Lars Backlund. Finland representerades av Sjöfartsstyrelsens ordförande Helge Jääsalo, Erkki 
Palosuo från det finska Havsforskningsinstitutet och Christian Landtman från Wärtsilä.   
349 Kungliga Biblioteket, Avdelningen för audiovisuella medier, ”Kallt krig om Bottenviken”. 
350 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”PM. Gransk-
ning av Riksrevisionsverkets remissytttrande över Hamnutredningens betänkande ’vintersjöfart’”. 
351 Piteå-tidningen 1972-03-16, ”Piteå, Luleå och Skellefteå gör gemensam aktion om vintersjöfart. 
Riksrevisionsverkets ’dödsdom’ har satt känslorna i svallning”. 
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sammanhang. När det gäller vintersjöfarten konstaterades att den var avgörande för 
näringslivets utveckling i Norrbotten.352 
 

Beslutsfattande  

Regeringen tog ställning till Hamnutredningens förslag i 1973 års statsverksproposi-
tion. Detta ställningstagande skedde i anslutning till behandlingen av Sjöfartsverkets 
äskande. För att stärka vintersjöfarten i Bottenviken föreslog Sjöfartsverket två is-
brytarinvesteringar, fördelade på en 22 000 hästkrafters isbrytare av Atle-typ och en 
12 000 hästkrafters isbrytare av Njord-typ.353  

I propositionen tog kommunikationsministern först ställning till målsättningen 
att utvidga isbrytningen till Bottenvikshamnarna. Kommunikationsministerns in-
ställning var att Hamnutredningens bedömning att det var nödvändigt för staten att 
komma fram till ett snabbt ställningstagande i frågan om en ökning av isbrytarka-
paciteten hade lett till att utredningens samhällsekonomiska kalkyl präglades av 
brister. Ett kompletterande utredningsarbete var därför nödvändigt innan det gick 
att ta ställning till frågan om isbrytarverksamhetens utformning på lång sikt. Detta 
utredningsarbete borde bland annat vara inriktat mot att studera storleken och is-
värdigheten hos de fartyg som kunde komma att assisteras och på vilket sätt isbry-
tarassistanserna borde prioriteras.354 

Kommunikationsministern framhöll dock även att det av Hamnutredningens 
framlagda material och av övriga kända förhållanden fick anses stå klart, att norr-
landsindustriernas transportbehov ökade successivt med avseende på både gods-
kvantiteter och kraven på kontinuitet i transportarbetet. I detta sammanhang beto-
nades, att det inom överskådlig tid inte förelåg något alternativ till sjötransporter 
för en betydande del av det norrländska transportbehovet. De norrländska sjö-
transporternas problem under svåra vintrar förvärrades även av ett ökat behov av 
isbrytarresurser i södra Sverige och av att landtransporterna då var hårt trängda. 
Den planerade utfasningen av Ymer och Thule från isbrytning längs Norrlandskus-
ten ansågs förvärra denna situation. Mot denna bakgrund ansågs den befintliga assi-
stanskapaciteten inte vara tillräcklig. Det var därför nödvändigt att anskaffa ytterli-
gare en statsisbrytare för att tillgodose det norrländska näringslivets krav på konti-
nuitet i sjötransporterna. Denna isbrytare, Frej, som var av samma typ som Atle 
(II), skulle då kunna ersätta isbrytaren Oden i den norrländska isbrytartrafiken.355   

I frågan om vilka vinterskeppningshamnar som borde utses, menade kommu-
nikationsministern att det ur principiell synvinkel fanns ett behov av att koncentre-
ra vintersjöfarten för att öka utbytet av den statliga isbrytartrafiken. Innan den regi-

                                                 
352 Norrbottens socialdemokratiska partidistrikt (1972), s. 20. 
353 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 102. 
354 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 122f.  
355 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 123f.  
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onala trafikplanering som hade inletts 1971 var avslutad, var det dock inte möjligt 
för staten att ta ställning till denna fråga. Tills vidare lämnade istället Kommunika-
tionsdepartementet initiativet i denna fråga till länsstyrelserna, som hade ansvaret 
för den regionala trafikplaneringen.356 

Det förslag om statligt stöd till utskeppning över hamnar i Trondheimsregio-
nen som väcktes av bland annat Norrlandsförbundet hamnade dock inte ens på 
dagordningen vid beslutsfattandet om Hamnutredningens förslag.357 En anledning 
till detta var att Trondheims stad, som förvaltade de tilltänkta utskeppningsham-
narna, meddelade vid beredningen av frågan att hamnkapaciteten inte var tillräcklig 
för en starkt ökad transittrafik. Från norsk sida var man heller inte villig att göra en 
utbyggnad av hamnanläggningarna utan garantier från de svenska avnämarna. Des-
sa garantier omfattande dels åtagandet att en viss mängd svenskt transitogods verk-
ligen skulle passera hamnarna och dels ett svenskt deltagande i finansieringen av 
hamnutbyggnaden.358  
 

6.2 Den fortsatta beredningen av Hamnutredningens förslag 

 

Isbrytningen i Ångermanviken  

Delegering av hamnplaneringen till regional nivå innebar att staten i praktiken ald-
rig har tagit ställning till frågan om en prioritering av isbrytartrafiken utifrån den 
princip om hamnkoncentration som Hamnutredningen föreslag. Som en följd av 
det utrednings- och planeringsarbete som gjordes av kommunerna i Ådalen och 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län under 1970-talet har Härnösand fungerat som 
den huvudsakliga vinterhamnen i Ådalen.359  
 

Isbrytningen i Bottenviken  

Riksdagens ställningstagande till Hamnutredningen var en missräkning för de indu-
strier vid Bottenviken som hade hoppats på ett snabbt avgörande i frågan. Fyra fö-
retag vid Bottenviken framförde 1973 i samband med Sjöfartsverkets budgetarbete 
önskemål om att den förstärkning av isbrytarresurserna som Hamnutredningen 
hade föreslagit skulle fullföljas. Dessa företag var LKAB, NJA, Boliden, ASSI och 

                                                 
356 Proposition 1973:1, bil. 8, s. 124. 
357 Frågan om godstrafiken längs Trondheimsleden aktualiserades dock senare under 1970-talet 
när Nordiska rådet behandlade frågan i en utredning, NU 1977:10, Godstrafiken i Trondheimsleden. 
358 NU 1977:10, s. 21. 
359 För en översikt av den regionala hamnplaneringen i Västernorrland under 1970-talet, se Ds K 
1975:9 och SOU 1976:8.  
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Cementa, som var beroende av isbrytningen för sina leveranser av cement till ham-
narna vid Norrlandskusten.360  

Mot bakgrund av de nya investeringar i NJA som beslutades under 1973 och 
planerna att utvidga NJA:s verksamhet genom att projektera ett nytt fristående stål-
verk i Luleå kallat Stålverk 80 verkar frågan ha varit särskilt angelägen för NJA. 
NJA hade under en längre tid haft svårt att uppnå lönsamhet och framställde i bör-
jan av 1970-talet transportfrågorna som den viktigaste faktorn bakom dessa pro-
blem.361 Exempelvis väcktes en fråga i riksdagens Näringsutskott i samband med att 
NJA under 1971-72 planerade att investera i ett koksverk om inte NJA:s lokalise-
ring i Norrbotten var till företagets nackdel i jämförelse med andra järnverk i Sveri-
ge.362 NJA meddelade då Näringsutskottet att järnverkets lokalisering i Norrbotten i 
jämförelse med en lokalisering i Mellansverige medförde en årlig kostnadsökning på 
mellan 15-20 miljoner kronor. Denna fördyring kunde dock elimineras om det var 
möjligt att upprätthålla vintersjöfart på Luleå och om NJA i större utsträckning 
kunde erhålla transportstöd.363 

ASSI var i en liknande situation. I början av 1970-talet genomförde ASSI en 
utredning om företagets framtida transportsystem. Ett av transportalternativen som 
utredningen övervägde var järnvägstransporter till Umeå. Utredningen resulterade 
dock i att ASSI koncentrerade sina transporter till den nybyggda hamnen vid Hara-
holmen utanför Piteå. ASSI blev därmed beroende av året runt-transporter genom 
Bottenviken.364  

I den här situationen valde Erik Severin att bemöta Kommunikationsdeparte-
mentets önskemål om ett kompletterande utredningsarbete om den framtida di-
mensioneringen av isbrytningen med att aktivera den nybildade Styrelsen för vin-
tersjöfartsforskning. Styrelsen för vintersjöfartsforskning var ett samarbetsorgan 
mellan den finska Sjöfartsstyrelsen, Wärtsilä och det svenska Sjöfartsverket som 
bildades under 1972. Styrelsen för vintersjöfartsforskning hade till uppgift att 
genomföra forskning om is och lämpligt utförande av isförstärkta handelsfartyg 
och isbrytare. Bakgrunden till detta samarbete var att även den finska Sjöfartsstyrel-
sen planerade att utvidga sin isbrytartrafik till de finska hamnarna vid Bottenvi-
ken.365 Det fanns därmed ett gemensamt behov av samarbete mellan länderna i oli-

                                                 
360 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”Behov 
av isbrytarverksamhet i Bottenviken”. 
361 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”Brev 
John Olof Edström-Erik Severin 1973-10-23”. För en översikt av NJA:s situation och agerande 
under denna period, se Jonsson (1990), ss. 175-200.  
362 Motion 1972:1769. 
363 Näringsutskottets betänkande 1972:55. 
364 RA, Riksrevisionsverkets arkiv, F3, Projektakt 99, 1972, ”Transportsystem 73. Rapport från 
arbetsgruppen”.  
365 Med utgångspunkt från Kaukianen & Leino-Kaukianen (1992), s. 226 och Kaukianen (2006), s. 
154, kan den finska isbrytarpolitiken under efterkrigstiden därmed delas upp i två faser. Som 
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ka tekniska frågor. Erik Severin ville att Sjöfartsverket skulle kunna utnyttja den 
kompetens som finska aktörer, exempelvis Havsforskningsinstituitet och Wärtsilä, 
redan förfogade över inom isforskning. För att förverkliga ett svenskt deltagande i 
ett sådant forskningssamarbete var det dock nödvändigt att åstadkomma extern 
finansiering. Sjöfartsverket sökte därför medel hos Norrlandsfonden för ett svenskt 
deltagande i Styrelsen för vintersjöfartsforskning. I maj 1971 beviljade Norrlands-
fonden Sjöfartsverket ett anslag om 500 000 kronor som kompletterade de 500 000 
kronor som Sjöfartsverket kunde anslå till denna verksamhet.366 

Under 1973 påbörjade Styrelsen för vintersjöfartsforskning sin verksamhet 
genom ett utredningsarbete i svenska och finska forskargrupper där olika tekniska 
aspekter med anknytning till de isförstärkta bulkfartyg som metallindustrin använde 
för sina sjötransporter studerades. Som exempel på områden som studerades kan 
nämnas dimensioneringen av fartygen, deras tekniska utrustning och på vilket sätt 
olika konstruktionslösningar kunde reagera i kontakt med olika istyper.367 

  

6.3 Investeringen i Isbrytaren Ymer (II)  

 

Initiering 

Dessa åtgärder hade inledningsvis ingen effekt på Kommunikationsdepartementets 
inställning till frågan. I 1974 års budgetproposition avslog kommunikationsminis-
tern Sjöfartsverkets äskande om att få investera i ytterligare en 22 000 hästkrafters 
isbrytare. Kommunikationsministern framhöll att det var nödvändigt att slutföra 
utredningsarbetet om isbrytarkapaciteten och isbrytarverksamhetens utformning på 
lång sikt innan ytterligare investeringar kunde göras. Det var även nödvändigt att 
utvärdera hur isbrytaren Atle (II), som beställdes 1971, fungerade.368  
 

                                                                                                                                                         

framgick av stycke 3.4 kännetecknades den första fasen under 1940- och 50-talen av en återupp-
byggnad efter kriget. De isbrytare som hade förlorats under kriget och avståtts till Sovjetunionen i 
samband med krigsskadeståndet ersattes under denna period. Under den andra fasen riktades 
ansträngningarna mot att öka isbrytartrafiken till hamnarna vid Bottenvikskusten. Detta arbete 
avslutades 1975 när ett beslut att alla hamnar med utrikestrafik skulle hållas öppna året runt fatta-
des.  
366 SOU 1971:63, s. 82f. Om den finska isforskningens utveckling, se Seinä, Palosuo & Grönwall 
(1997). 
367 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”Proto-
koll från sammanträde den 16 nov 1973 med arbetsgruppen för utredning av frågan om vintersjö-
fart (ca 50.000 DW) i Bottenviken”. BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Botten-
viksklubben, ”Information och överläggning om vintersjöfart 1973-10-18”. För specifika exempel 
på forskningsprojekt från denna tidpunkt, se Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1974, a) och 
Styrelsen för vintersjöfartsforskning (1974, b). 
368 Proposition 1974:1, bil. 8, s. 266f.  
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För att försöka bryta det dödläge som Erik Severin menade hade uppstått inom 
isbrytarpolitiken, lanserade han i januari 1974 idén att koppla samman den nya is-
brytaren med projekteringen av Stålverk 80. Enligt Severin innebar Stålverk 80-
projektet en förbättring av Sjöfartsverkets förutsättningar att äska medel till isbry-
tarinvesteringar. Han föreslog därför att den planerade isbrytaren borde beställas i 
samband med att principbeslutet om investeringen i Stålverk 80 fattades. Severin 
menade även att den isforskning som hade bedrivits under 1970-talets första år nu 
började ge sådana forskningsresultat som tidigare hade efterfrågats. Resultaten från 
isforskningen gjorde det möjligt att hantera de avancerade skeppningar som Stål-
verk 80-projektet skulle innebära.369  
 

Beredning 

Frågan om en ny isbrytare fanns emellertid inte med i propositionen när riksdagen i 
maj 1974 fattade beslut om en statlig medverkan till Stålverk 80-projektet. Frågan 
om sjötransporterna under vintern behandlades var dock centrala i den utredning 
som NJA utarbetade som planeringsunderlag för riksdagens bedömning av Stålverk 
80-projektet. Enligt NJA var det nödvändigt att upprätthålla en störningsfri sjöfart 
till Luleå. Detta var möjligt att åstadkomma genom investeringar i ytterligare isbry-
tarresurser. Den tekniska utveckling som hade ägt rum inom bulksjöfarten skulle 
också reducera de ökade kostnader som vintersjöfarten trots allt medförde.370  

I sitt äskande till 1975 års budgetproposition återkom Sjöfartsverket till frågan 
om beställning av ytterligare en isbrytare. Sjöfartsverket motiverade en sådan be-
ställning utifrån de ökade godskvantiteter och förlängda assistanssträckor som Stål-
verk 80 skulle medföra för sjöfarten. Sjöfartsverket ansåg att de ökade kraven på 
sjöfarten i samband med Stålverk 80-projektet innebar att det behov av de särskilda 
utredningsinsatser som tidigare ansetts vara nödvändiga för att motivera en ny is-
brytare inte längre var aktuella.371  
 

Beslutsfattande 

I 1975 års statsverksproposition delade kommunikationsministern Sjöfartsverkets 
uppfattning att Stålverk 80-projektet medförde att upphandlingen av en ny isbrytare 
måste forceras.372 På grund av de regional- och industripolitiska målsättningar som 

                                                 
369 SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”PM 
Ang. tidpunkten för beställning av isbrytaren I”. 
370 Proposition 1974:64, s. 27f. 
371 RA, Kommunikationsdepartementet, Huvudarkivet, Regeringsakter, underserie A, E1A, volym 
5, IV:18, ”Sjöfartsverket med hemställan om anslag för budgetåret 1975/76”. 
372 Proposition 1975:1, bil 8, s. 300. 



 119 

knöts till Stålverk 80-projektet kunde Sjöfartsverkets relatera sitt äskande till en tyd-
lig institutionell kontext.373  

Genom att den vintersjöfartsforskning som bedrevs tillsammans med Finland 
inom Styrelsen för Vintersjöfartsforskning ökade legitimiteten hos Sjöfartsverkets 
äskande, kom förutsättningarna på internationell nivå också att påverka beslutspro-
cessens utfall. Det forsknings- och utredningsarbete om isbrytartrafiken i Bottenvi-
ken som förekom under 1973 och 1974 skulle inte ha varit möjligt utan den omfat-
tande finska tekniska kompetensen inom området som ställdes till Sjöfartsverkets 
förfogande.  

 Den nya isbrytaren, Ymer (II), levererades 1977. NJA drabbades dock kraftigt 
av 1970-talskrisen, vilket medförde att Stålverk 80-projektet aldrig genomfördes. 
Istället sammanfördes NJA med andra krisdrabbade stålföretag i den statliga före-
tagsgruppen Svenskt Stål AB. Trots att de godsmängder som förutsågs i samband 
med Stålverk 80-projektet aldrig realiserades, blev alltså ett indirekt resultat av detta 
projekt att förutsättningarna för vintersjöfart i Bottenviken förbättrades ytterligare. 
Under vintern 1978/79 kunde därför alla hamnar längs Norrlandskusten för första 
gången hållas öppna under en kall vinter. 

  

6.4 Sammanfattning  

Det här kapitlet har behandlat beslutsprocesserna om förslagen i Hamnutredning-
ens särskilda betänkande om vintersjöfart och de isbrytarinvesteringar som var för-
knippade med utredningens arbete: Atle (II), Frej och Ymer (II). Tabell 6:1 och 
Tabell 6:2 ger en översikt av de aktörer som deltog i beslutsprocessen om invester-
ingen i isbrytaren Atle (II). Tabellerna visar även hur den institutionella kontexten 
på olika nivåer påverkade beslutsprocessens utfall. Beslutsprocessen om invester-
ingen i isbrytaren Atle (II) initierades på sektorsnivån. Genom att äskandet från 
Sjöfartsverket också var en viktig del av underlaget till beslutsfattandet utgjorde ini-
tiering och beredning liksom tidigare delvis simultana processer. Även utarbetandet 
av äskandet återspeglade mönstret från tidigare beslutsprocesser om isbrytarinve-
steringar. Sjöfartsverket hade samarbetat med ett antal norrländska industriföretag 
under utarbetandet av sitt äskande, som i praktiken genomfördes inom ramen för 
Hamnutredningens arbete. Även aktörer med direkt anknytning till regional- och 
industripolitiken som Statsföretag AB deltog under beredningen av frågan efter 
samråd med Sjöfartsverket.  

De argument från norrländska intressegrupper som Sjöfartsverket lyfte fram 
var antingen relaterade till den norrländska exportindustrins internationella konkur-
renskraft eller isbrytningens betydelse för de samtida regionalpolitiska projekten. 

                                                 
373 Proposition 1974:64. Jonsson (1990), ss. 205-210, ger en detaljerad översikt av debatten om 
Stålverk 80.  
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Oavsett vilken form av argument som de använde, hade de en tydlig legitimitet i 
förhållande till den samtida nationella institutionella kontexten. Statens regional- 
och industripolitiska målsättningar var mycket ambitiösa vid tiden för beslutsfat-
tandet om den nya isbrytaren.  
 
Tabell 6:1. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Atle (II) 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell -- -- 
Nationell Kommunikationsdepartementet Regional- och industripolitiska 

målsättningar var viktiga för 
trafikpolitiken. 

Sektor Sjöfartsverket Sjöfartsverket och 1965 års 
Hamnutredning hade till uppgift 
att utforma förslag som komplet-
terade övriga industri- och regio-
nalpolitiska åtgärder riktade mot 
den norrländska industrin.  

 

 

Tabell 6:2. Norrländska intressegruppers deltagande under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Atle (II) 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Statsföretag AB, 
särskilt NJA 

Investeringen var ett oundgäng-
ligt komplement till företagets 
pågående investeringar i Norr-
botten.  

Beslutsfattande 

NJA, Boliden, ASSI, MoDo, 
SCA och Iggesund 

Året runt-sjöfart var nödvändig 
för att upprätthålla den interna-
tionella konkurrenskraften. 

Beslutsfattande 

 
När det gäller beslutsprocessen om Hamnutredningens betänkande om vintersjö-
fart och den efterföljande investeringen i isbrytaren Frej, visar Tabell 6:3 och Tabell 
6:4 att den hade stora likheter med beslutsprocessen om investeringen i Atle (II) i 
fråga om de aktörer som deltog i beslutsprocessen och den institutionella kontext 
som påverkade utfallet. Även om utredningen hade initierats redan vid Hamnut-
redningens tillsättning 1965, dominerades beredningen av dagsaktuella händelser. 
Hamnutredningens förslag om en expansion av den statliga isbrytartrafiken till alla 
hamnar längs Norrlandskusten var i det här avseendet relaterad till de samtida indu-
stri- och regionalpolitiska åtgärderna. Mot denna bakgrund, inbjöds ett antal norr-
ländska intressegrupper att delta i beredningen av förslagen eftersom de förfogade 
över de resurser och den information som Hamnutredningen var i behov av för sitt 
arbete. Genom att hänvisa till dessa aktörers transportbehov, ansåg även Hamnut-
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redningens ordförande Erik Severin att möjligheterna att genomföra och legitimera 
utredningens förslag ökade.  

Under remissperioden utvecklades det emellertid en intressekamp om det för-
slag om en snabb utbyggnad av isbrytningen till hamnarna vid Bottenviken som 
utredningen hade väckt. En grupp myndigheter på sektorsnivån som bestod av SJ, 
RRV och Statskontoret utnyttjade sin vetoposition under remissperioden för att 
föra fram en konkurrerande uppfattning om hur de problem som Hamnutredning-
en hade identifierat skulle kunna lösas. I samband med beslutsfattandet slutade 
denna intressekamp i praktiken sedan oavgjort eftersom båda gruppernas alternativ 
fick sakpolitiska klartecken. Den utifrån den nationella institutionella kontexten väl 
motiverade investeringen i isbrytaren Frej genomfördes. Samtidigt fick Sjöfartsver-
ket i uppdrag att påbörja det kompletterade utredningsarbete som SJ, RRV och 
Statskontoret menade var nödvändigt för att dimensionera de framtida isbrytarre-
surserna. Detta innebar att sista fasen av expansionen av den statliga isbrytartrafi-
ken längs Norrlandskusten måste föregås av en planering utifrån de alltmer sofisti-
kerade metoder för samhällsplanering som infördes i trafikpolitiken vid början av 
1970-talet. 

En annan grupp som utnyttjade sin vetoposition var avnämarna i Ådalen. På 
grund av att deras argument anknöt till den regionalpolitiska kontexten på nationell 
nivå, kunde avnämarna i Ådalen för andra gången under efterkrigstiden förhindra 
en indragning av den statliga isbrytartrafiken i Ångermanviken. Kommunikations-
departementets bordläggning av beslutet om isbrytningen i Ångermanviken påver-
kades också av att den regionala trafikplaneringen just hade påbörjats. Detta inne-
bar att det fanns en lämplig arena där frågan kunde avgöras i framtiden. Vid be-
slutsfattandet på den nationella nivån beaktades dock inte de krav på alternativa 
stödformer riktade mot landtransporterna hos skogsindustrin i mellersta Norrlands 
inland som vissa aktörer, exempelvis länsstyrelsen och landstinget i Jämtlands län, 
hade framfört under remissperioden. 
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Tabell 6:3. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om förslagen i Hamnutredningens betänkande och investeringen i isbryta-
ren Frej 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell -- -- 
Nationell Kommunikationsdepartementet Regional- och industripolitiska 

målsättningar viktiga för trafik-
politiken. Regional trafikplane-
ring hade inletts under 1971. 
Samtidigt hade också andra pla-
neringsmetoder börjat införas i 
trafikpolitiken. 

Sektor Sjöfartsverket Sjöfartsverket och 1965 års 
Hamnutredning hade till uppgift 
att utforma förslag som komplet-
terade övriga industri- och regio-
nalpolitiska åtgärder riktade mot 
den norrländska industrin. 

 
 
Tabell 6:4. Norrländska intressegruppers och konkurrerande sektorsmyn-
digheters deltagande under beslutsprocessen om förslagen i Hamnutred-
ningens betänkande och investeringen i isbrytaren Frej 

Aktör Argument Tillträde till del av beslutspro-
cessen 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 
kommuner vid Bottenviken och 
Bottenviksklubben 

Året runt-sjöfart var nödvändigt 
för att göra de regionalpolitiskt 
motiverade industriinvestering-
arna lönsamma.  

Beslutsfattande 

Företrädare för industrin i Åda-
len, Länsstyrelsen i Västernorr-
lands län, Kramfors kommun 
och Härnösands Kommun 

Den övergång till landtransporter 
som Hamnutredningen föreslog 
innebar en höjning av industrins 
transportkostnader som påver-
kade dess internationella konkur-
renskraft. På längre sikt skulle 
detta påverka sysselsättningen 
och samhällslivet i Ådalen i nega-
tiv riktning.  

Beslutsfattande 

RRV, Statskontoret och SJ Isbrytningen måste underställas 
rationalistiska planeringsmodeller 
och exakta samhällsekonomiska 
kalkyler innan man fastslog en 
slutlig målsättning för den statli-
ga isbrytarverksamheten. 

Beslutsfattande 

NJA, Boliden, ASSI, MoDo, 
SCA och Iggesund 

Året runt-sjöfart var nödvändig 
för att upprätthålla den interna-
tionella konkurrenskraften. 

Beslutsfattande 

Norrlandsförbundet, NCB samt 
länsstyrelsen och landstinget i 
Jämtlands län 

Skogsindustrin i mellersta Norr-
lands inland borde kunna få stöd 
för att skeppa ut sina varor över 
hamnar i Trondheimsregionen.  

Beredning 
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Som Tabell 6:5 och Tabell 6:6 visar kom det allmänna utredningsarbete som den 
Svensk-finska styrelsen för vintersjöfartsforskning genomförde om metallindustrins 
framtida vintertransporter i första hand att användas som en del av den pågående 
planeringen av Stålverk 80-projektet. Utredningsarbetet påverkade alltså besluts-
processen om isbrytaren Ymer (II) på ett annat sätt än vad Kommunikationsdepar-
tementet ursprungligen hade avsett. Beslutsprocessen om isbrytaren Ymer (II) initi-
erades av Sjöfartsverket. Beredningen av frågan sammanföll därefter med projekte-
ringen av Stålverk 80, som genomfördes av NJA. Eftersom det i januari 1975 fort-
farande var aktuellt att fullfölja anläggandet av detta nya stålverk, fanns det därför 
också en tydlig kontext på den nationella nivån, som investeringen kunde relateras 
till vid tidpunkten för beslutsfattande. 
 
Tabell 6:5. Styrande aktörer och deras beslutsramar under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Ymer (II) 

Nivå Aktörer Förutsättningar och institu-
tionell kontext 

Internationell Svensk-finska styrelsen för vin-
tersjöfartsforskning 

Deras utredning om hur metall-
industrins framtida vintertrans-
porter skulle dimensioneras info-
gades i planeringen av Stålverk 
80-projektet. 

Nationell Kommunikationsdepartementet, 
Industridepartementet 

Stålverk 80-projektet var en 
önskvärd och prioriterad regio-
nal- och industripolitisk åtgärd.  

Sektor Sjöfartsverket Sjöfartsverket hade till uppgift att 
utforma förslag som komplette-
rade övriga industri- och regio-
nalpolitiska åtgärder riktade mot 
den norrländska industrin. Som 
del i detta arbete hade Sjöfarts-
verket deltagit i planeringen av 
Stålverk 80-projektets transport-
behov. 

 

 

Tabell 6:6. Norrländska intressegruppers deltagande under beslutsprocessen 
om investeringen i isbrytaren Ymer (II) 

Aktör Argument Tillträde till del av besluts-
processen 

NJA Stålverk 80-projektet krävde 
storskaliga transporter året runt 

Beslutsfattande 
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7. Analys av perioden 1965-1975 
 
Efter beslutet om att investera i isbrytaren Njord 1967 dominerades isbrytarpoliti-
ken av frågan om i vilken utsträckning den statliga isbrytartrafiken borde utökas till 
att också omfatta hamnarna i Bottenviken. Från att ha varit en handelspolitisk åt-
gärd fick isbrytningen från och med omkring 1970 en regionalpolitisk kontext.  

Under beslutsprocessen om isbrytaren Njord använde de norrländska intres-
segrupperna argument relaterade till både isbrytningens betydelse för den norr-
ländska exportindustrins internationella konkurrenskraft och isbrytningens regio-
nalpolitiska nytta. Den institutionella kontext som styrde utfallet vid det nationella 
beslutsfattandet om investeringen i isbrytaren Njord 1967 var dock i första hand 
relaterad till exportindustrins konkurrenskraft. Vid beslutsfattandet om Sjöfartsut-
redningens förslag 1970, hade den institutionella kontexten på den nationella nivån 
förändrats. Trafikpolitiken betraktades vid denna tidpunkt som ett regionalpolitiskt 
instrument. Legitimiteten hos de norrländska intressegrupperna, som krävde att 
staten borde kompensera Norrland för de transportkostnader som vintersjöfarten 
medförde, var därför mycket tydlig i förhållande till den nationella institutionella 
kontexten. Deras legitimitet förstärktes ytterligare av att de basindustriella företag 
som utnyttjade isbrytningen hade pekats ut som en av de viktigaste aktörerna inom 
regionalpolitiken.  

Beslutet 1970, som formaliserade tidigare gällande praxis att isbrytningen inte 
skulle omfattas av full kostnadstäckning, hade effekter på både lång och kort sikt. 
Beslutet har inneburit långsiktiga konsekvenser då den statliga isbrytarverksamhe-
ten har förblivit en politiskt och socialt konstruerad subvention för den norrländska 
sjöfarten fram till idag. Eftersom det aldrig har existerat någon marknad för isbry-
tartjänster med fri prisbildning, är det till skillnad från transportstödet dock svårt att 
klarlägga hur mycket avnämarna egentligen tjänar på att isbrytningen bedrivs i stat-
lig regi och är avgiftsbefriad. Finansieringen av isbrytningen har dock växlat från en 
direkt subvention från skattemedel i likhet med SJ:s stöd till trafiksvaga bandelar till 
en korssubventionering, där sjöfartsavgifternas kostnadsstruktur är konstruerade 
för att finansiera den statliga isbrytarverksamheten. Detta sker i likhet med den ti-
digare fyr- och båkavgiften genom en kostnadsutjämning mellan farledsavgiften för 
olika hamnar längs den svenska kusten, som innebär att avgifterna till olika hamnar 
är oberoende av var längs kusten de ligger och hur stor trafiken är på respektive 
hamn.374 

Genom att det påverkade förutsättningarna för utbyggnaden av den statliga is-
brytningen till hamnarna i Bottenviken under 1970-talet, fick beslutet om isbryt-
ningens finansiering 1970 också kortsiktiga effekter. Beslutet medgav i det här av-
seendet inte bara en kostnadstäckning för den befintliga statliga isbrytarverksamhe-

                                                 
374 Andersson & Jansson (1995), s. 257; Berglund & Ericsson (2003), s. 34. 
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ten. Genom att det i huvudsak motiverades utifrån de samtida regionalpolitiska 
målsättningarna, var det även ett löfte om och ett första steg i riktning mot att sta-
tens åtaganden inom isbrytarområdet kunde utökas avsevärt från befintliga nivåer. 
Detta förhållande innebar att förutsättningarna för en utbyggnad av isbrytningen till 
hamnarna i Bottenviken var mer gynnsamma än tidigare. 

Samtidigt medförde beslutet 1969 om Sjöfartsverkets organisationsform att 
möjligheterna för Sjöfartsstyrelsen och norrländska intressegrupper att utarbeta 
gemensamma förslag inom detta område förbättrades. Eftersom Statens Isbrytar-
nämnd inte hade samma funktion som arena inom isbrytarpolitiken som tidigare, 
hade relationen mellan Sjöfartsstyrelsen och de norrländska intressegrupperna blivit 
svagare än tidigare under 1960-talet. De norrländska intressegrupperna agerade där-
för mer självständigt och splittrat under beslutsprocessen om isbrytaren Njord. 
Även om Sjöfartsverket var en relativt passiv aktör under beredningen av Sjöfarts-
utredningens förslag, kännetecknades emellertid de norrländska företagens ageran-
de under denna beslutsprocess i större utsträckning än tidigare under 1960-talet av 
en gemensam mobilisering. Mobiliseringen från industriföretag inom Bottenviks-
klubben och Norrlandsindustrins transportgrupp innebar att delar av vad som kan 
kallas ett policynätverk inom sjöfartssektorn fungerade som en ömsesidig förmedla-
re av information och resurser. Ett exempel på hur detta fungerade i praktiken är 
att NCB, MoDo, SCA och Boliden bidrog finansiellt till det utredningsarbete som 
Bolidens Fred Agri genomförde för att kartlägga de ekonomiska konsekvenserna av 
hur införandet av isbrytningsavgifter skulle påverka företagen.375  

Efter riksdagspropositionen 1969 kunde den nybildade lekmannastyrelsen för 
Sjöfartsverket dock förnya formerna för de norrländska intressegruppernas tillträde 
till sektorsnivån. Detta resulterade i att det nära samarbete mellan den statliga sjö-
fartssektorn och de norrländska intressegrupperna som hade förekommit inom Sta-
tens Isbrytarnämnd under 1950-talet återupptogs. Erik Severins positiva inställning 
till regionalpolitiken och den norrländska basindustrins sjötransportproblem bidrog 
starkt till denna utveckling. Severins roll under uppbyggnaden av isbrytningen till 
hamnarna vid Bottenviken efter 1970 kan i det här avseendet jämföras med Stellan 
Hermelins agerande under uppbyggnaden av den civila isbrytarorganisationen och 
sjöfartssektorns sektorisering. Det är i det här avseendet intressant att notera att 
Severins mandat verkar ha kommit från Sjöfartsverkets styrelse.376 Efter Sjöfarts-
verkets bildande kunde Severin som generaldirektör inte fatta självständiga så kalla-
de så kallade ”enrådighetsbeslut”. Sjöfartsverkets lekmannastyrelse fattade istället 

                                                 
375 BaR, Arkivkod 824.3, Arkivplats ERA/Ca, volym Norrlandsindustrins transportgrupp, ”An-
teckningar från sammanträde med Norrlandsindustrins Transportgrupp å Bolidens kontor, 
Stockholm den 6.2. 1969”. 
376 Se exempelvis SjöV, cfv, verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar F1, 
vol. 4, ”Föredragspromemoria den 15 april 1970”; ”PM att behandlas på direktionens samman-
träde den 10 januari 1974”.  
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beslut genom kollegial omröstning och verkar då ha godkänt Erik Severins inten-
tioner för isbrytarpolitiken.377 

Det faktum att Severin var positivt inställd till en utbyggnad av isbrytningen 
längs Norrlandskusten innebar dock ingen förändring av de norrländska intresse-
gruppernas närvaro- och tillträdesformer. Dessa former följde ett etablerat korpora-
tivistiskt mönster då Sjöfartsverket aktivt valde ut de intressegrupper som myndig-
heten samverkade med. Oavsett om Erik Severin agerade i rollen som ordförande 
för Hamnutredningen eller som Sjöfartsverkets generaldirektör, ville han i detta 
avseende utnyttja intressegruppernas information och resurser för att öka möjlighe-
terna att genomföra och legitimera Sjöfartsverkets planer för isbrytarpolitiken.  

Eftersom Sjöfartsverket från och med 1970 började planera för en utbyggnad 
av isbrytartrafiken till hamnarna i Bottenviken, fanns det ett större behov än tidiga-
re att låta aktörer från Norrbotten delta vid beredningen av förslagen. Aktörer som 
var beroende av regelbunden trafik till hamnarna i Bottenviken som NJA, ASSI, 
LKAB, Boliden, hamnkommunerna vid Bottenviken och Länsstyrelsen i Norrbot-
ten blev viktiga aktörer i sjöfartssektorns policynätverk efter 1970.  

I det här sammanhanget är det nödvändigt att uppmärksamma det faktum att 
Bolidens gruvor och smältverk liksom dess utskeppningshamn vid Skelleftehamn är 
lokaliserade i Västerbotten. Trots detta förhållande förekom det samverkan mellan 
Skellefteå kommun, Boliden och olika aktörer i Norrbotten. I det här samman-
hanget är det nödvändigt att ta fasta på att den gemensamma vinterstängningspro-
blematik som aktörerna med utskeppning över Bottenviken upplevde inte alls var 
lika stark för Umeå hamn, som i utgångsläget hade bättre tillgång till isbrytartrafik. 
Även om Länsstyrelsen i Västerbotten bland annat uppmärksammade Bolidens 
transportsituation i sin remiss i samband med beredningen av Hamnutredningens 
förslag agerade den heller inte lika aktivt som Länsstyrelsen i Norrbotten under be-
redningsprocessen.378 Genom sin intressegemenskap med bland annat NJA och 
ASSI gynnades Boliden dock av agerandet hos aktörerna i Norrbotten.  

Mobiliseringen från aktörerna i Norrbotten bidrog till att Hamnutredningen 
och Sjöfartsverket fick tillgång till betydande information och resurser. Dessa fun-
gerade som ett nödvändigt komplement både för att formulera och motivera för-
slagen inom isbrytarpolitiken och för att hantera den kritik som riktades mot 
Hamnutredningens förslag. I det här sammanhanget blev också Norrlandsfondens 
bidrag till verksamheten inom den svensk-finska Styrelsen för vintersjöfartsforsk-
ning viktig för isbrytarpolitikens utformning efter 1972.  
 

                                                 
377 Skillnaden mellan dessa beslutsformer diskuteras av Andrén (1968), s. 377f. 
378 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1973, ärende 1, ”Länsstyrelsen i 
Västerbottens Län, Yttrande 13.12.1971”; ”Skrivelse Boliden - Länsstyrelsen i Västerbottens Län 
18.10.71” 
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Mot bakgrund av de regional- och industripolitiska åtgärder som riktades mot 
Norrbotten från och med 1970, hade de aktörer som önskade en utbyggnad av den 
statliga isbrytningen till hamnarna i Bottenviken en tydlig legitimitet i förhållande 
till den institutionella kontexten på nationell nivå. Detta innebar att aktörerna i 
Norrbotten för första gången fick sakpolitiska resultat i utbyte mot de resurser som 
de lade ner inom isbrytarpolitiken. 

De gynnsamma förutsättningar som fanns 1970 i samband med beslutsfattan-
det om Sjöfartsutredningens förslag om isbrytningsavgifter och investeringen i is-
brytaren Atle hade dock förändrats fram till 1973, när regeringen tog ställning till 
Hamnutredningens förslag. Remissperioden innebar i det här avseendet en vetopo-
sition för den grupp aktörer som efterfrågade mer utarbetade samhällsekonomiska 
kalkyler och bättre planering för isbrytningen. Förutsättningarna för att utvidga den 
statliga isbrytningen till hamnarna vid Bottenviken förändrades dock återigen i sam-
band med planeringen av Stålverk 80-projektet. Planeringen av Stålverk 80-
projektet innebar att Sjöfartsverkets och de norrländska intressegruppernas önske-
mål om en förbättrad isbrytning i Bottenviken fick förnyad legitimitet i förhållande 
till den institutionella kontexten på nationell nivå.  

Genom att beslutsprocessen om isbrytaren Ymer (II) inte kopplades samman 
med Stålverk 80-projektet, påverkades den inte av det särpräglade politiska förhål-
lande som rådde mellan det socialdemokratiska partidistriktet i Norrbotten och den 
socialdemokratiska regeringen efter riksdagsvalet 1973. Statsvetaren Roger Henning 
har i en studie undersökt riksdagspartiernas förhållningssätt till Stålverk 80-
projektet. Enligt Henning verkar det finnas ett samband mellan socialdemokrater-
nas valstrategier gentemot Norrbotten och Stålverk 80-projektet i samband med 
riksdagsvalet 1973. För socialdemokraterna blev valet 1973 en kraftig tillbakagång. 
Nedgången drabbade dock inte Norrbotten. En förlust av ett mandat i Norrbotten 
hade emellertid medfört en förlust av regeringsmakten. Eftersom mandatfördel-
ningen mellan blocken blev exakt lika (175-175) i valet 1973 hade det skapats en 
parlamentarisk situation som aktualiserade ett nyval. Henning betraktar den force-
rade planeringen av Stålverk 80 under 1973 och 1974 som en strategi för att Social-
demokraterna inte skulle förlora röster i Norrbotten och därmed regeringsmakten 
vid ett sådant nyval.379  

Henning tolkar därmed det socialdemokratiska agerandet enligt den inriktning 
inom pluralismen som framhåller att politikers vilja att röstmaximera förbättrar till-
trädesmöjligheterna för organisationer som har många medlemmar och som kon-
trollerar medlemmarnas politiska preferenser. Detta medför att organisationerna 
rekommenderar medlemmarna att rösta på de politiker som man anser gynna orga-
nisationens intresse.380 Genom satsningen på Stålverk 80 skulle Socialdemokraterna 

                                                 
379 Henning (1980), s. 76. 
380 Se Uhrwing (2001) s. 22ff och där anförda arbeten.  
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därmed säkra tillräckligt många röster i Norrbotten för att vinna ett eventuellt ny-
val. 

Som framgick av redovisningen av beslutsprocessen om investeringen i isbry-
taren Ymer (II), fattade riksdagen principbeslutet om Stålverk 80 före beslutet om 
isbrytaren Ymer (II). Principbeslutet om Stålverk 80 kan därmed tolkas som en ex-
ogen förutsättning på den nationella nivån för Sjöfartsverket och aktörerna i Norr-
botten vid tidpunkten för äskandet om den nya isbrytaren. Staten hade ju redan 
fattat principbeslutet med ett positivt resultat för Norrbottens del. Henning fram-
håller i det här avseendet även att den politiska situationen stabiliserades efter den 
första Hagauppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet under våren 
1974. Den stabiliserade parlamentariska situationen medförde att nyvalsdiskussio-
nen avtog.381 Någon ytterligare röstmaximeringsstrategi var därför inte nödvändig. 
Istället upprepades det tidigare korporativistiska mönstret under beslutsprocessen 
genom att Sjöfartsverket använde avnämarnas situation, i första hand NJA:s nya 
transportbehov i samband med Stålverk 80, för att legitimera sitt äskande i förhål-
lande till den nationella kontext som riksdagens principbeslut om Stålverk 80 inne-
bar.  

Förutom en utbyggnad av isbrytningen till hamnarna i Bottenviken berörde 
beslutsprocesserna om Hamnutredningen och investeringen i Atle (II) även isbryt-
ningen längs kusten i Västernorrland. En anledning till att isbrytningen längs kusten 
i Västernorrland fick en framträdande ställning inom isbrytarpolitiken i början av 
1970-talet var att Erik Severin ville använda transportbehoven hos stora exportfö-
retag som SCA, MoDo och Iggesund för att förstärka legitimiteten hos sina förslag. 
Genom att visa att den statliga isbrytningen gynnade alla stora exportföretag i 
Norrland, ville han visa hur isbrytningen tjänade det allmänna intresset. Severin för-
sökte därmed undvika en situation där förslagen om isbrytningen enbart tolkades 
som en åtgärd som ensidigt gynnade de statliga företagen i Norrbotten.382  

Hamnutredningens fokusering på de stora skogsföretagen i Västernorrland, i 
första hand SCA, syftade också till att visa avnämarna hur deras sjötransporter bor-
de vara organiserade. SCA hade i detta avseende kommit längst av företagen när 
det gällde fast organiserade transportsystem och att utnyttja bulkfartyg konstruera-
de för gång i is. Denna fokusering på transportsituationen hos de största skogsföre-
tagen i Västernorrland fick som konsekvens att en intressegrupp knuten till skogs-
industrin i Ådalen utnyttjade sin vetoposition i samband med remissperioden under 
våren 1972. Om isbrytningen betraktades som en offensiv åtgärd för aktörerna i 
Norrbotten, hade den en defensiv innebörd för aktörerna i Ådalen. Skogindustrin i 
Ådalen fick allvarliga strukturproblem under 1960-talet och man befarade att stora 
sysselsättningsproblem i regionen kunde uppstå till följd av fortsatta nedläggningar 

                                                 
381 Henning (1980), s. 76. 
382 Intervju Sten Westerberg 2008-01-17. 
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inom skogsindustrin. Eftersom en övergång till landtransporter kunde bidra till en 
minskning av skogsindustrins internationella konkurrenskraft genom att transport-
kostnaderna ökade, uppfattade staten uppenbarligen Hamnutredningens förslag att 
dra tillbaka de statliga isbrytarresurserna från Ångermanviken som ett destruktivt 
alternativ. I det här avseendet hade aktörerna i Ådalen alltså ett begränsat tillträde 
till beredningen under Hamnutredningen men en stark legitimitet i förhållande till 
den institutionella kontexten på nationell nivå.383  

Staten gjorde ett liknande övervägande i samband med beslutet att bygga ut 
Trollhätte kanal 1971. Detta beslut omfattade en isbrytarinvestering (isbrytaren Ale) 
för att garantera året runt-sjöfart i Vänern. Investeringen betraktades som en viktig 
regional- och industripolitisk åtgärd för att understödja näringslivet i Vänerregionen 
och därmed skapa bättre sysselsättningsmöjligheter.384  

Beslutet 1973 innebar att NCB:s behov av statlig isbrytartrafik i Ångermanvi-
ken var uppfyllt. Den egentliga konflikten mellan olika aktörer i samband med 
Hamnutredningens förslag stod istället mellan industrierna med produktion i mel-
lersta Norrlands inland, vilket NCB också hade, och storföretagen vid kusten i Väs-
ternorrland, exempelvis SCA och MoDo. Hamnutredningens betoning av de kust-
baserade industriernas transportbehov aktualiserade den historiska asymmetriska 
relation som ekonomisk-historikern Hans Westlund menar har funnits mellan kust 
och inland i mellersta Norrland. I samband med industrialiseringen av kusten i Väs-
ternorrland från och med 1800-talets senare hälft fick Jämtland en ”kolonial” ställ-
ning som råvaruleverantör till industrin, vilket har medfört att en misstro mellan 
kusten och inlandet har uppkommit.385   

Det är uppenbart att aktörerna i Jämtland upplevde att denna relation också 
kom till uttryck i Hamnutredningens förslag och därmed kände sig åsidosatta. De-
ras alternativa förslag hade dock ingen koppling till den samtida institutionella kon-
texten. Frågan om transithandeln mellan Sverige och Norge via Trondheimsleden 
var visserligen på dagordningen i Nordiska rådet. Ett beslut i frågan var dock inte 
aktuellt förrän i slutet av 1970-talet. 

Ur ett intressegruppsperspektiv finns det en kontinuitet hos alla beslutsproces-
ser om isbrytningen längs Norrlandskusten mellan 1940 och 1975 i flera avseenden. 
Beslutsprocesserna följde ett likartat korporativistiskt förlopp i fråga om intresse-
gruppernas deltagande och tillträdesmöjligheter. Det finns också en kontinuitet när 
det gäller vilka typer av aktörer på olika nivåer som hade en dominerande roll under 
beslutsprocesserna. De norrländska intressegrupper som samverkade med den stat-

                                                 
383 NCB fanns dock kvar inom sjöfartssektorns policynätverk efter Hamnutredningen och deltog 
därmed i den fortsatta planeringen av den statliga isbrytartrafiken i Bottenhavet. Se SjöV, cfv, 
verksledningen, Generaldirektörens Ämnesordnade Handlingar, F1, vol. 4, ”Koncept, Hudiksvall 
den 18 maj 1972”.   
384 Proposition 1971:126. 
385 Westlund (1995), s. 31ff. 
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liga sjöfartsmyndigheten under beredningen av förslagen bestod i huvudsak av de 
stora exportföretagen och länsstyrelserna. Dessa norrländska intressegrupper på-
verkades i stor utsträckning av samtida processer i den norrländska ekonomin som 
exempelvis industriinvesteringar, ökad internationell konkurrens eller ett aktivt del-
tagande inom regionalpolitiken. Den statliga sjöfartsmyndighetens beredning av 
beslutsprocesserna påverkades även av samarbetet med Finland. Därefter tog Han-
delsdepartementet eller Kommunikationsdepartementet ställning till det gemen-
samma förslaget från den statliga sjöfartsmyndigheten och intressegrupperna i sam-
band med beslutsfattandet på den nationella nivån. 

Deltagandet från övriga norrländska intressegrupper i beslutsprocesserna om 
isbrytningen längs Norrlandskusten var alltså begränsat. Ett exempel är det ageran-
de hos Norrlandsförbundet och Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste lä-
nen som jag har beskrivit i den här avhandlingen. Dessa intresseorganisationer hade 
en framträdande roll i det norrländska samhällslivet under efterkrigstiden. De mo-
biliserade stora grupper inom den norrländska eliten i sin strävan att hantera de ut-
maningar som sektorsförskjutningen medförde för ekonomi och samhällsliv. Orga-
nisationerna hade därför ambitionen att engagera sig inom alla politiska områden 
som berörde Norrland under efterkrigstiden. Bland dessa områden hade transpor-
ter och kommunikationer samt möjligheterna att utnyttja de regionala naturresur-
serna en viktig ställning.386 Mot bakgrund av dessa ambitioner är det ett oväntat 
forskningsresultat att Norrlandsförbundet och Samarbetsdelegationen för de fyra 
nordligaste länen inte hörde till de framträdande norrländska aktörerna i frågor som 
rörde isbrytningen längs Norrlandskusten.  

En annan typ av aktör som kan förväntas ha deltagit aktivt i beslutsprocesser-
na om isbrytningen längs Norrlandskusten är norrländska riksdagsledamöter. Norr-
ländska intressegrupper har ofta utnyttjat den parlamentariska arenan för att agera 
inom områden som liksom isbrytningen har varit kopplade till den norrländska in-
dustrins utveckling, naturresursernas utnyttjande och statliga investeringar i infra-
struktur och transportsystem.387 Kapitel 2 visade att denna form av norrländsk mo-
bilisering på den parlamentariska arenan förekom i samband med riksdagsbehand-
lingen av förslagen i 1941 års isbrytarutredning. Under perioden mellan 1944 och 
1963 var den parlamentariska aktiviteten dock mycket begränsad. Norrländska riks-
dagsmän agerade endast genom att ta initiativet till en resultatlös interpellationsde-

                                                 
386 För en översikt av arbetet inom Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen under 
efterkrigstiden, se HLA, Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länens arkiv, vol. 1, ”Pro-
tokoll fört vid sammanträde med Samarbetsdelegationen för de fyra nordligaste länen fredagen 
den 16 oktober 1959 på Riksdagshuset i Stockholm, bilaga 1”. Om Norrlandsförbundets arbete 
under efterkrigstiden, se Vedin (1969). 
387 Se vidare Andersson-Skog (2001) och Andersson (2004). 
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batt i anslutning till de åtgärder som Sjöfartsstyrelsen genomförde under 1956 (se 
stycke 3.2).388  

Från och med 1963 återupptogs dock den parlamentariska aktiviteten i frågan 
om isbrytningen längs Norrlandskusten. Tabell 7:1 visar att norrländska riksdagsle-
damöter agerade inom alla de områden inom isbrytarpolitiken som denna avhand-
ling behandlar. Liksom under 1940-talet var dock frågan om isbrytarinvesteringar 
den mest framträdande.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
388 Andra kammarens protokoll nr 1/1956, ”Svar på interpellationer ang. isbrytarberedskapen och 
vissa maskinskador på isbrytaren Thule”.  
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Tabell 7:1. Översikt av den parlamentariska aktiviteten i frågor om isbryt-
ningen längs Norrlandskusten 1963-1974 

Område Period Aktivitetsform 
Isbrytarinvesteringar 1963-1968 Motioner: AK 76/1963, 

AK 648/1964, AK 
510/1964, FK 443/1965, 
FK 445/1965, AK 
544/1965, FK 122/1965, 
AK 546/1965, AK 
154/1965, FK 80/1966, 
FK 449/1966, AK 
118/1966, AK 535/1966, 
AK 39/1966, AK 
69/1966, FK 63/1968, 
AK 160/1968 

Isbrytarinvesteringar 1970 Interpellation: Andra 
kammarens protokoll nr 
39/1970 

Vintertrafiken till Botten-
vikshamnarna 

1971-1974 Motioner: 1971:955, 
1972:262, 1972:1228, 
1972: 1831, 1973:107, 
1973:312, 1973:1375, 
1973:1760, 1974:1080.  
 

Vinterskeppningshamnar 1963 Motioner: FK 244/1963, 
AK 289/1963 
 

Sjöfartsutredningens för-
slag om isbrytningsavgif-
ter 

1968 Motioner: FK 166/1968, 
AK 223/1968. 
 

Sjöfartsutredningens för-
slag om isbrytningsavgif-
ter 

1967-1968 Interpellationer: Andra 
kammarens protokoll nr 
43/1967 och nr 11/1968 

Isbrytarverksamhetens 
organisering och dimen-
sionering 

1969-1970 Interpellationer: Första 
kammarens protokoll nr 
9/1970 och Andra kam-
marens protokoll nr 
20/1969.  

Källa: Riksdagstrycket 1963-1975. 
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Agerandet från norrländska riksdagsledamöter förefaller dock inte ha påverkat de 
olika beslutsprocessernas utfall. Exempelvis bifölls ingen motion av dem, som re-
dovisas i Tabell 7.1. En förklaring till detta förhållande kan vara den relativt svaga 
sektorsstyrningen av sjöfartsområdet. Istället fanns det en uppfattning i riksdagen 
att det var onödigt att intervenera i isbrytarpolitiken fram till beslutsfattandet.389  

Tabell 7:2 och Tabell 7:3 visar en annan orsak till att det parlamentariska age-
randet inte hade någon påverkan på beslutsprocesserna om isbrytningen längs 
Norrlandskusten. Tabellerna visar att de riksdagsledamöter som agerade i frågan 
om isbrytningen längs Norrlandskusten i huvudsak hörde till borgerliga partier. 
 
Tabell 7:2. Antalet motioner i frågor om isbrytningen längs Norrlandskusten 
1963-1970, fördelade efter partigränser 

 Borgerliga Socialdemokratisk 
undertecknare 

SKP/VPK Summa 

1963 3 0 0 3 
1964 2 0 0 2 
1965 6 1 0 6 
1966 6 1 0 6 
1967 0 0 0 0 
1968 4 0 0 0 
1969 0 0 0 0 
1970 0 0 0 0 

Källa: Riksdagstrycket 1963-1970. 

 
Tabell 7:3. Antalet motioner i frågor om isbrytningen längs Norrlandskusten 
1971-1975, fördelade efter partigränser 

 Borgerliga Socialdemokratisk 
undertecknare 

VPK Summa 

1971 1 0 0 1 
1972 3 0 0 3 
1973 3 0 1 4 
1974 0 0 1 1 
1975 0 0 0 0 

Källa: Riksdagstrycket 1971-1975. 

 
Till övervägande del återspeglade de borgerliga motionerna en tidigare etablerad 
uppfattning i frågor som berörde transport- och kommunikationsförsörjningen i 
Norrland. Norrland ansågs i dessa sammanhang vara en fattig men resursstark del 

                                                 
389 Se exempelvis Statsutskottets utlåtande nr 6 år 1964, s. 47. 
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av Sverige som inte nödvändigtvis behövde vara en eftersatt förlorarregion i det 
nationella sammanhanget, utan borde kompenseras ekonomiskt.390 Med utgångs-
punkt från dessa retoriska förlorarargument kunde borgerliga riksdagsledamöter 
genom motioner och interpellationer visa för valkretsen, den lokala pressen och 
allmänheten att de var engagerade i en fråga som blev allt mer aktuell i den norr-
ländska samhällsdebatten. Deras möjligheter att påverka de socialdemokratiska re-
geringarna i isbrytarfrågan får däremot beskrivas som nästan obefintliga. Partidisci-
plinen hos de socialdemokratiska ledamöterna verkar också ha varit tillräckligt stark 
för att förhindra uppkomsten av ett samarbete mellan norrländska riksdagsledamö-
ter från olika partier i isbrytarfrågan.  

Det har i det här avseendet inte heller varit möjligt att identifiera att politiska 
så kallade ”järntrianglar” har bildats under någon av de studerade beslutsprocesser-
na. Begreppet järntriangel uppstod i amerikansk förvaltningsforskning under 1950- 
och 60-talen. En typisk järntriangel bestod enligt denna forskning av ett fackutskott 
i kongressen, en specialmyndighet och några lobbyister som företrädde företag och 
andra berörda intressen.391 Liksom ett policynätverk är en järntriangel ett långsiktigt 
och strukturellt nätverk inom ett sektorsområde. Den avgörande skillnaden ligger i 
det här avseendet att i det nätverk som utgör en järntriangel består av färre aktö-
rer.392  

Eftersom det fram till 1971 inte fanns något fackutskott för isbrytarpolitiken 
har teorin om järntrianglar ett mycket begränsat förklaringsvärde för en studie av 
isbrytarpolitiken mellan 1940 och 1971. Frågor relaterade till isbrytarpolitiken be-
handlades fram till 1963 av Statsutskottets första avdelning, som beslutade om 
budgetramarna för Handelsdepartementet. Från och med 1963 behandlades isbry-
tarpolitiken av Statsutskottets fjärde avdelning, som beslutade om budgetramarna 
för Kommunikationsdepartementet. Statsutskottet hade på detta sätt visserligen en 
viktig kameral funktion i förhållande till budgetprocessen men var fristående från 
den del av förvaltningen där isbrytarinvesteringarna avgjordes. Av den anledningen 
hade medlemmar av Statsutskottet inte den förmåga att intervenera i sakpolitiska 
beslutsprocesser som teorin om järntrianglar förutsätter. 

I samband med enkammarriksdagens tillkomst 1971 inrättades emellertid Tra-
fikutskottet som ett fackutskott för trafikpolitiken.393 Som en del av den här av-
handlingens empiriska undersökning har jag gjort en genomgång av det arkivmate-
rial som bevarats från Trafikutskottets verksamhet under perioden 1971-1975. Det-
ta arkivmaterial belägger inte att någon ledamot i detta utskott har agerat tillsam-
mans med Sjöfartsverket och norrländska intressegrupper på det sätt som teorin 
om järntrianglar beskriver under beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norr-
                                                 
390 Andersson-Skog (2001), s. 144f.; Andersson (2004), s. 14f. 
391 Se vidare Jordan (1990), s. 319ff. 
392 Thatcher (1998), s. 392. 
393 Stjernquist (1996), s. 25.  
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landskusten.394 Detta forskningsresultat förstärker uppfattningen att det nätverk 
som fanns inom isbrytarpolitiken var begränsat till det policynätverk mellan Sjö-
fartsverket och avnämarna som återuppstod efter 1969. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
394 Enligt material i Riksdagens Arkiv, Trafikutskottet A:1, vol. 1-6, E:2, vol. 1-3, E:3, vol. 1-3.  
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8. Den norrländska sektorsförskjutningen, intressegrupperna och 
transportpolitiken. Avslutande analys. 
  
Genom den empiriska undersökningen har denna avhandling genererat en bild av 
hur relationen mellan staten och norrländska intressegrupper tog sig uttryck under 
en beslutsprocess med stark anknytning till den norrländska sektorsförskjutningen. 
I tidigare debatt och viss forskning om relationen mellan staten och norrländska 
intressen under sektorsförskjutningen har man tenderat att problematisera detta 
område på ett särpräglat sätt. Den bild som målas upp är att norrländska aktörer 
har varit maktlösa gentemot en statsmakt, vars intresse för Norrland i första hand 
har syftat mot att exploatera regionens tillgångar.395 I den här avhandlingen har jag 
emellertid valt att använda en annan, mindre asymmetrisk statssyn, som jag menar 
har ett större förklaringsvärde. Den faktor som jag antog påverkade norrländska 
intressegruppers politiska arbete i samband med sektorsförskjutningen var hur den 
institutionella kontexten på olika nivåer i samhället var relaterad till det försörj-
ningsmönster som växte fram i Norrland under denna period.  

På vilket sätt är då den bild av den institutionella kontextens betydelse som har 
framkommit i avhandlingen representativ för utvecklingen inom andra transport-
områden under den norrländska sektorsförskjutningen? Ett område som besluts-
processerna om isbrytningen längs Norrlandskusten kan jämföras med är de samti-
da beslutsprocesserna om statliga trafikflygplatser i de norrländska städerna. Upp-
byggnaden av det statliga flygplatsnätet i Norrland under efterkrigstiden var i likhet 
med isbrytningen relaterat till förändringarna under sektorsförskjutningen. Den na-
tionella framväxten av den egalitära välfärdsstaten efter andra världskriget bidrog 
till att skapa ett stort antal arbetstillfällen i Norrland i samband med sektorsför-
skjutningen.396 Eftersom tillgången till snabba persontransporter är en grund-
läggande förutsättning för den verksamhet som den offentliga sektorns förvaltning 
bedriver, underlättades arbetet inom förvaltningen av den expansion av flygtrafiken 
till de norrländska städerna som ägde rum under efterkrigstiden.397 Den duala eko-
nomi, där basindustrin och den offentliga sektorn var två av de huvudsakliga ar-
betsgivarna, som uppstod i de norrländska städerna under efterkrigstiden fick där-
med även ett tydligt trafikpolitiskt uttryck. 

Som framgår av Tabell 8:1 fick ett antal norrländska centralorter tillgång till 
förbindelser med civilflyg till Stockholm under efterkrigstiden. Inledningsvis ingick 
Luleå och Sundsvall/Härnösand i den så kallade ”rikslinjen”, som trafikerade 
sträckan Malmö-Göteborg-Stockholm-Sundsvall/Härnösand-Luleå under perioden 
1944-1952. Sedan inrikesbolaget Linjeflyg hade bildats 1957, började bolaget trafi-

                                                 
395 Se exempelvis Näslund & Persson (1972), kap. 10; Elander (1978); Nilsson (1970). 
396Andersson-Skog & Bäcklund (1992), s. 96. 
397 Andersson-Skog & Bäcklund (1992), s. 102.  
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kera dessa flygplatser. Linjeflygs trafik utvidgades sedan till övriga flygplatser i den 
takt som de färdigställdes.398 
 
Tabell 8:1. Civilflygets utveckling i Norrland 1944-1961 

Flygplats 
Regelbunden trafik  
startades 

Luleå 1944 
Sundsvall-Härnösand 1945 
Kiruna 1960 
Umeå 1960 
Skellefteå 1961 
Örnsköldsvik 1961 
Källa: SOU 1966:34, s. 23. 

 
Civilflygets utveckling i Norrland var i huvudsak ett resultat av politiska beslutspro-
cesser som ägde rum under 1950-talets senare hälft.399 Under denna period inträf-
fade beslutsprocesser som resulterade i nya statliga flygplatser i Kiruna, Umeå, Skel-
lefteå och Örnsköldsvik samt en omfattande upprustning av Sunds-
vall/Härnösand.400 Denna utbyggnad kan liksom isbrytningen betraktas som ett 
resultat av att både sektorsorganiseringen inom luftfartsområdet och den trafikpoli-
tiska kontexten på nationell nivå var gynnsam för en utbyggnad av flygplatserna i 
Norrland. Under efterkrigstiden var civilflygets utbyggnad ett prioriterat transport-
område i samhället. Ett resultat av denna inställning var att det fanns en beredskap 
hos Luftfartsverket och Kommunikationsdepartementet att utöka det statliga flyg-
platsnätet när det uppstod behov av nya flygplatser.  

Under 1950-talet hade de norrländska intressegrupperna, i första hand kom-
munerna i kuststäderna, därför lätt att skapa legitimitet för sina argument. De norr-
ländska intressegrupperna påpekade att flygförbindelser behövdes på grund av att 
kommunikationerna mellan Norrland och övriga Sverige påverkades av de stora 
geografiska avstånden. Detta förhållande förvärrades av det faktum att det inte 
fanns någon kustjärnväg norr om Härnösand, där Ostkustbanan slutade. Ett tredje 
argument som motiverade nya trafikflygplatser var just det transportbehov som 
uppstod i den norrländska tjänstesektorn i samband med sektorsförskjutningen. 
Genom att dessa argument anknöt till de allmänna målsättningarna för luftfartspoli-

                                                 
398 Godlund (1962), s. 434. 
399 Utbyggnaden av trafikflygplatserna i Norrland under efterkrigstiden behandlas utförligt av 
Eriksson (2007), som ligger till grund för följande framställning. 
400 Eftersom flygplatsen Kallax i Luleå också är en militär flygplats är den inte jämförbar med 
övriga norrländska flygplatser och lämnas av den anledningen utanför den fortsatta framställning-
en. 
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tiken, uppfattade staten därför trafikflygplatserna som en legitim trafikpolitisk åt-
gärd för att möta de transportbehov som förknippades med civilflyget. 

 Finansieringen av flygplatserna skiljde sig dock från den lösning som valdes 
för isbrytningen. Som jag tidigare har nämnt i kapitel 4 påverkades även civilflyget 
av de marknadsorienterade idéer som dominerade trafikpolitiken under 1950-talet. 
Denna situation tog sig bland annat uttryck i farhågor om att Luftfartsverket i lik-
het med SJ skulle drabbas av strukturella ekonomiska obalanser. Till skillnad från 
under 1930- och 40-talen var staten därför försiktig med att binda alltför mycket 
kapital i infrastrukturinvesteringar inom luftfartsområdet. Dessa trafikpolitiska för-
utsättningar fick en tydlig påverkan på Luftfartsverkets förhandlingar med kommu-
nerna om flygplatsinvesteringarna i Norrland.  

Tabell 8:2 visar att staten krävde relativt omfattande krav på medfinansiering 
som motprestation för de statlig investeringar som gjordes i nya flygplatser under 
denna period. Anledningen till att den kommunala andelen för Kirunas och Umeås 
del var lägre än för Örnsköldsvik och Skellefteå var att dessa flygplatser räknades 
som riksintresse. Eftersom flygplatserna i Örnsköldsvik och Skellefteå i större ut-
sträckning räknades som ett lokalt intresse, fick dessa kommuner ta på sig en större 
del av finansieringsansvaret (dessa kommuner lämnade också bidrag till driftskost-
naderna under de fem första åren). 
 
Tabell 8:2. Fördelningen mellan stat och kommun vid investeringar i nya 

statliga trafikflygplatser i Norrland 1958-1961 

Flygplats Kommunalt bi-
drag till anlägg-
ningskostnaden 
(i %) 

Kiruna 36 
Umeå 24 
Skellefteå 65 
Örnsköldsvik 65 

Källa: Bearbetning från Eriksson (2007). 

 
Även avtalet om upprustningen av Sundsvall/Härnösand, som i huvudsak omfatta-
de förlängning av landningsbanan, ny stationsbyggnad och nya belysningsanord-
ningar, följde denna princip för kostnadsfördelningen mellan staten och kommuna-
la intressen. I sin historik av infrastrukturen i Västernorrland uppger kulturgeogra-
fen Sven Godlund att kommunala intressen svarade för tre fjärdedelar av de totalt 
cirka två miljoner kronor som upprustningen kostade.401 Eftersom Godlunds be-
räkning också omfattar kostnader för markförvärv, som inte räknades in i Luft-
                                                 
401 Godlund (1962), s. 435. 
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fartsverkets beräkningar för de flygplatser som redovisas i Tabell 8.2, kan dock den 
kommunala andelen som han anger vara för hög. Ett senare avtal slöts emellertid 
under 1961 som endast omfattade anläggningskostnader som banförlängning och 
belysningsanordningar. I detta avtal fördelades anläggningskostnaderna så att staten 
svarade för 50 procent och kommunala intressen svarade för 50 procent.402 

Den institutionella kontexten inom trafikpolitiken under 1950-talet hade alltså 
stor betydelse för beslutsprocesserna om trafikflygplatserna och påverkade dessa på 
flera sätt. Detta förhållande illustreras av det faktum att inte ens Norrlands vid den 
tiden mest inflytelserika politiker Gösta Skoglund, som var kommunikationsminis-
ter under perioden 1957-1965, kunde intervenera i beslutsprocesserna för att på det 
sättet göra finansieringsvillkoren mer generösa för de norrländska kommunerna.403 
Efter det att 1953 års Trafikutredning hade lämnat sina betänkanden under 1961 
hade Skoglund ansvaret för att implementera de marknadsorienterade principerna 
inom den nationella trafikpolitiken, vilket skedde genom 1963 års trafikpolitiska 
beslut. Den institutionella kontexten inom trafikpolitiken begränsade därmed hans 
initiativförmåga i frågan om de norrländska flygplatserna. 

Ett sätt att utveckla påståendet att institutionella förutsättningar på olika nivåer 
har varit faktorer med stor betydelse för de norrländska intressegruppernas möjlig-
heter att agera inom trafikpolitiska beslutsprocesser är att studera ett område, där 
norrländska intressegrupper har misslyckats med att få genomslag för sina argu-
ment. Ett sådant område är färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa.404 
Färjetrafik med passagerare mellan Umeå och Vasa inleddes 1947 och bilfärjetrafik 
inleddes 1958. Kvarkentrafiken hade dock avsevärt mindre omfattning än exempel-
vis färjelinjerna över Östersjön som Åbo-Kapellskär och Stockholm-Helsingfors 
när det gäller passagerare, bilar och lastbilar.405  

Av den anledningen har Kvarkentrafiken varit ett område som haft en begrän-
sad prioritet inom både den statliga sjöfartssektorns målsättningar och den natio-
nella trafikpolitiken. Detta förhållande har exempelvis kommit till uttryck i sam-
band med norrländska intressegruppers försök att uppnå statligt isbrytarstöd till 
året runt-trafik på färjelinjen över Kvarken mellan Umeå och Vasa.406 Från och 
med 1972 fanns det en ambition att bedriva året runt-trafik över Kvarken. De för-
sta vintrarna då denna färjetrafik pågick var vintrarna milda. Under den stränga vin-
tern 1978/79 räckte dock inte isbrytarresurserna till för att täcka färjetrafikens be-

                                                 
402 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1962:bil. 8, s. 268.  
403 Nyström (2003) ger en översikt av Gösta Skoglunds politiska arbete.  
404 Det har även förekommit färjetrafik över Kvarken från andra norrländska städer som Skellef-
teå, Härnösand och Sundsvall. Följande framställning fokuserar dock enbart på färjetrafiken från 
Umeå. 
405 Andersson (2005), s. 106f. 
406 Detta avsnitt bygger till stora delar på en intervju med Torsten W. Persson som hölls den 26 
mars 2008. 
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hov. Färjetrafiken avbröts därför under några veckor i mars då isläget var alltför 
svårt.407  

När regionala intressegrupper med både norrländska och finska aktörer runt 
Kvarkentrafiken (i första hand Kvarkenrådet men även Föreningen Blå Vägen) rea-
gerade på att Kvarkentrafikens isbrytarhjälp hade avbrutits hade de svårt att få legi-
timitet i förhållande till sektorsnivån. Enligt Sjöfartsverkets målsättningar krävdes 
det att en färja lastade en viss mängd färjegods för att den skulle prioriteras av den 
statliga isbrytartjänsten.408 Sjöfartsverket betraktade i första hand Kvarkentrafiken 
som nöjes- och turisttrafik.409 Ett relaterat problem för de regionala aktörerna var 
att färjetrafiken över Kvarken är internationell. Det fanns därför inte någon natio-
nell arena i Sverige för beslutsfattande om denna så kallade ”länkrelaterade trafik-
politik”. Istället  krävdes det ett gemensamt agerande från flera länder för att påver-
ka färjetrafiken.410  

Mot denna bakgrund mobiliserades en intressegrupp runt Kvarkentrafiken 
som var mer kraftfull än tidigare under perioden 1979-1980. Den så kallade ”Orga-
nisationskommittén för vintersjöfarten i Kvarken” bestod av representanter från 
Kvarkenrådet, Umeå Kommun, handelskamrarna i Vasa och Västerbotten, Läns-
styrelsen i Västerbotten och rederiet Vaasa-Umeå OY. I februari 1980 uppvaktade 
Organisationskommittén för vintersjöfarten i Kvarken kommunikationsminister 
Ulf Adelsohn i frågan om Kvarkentrafikens vinterförbindelse. Organisationskom-
mittén motiverade sina krav på en förbättring av isbrytartrafiken med att omfatt-
ningen hos färjegodset och storleken på hamnarnas omland innebar att Kvarken-
förbindelsen var en godsled i paritet med exempelvis Åbo-Kapellskär.411 Organisa-
tionskommittén påpekade även att rederiet Vaasa-Umeå OY hade börjat planera 
anskaffning av en färja vars egenskaper motsvarade den högsta av de svensk-finska 
isklasserna. Om en sådan färja sattes in på Kvarkenrutten, var Sjöfartsverket tvung-
et att ge den isbrytarassistans. Rederiet ville därför ha garantier om investeringsbi-
drag från Nordiska Investeringsbanken till denna färja och ett löfte om bättre isbry-
tarassistans fram till dess att färjan sattes i drift under hösten 1981.412 En uppvakt-

                                                 
407 Sjöfartsverket (1979), s. 2. 
408 RA, Kommunikationsdepartementet, Konseljakt den 3 januari 1967, ärende 1, ”PM. Under-
sökning av färjetrafiken mellan Sverige och utlandet samt till och från Gotland. Behov av isbry-
tarassistans”. 
409 Västerbottens-Kuriren 1979-03-05, ”Nej till isbrytarhjälp. Färjetrafiken inställd”; Västerbottens-
Kuriren 1979-03-06, ”Tillbakavisar kritik mot isbrytningen. Handelstrafiken är viktigare än turist-
färjor”. 
410 Asplund, Bergkvist & Westin (1998), s. 17. 
411 Västerbottens-Kuriren 1979-10-05, ”Hårda ord på symposium om vintersjöfarten – låt samhället 
sköta tänkandet”. 
412 Vasabladet 1980-01-10, ”Kvarkenkriget trappas upp. Färja i isbrytarklass vasarederiets nya 
kort”; Västerbottens Folkblad 1980-02-26, ”Isbrytande färja Umeå-Vasa?”. 
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ning på motsvarande nivå i Finland genomfördes också av de finska intressenterna 
bakom Kvarkentrafiken.413 

Eftersom Ulf Adelsohn utlovade den svenska regeringens stöd i denna fråga 
verkar Organisationskommitténs argument ha uppfattats som trovärdiga.414 Samti-
digt fattade Nordiska rådet under 1980 ett rekommenderande beslut till Sverige och 
Finland om att förbättra isbrytarunderstödet till färjetrafiken över Kvarken.415 Läget 
för de aktörer som ingick i Organisationskommittén för vintersjöfarten i Kvarken 
försämrades dock så kraftigt under de närmaste åren, att de inte kunde dra nytta av 
de positiva förutsättningar som hade skapats under 1980. Den avgörande föränd-
ringen verkar ha inträffat 1982. Detta år fick Enso Gutzeit likviditetsproblem till 
följd av omfattande investeringar inom områden utanför färjetrafiken och företa-
gets färjetrafik såldes därför till det åländska rederiet Sally AB.416 Planerna för den 
isbrytande färjan verkar därmed ha upphört. En institutionell situation som liknade 
den under 1980 har inte heller inträffat vid något senare tillfälle, vilket har inneburit 
att de norrländska aktörer som har agerat i frågan om Kvarkentrafikens vinterför-
bindelser har misslyckats i sina ansträngningar.417  

Framstående transportlösningar i den nutida norrländska ekonomin som is-
brytningen och civilflyget kan alltså betraktas som ett resultat av de transportbehov 
som uppstod under sektorsförskjutningen. De institutionella förutsättningar och 
synsätt på försörjningen i Norrland som påverkade beslutsprocesserna om isbryt-
ningen och civilflyget skapade i det här avseendet ett långsiktigt historiskt arv som 
på ett framträdande sätt präglar nutida förhållanden inom ekonomi och samhällsliv 
i Norrland. På samma sätt innebär de överväganden som gjordes i förhållande till 
Kvarkentrafiken under samma period en fortsatt begränsning för de norrländska 
aktörer som vill utveckla färjetrafiken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 Vasabladet 1980-02-29, ”Isbrytare i Kvarken en gemensam resurs”. 
414 Västerbottens Folkblad 1980-02-26, ”Isbrytande färja Umeå-Vasa?”. 
415 Nordisk Råd, 29 Sesjon 1981, ”Meddelande om rekommendation nr 7/1980 angående förbätt-
rade villkor för färjtrafiken i Norden vintertid”.  
416 Sundsvalls Tidning 1982-07-17, ”Jättefärjan gjorde storförlust. Vasabåtarna säljs”. 
417 Västerbottens-Kuriren 2007-01-27, ”Kvarkentrafiken skall utvärderas”. 
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9. Sammanfattning och slutsatser  
 
Syftet för den här avhandlingen var att undersöka och analysera beslutsprocesserna 
om isbrytningen längs Norrlandskusten under perioden 1940-1975. För att uppfylla 
syftet ville jag för det första kartlägga hur norrländska intressegrupper och statliga 
aktörer på olika nivåer agerade under de tre första stadierna i Lennart Lundquists 
processmodell: initiering, beredning och beslutsfattande. För det andra ville jag 
identifiera hur aktörerna påverkades av de historiska förutsättningarna med anknyt-
ning till isbrytarpolitiken och hur dessa förutsättningar bidrog till beslutsprocesser-
nas utfall. 

 Den första huvudfrågeställningen inför den empiriska undersökningen var 
därför hur olika statliga aktörer och norrländska intressegrupper agerade för att ini-
tiera de olika beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten mellan 
1940 och 1975 och om initieringen var ett resultat av statliga aktörers eller norr-
ländska intressegruppers agerande. I avhandlingen undersökte jag även hur bered-
ningen av förslagen under dessa beslutsprocesser om isbrytningen längs Norrlands-
kusten utvecklades och förändrades. En tredje fråga var hur dessa beslutsprocesser 
om isbrytningen längs Norrlandskusten avgjordes i samband med beslutsfattandet 
på den nationella nivån. Genom den empiriska undersökningen ville jag också iden-
tifiera hur besluten om isbrytningen längs Norrlandskusten var relaterade till den 
institutionella kontexten på nationell nivå och i vilken mån även den institutionella 
kontexten på sektorsnivå och internationell nivå bidrog till beslutsprocessernas ut-
fall. Slutsatserna från den empiriska undersökningen redovisas i det följande. 
 

Beslutsprocesserna initierades av ett stort antal statliga aktörer på olika ni-
våer 
Ett huvudresultat i avhandlingen var att beslutsprocesserna om isbrytningen längs 
Norrlandskusten initierades genom statligt agerande. För att de problem som den 
norrländska industrin upplevde i samband med vinterstängningarna skulle kunna 
placeras på den politiska dagordningen, var det nödvändigt att statliga aktörer blev 
uppmärksamma på dem och framställde dem som ett samhällsproblem i behov av 
politiska åtgärder.  

De olika beslutsprocesserna initierades av ett stort antal statliga aktörer på oli-
ka nivåer. Detta förhållande hänger samman med att styrningen av den statliga is-
brytarverksamheten har varit splittrad under den undersökta perioden. Denna 
splittring går förmodligen inte att finna i någon annan transport- eller kommunika-
tionssektor. Exempelvis har området varit styrt av både militära och civila aktörer. 
När det gäller den civila styrningen, har två olika sektorsmyndigheter - Kommers-
kollegium mellan 1947 och 1955 och Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket från och med 
1956 - haft ansvaret för den statliga isbrytartrafiken. Den statliga isbrytningen har 
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dessutom legat under två nationella departement. Handelsdepartementet hade an-
svar för den statliga isbrytningen fram till 1963, då detta ansvar övertogs av Kom-
munikationsdepartementet.   

Trots denna splittring hade de olika statliga aktörerna ett gemensamt intresse 
av att engagera sig i frågan om isbrytningen längs Norrlandskusten. Vid en nivå-
uppdelning av de olika statliga aktörer som varit aktiva i frågan, går det i det här 
avseendet att urskilja ett mönster hur de olika beslutsprocesserna om isbrytningen 
längs Norrlandskusten har initierats. Medan beslutsprocesser relaterade till isbrytar-
verksamhetens omfattning och finansieringen av isbrytningen initierades på den 
nationella nivån, initierades beslutsprocesserna om isbrytarinvesteringarna på sek-
torsnivån.  

På den nationella nivån initierades ett antal beslutsprocesser inom ramen för 
kommittéväsendet i situationer då staten ansåg att det var nödvändigt att göra nya 
ställningstaganden inom isbrytarpolitiken. Ett exempel på en sådan situation är 
Handelsdepartementets initiering av 1941 års isbrytarutredning. Avhandlingen visa-
de också att den fortsatta beredningen av förslagen i denna utredning inom ramen 
för Norrlandskommitténs isbrytarutredning initierades av riksdagen. Dessa utred-
ningar behandlade i första hand isbrytarverksamhetens omfattning och allmänna 
inriktning samt isbrytningens finansiering, vilket även kännetecknade de två utred-
ningar som Kommunikationsdepartementet initierade under 1960-talet, 1965 års 
Sjöfartsutredning och 1965 års Hamnutredning. Även den utredning som Sjöfarts-
styrelsen utförde i samband med utarbetandet av 1966 års isbrytarkungörelse och 
som initierades efter ett uppdrag från Handelsdepartementet behandlade isbrytar-
verksamhetens omfattning och allmänna inriktning.  

Beslutsprocesserna om isbrytarinvesteringar initierades däremot av de myn-
digheter som har haft ansvar för den statliga isbrytartrafiken. De tog på detta sätt 
initiativet till att utarbeta förslag och äskanden om nya isbrytarinvesteringar. Kom-
merskollegium initierade beslutsprocessen om investeringen i isbrytaren Tor, me-
dan Sjöfartsstyrelsen initierade beslutsprocesserna i isbrytarna Oden och Njord. 
Eftersom Sjöfartsverket hade så stort inflytande över 1965 års Hamnutredning ini-
tierades även de efterföljande isbrytarinvesteringarna, Atle (II) och Frej, av Sjö-
fartsverket. Samma förhållande gällde beslutsprocessen om investeringen i isbryta-
ren Ymer (II).  

De norrländska intressegruppernas agerande under initieringsstadiet varierade 
mellan de beslutsprocesser som initierades på den nationella nivån och de besluts-
processer som initierades på sektorsnivån. Förutom vid tillsättningen av Norr-
landskommitténs isbrytarutredning föregicks initieringen av beslutsprocesserna på 
den nationella nivån av ett relativt passivt agerande från norrländska intressegrup-
per. Agerandet hos Handelsdepartementet och Kommunikationsdepartementet 
verkar i det här avseendet ha grundat sig på ett generellt intresse att förbättra villko-
ren för exporten av produkter baserade på de norrländska naturresurserna. Den syn 
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på Norrland som framkom under initieringen anknyter i det här avseendet starkt till 
visionen om Norrland som ”framtidslandet”. Trots den tidvis restriktiva hållningen, 
betraktade staten trots allt isbrytningen som ett nödvändigt instrument för att främ-
ja den ekonomiska utveckling och industrialisering i som det fanns potential för i 
Norrland.418 

Norrländska intressegrupper var mer aktiva i de skeenden som föregick initie-
ringen av beslutsprocesserna på sektorsnivån. Från och med mitten av 1940-talet 
fanns det så täta kontakter mellan de myndigheter som svarade för den statliga is-
brytartrafiken och norrländska intressegrupper att aktörerna på sektorsnivån var 
tillräckligt insatta i avnämarnas problem för att de skulle initiera beslutsprocesserna 
om isbrytarinvesteringarna 
 

Beredningen dominerades av sektorsmyndighetens och de norrländska in-
tressegruppernas gemensamma agerande 
Avhandlingen visade att fler aktörer än de statliga aktörer som initierade besluts-
processerna deltog under beredningen av förslagen. De aktörer som deltog under 
de olika beslutsprocessernas beredningsstadier kunde därför påverka hur besluts-
förslagen formulerades. De norrländska intressegruppernas deltagande under be-
slutsprocessernas beredningsstadier följde i det här avseendet det mönster som har 
identifierats inom den skandinavisk-korporativistiska intressegruppsteorin.419 In-
tressegrupperna fick tillträde till beslutsprocesserna under förutsättning att de kun-
de fungera som en motpart till statliga aktörer inom kommittéväsendet eller den 
statliga sjöfartssektorn som var i behov av information och resurser för att utarbeta 
och genomföra sina förslag inom isbrytarpolitiken. Samarbetet med norrländska 
intressegrupper ökade även möjligheterna för statliga aktörer att uppnå legitimitet 
för sina förslag.  

                                                 
418 Jämför Sörlin (1988), s. 10.  
419 I det här avseendet är det nödvändigt att göra ett avslutande förtydligande i frågan om norr-
ländska intressegruppers organisering. Även om ett antal företag som deltog under beslutsproces-
serna inte ägdes av norrländska intressen, agerade de på ett sådant sätt att de i första hand betrak-
tades som norrländska aktörer. Detta gällde både ett privat företag som SCA, som ägdes av Han-
delsbanken, och statliga företag som ASSI och NJA. Detta paradoxliknande förhållande kan för-
klaras med hjälp av hur företagshistorikern Jan Glete i arbetet Glete (1994), stycke 1.2, beskriver 
den geografiska skillnad som har funnits mellan ägandet och produktionens lokalisering i det 
svenska näringslivet. Glete framhåller att medan ägandet har varit koncentrerat till Stockholm, 
har produktionens lokalisering varit utspridd. Med utgångspunkt från denna distinktion går det 
att tolka rollfördelningen inom de företag som inte ägdes av norrländska intressen som att företa-
gens ägare har uppfattat isbrytningen som ett alltför specifikt transportekonomiskt problem för 
att själva befatta sig med problemet. I denna principal-agent-situation har isbrytningen - liksom öv-
riga transportfrågor - då blivit en angelägenhet för de produktionsenheter som varit lokaliserade i 
Norrland. 
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Förutom att de inbjöds att delta i de statliga utredningarna, förekom det också ett 
direkt samarbete mellan norrländska intressegrupper och den statliga sjöfartsmyn-
digheten. Under de beslutsprocesser där samarbetet resulterade i gemensamma för-
slag utgjorde initiering och beredning delvis simultana processer. Norrländska in-
tressegrupper fick också möjligheter att förändra befintliga förslag genom motioner 
och remisser. Motions- och remissperioder utgjorde på detta sätt vetopositioner 
som gjorde det möjligt för norrländska intressegrupper att stoppa eller bromsa upp 
ett politiskt initiativ. Genom dessa närvaroformer kompletterade statliga aktörer 
och norrländska intressegrupper varandra under beredningen av förslagen. De stat-
liga aktörerna erbjöd en politisk arena för de norrländska intressegrupperna, medan 
de norrländska intressegrupperna bidrog till att förankra de statliga förslagen i de 
samtida regionala förhållanden som isbrytarpolitiken var riktad mot. 

Kapitel 2 visade att norrländska intressegruppers medverkan under beredning-
en av förslagen inom 1941 års isbrytarutredning var begränsad. 1941 års isbrytarut-
redning hade en defensiv, på gränsen till negativ, syn på den statliga isbrytarverk-
samheten längs Norrlandskusten. Norrländska intressegrupper som länsstyrelser, 
kommuner, handelskammare och riksdagsmän reagerade på utredningens förslag 
genom att utnyttja den vetoposition som remiss- och motionsperioderna erbjöd 
under beslutsprocessen. De norrländska intressegrupperna bidrog på detta sätt till 
att en ny utredning om isbrytningen längs Norrlandskusten, Norrlandskommitténs 
isbrytarutredning, tillsattes. De svagheter inom den statliga isbrytarverksamheten 
längs Norrlandskusten som de norrländska avnämare som deltog i Norrlandskom-
mitténs isbrytarutredning hade identifierat kanaliserades sedan till den nationella 
nivån för att inkluderas i den statliga isbrytarpolitiken.  

Utvecklingen under 1940-talet bidrog till att sektorsorganiseringen inom isbry-
tarpolitiken blev gynnsam för de norrländska intressegruppernas möjligheter att 
delta i de beslutsprocesser om isbrytningen längs Norrlandskusten som ägde rum 
under 1950-talet. Den sektorsmyndighet, Kommerskollegium eller Sjöfartsstyrelsen, 
som ansvarade för isbrytningen hade ett uttalat intresse att utvidga den statliga is-
brytartrafiken längs Norrlandskusten. Den var därmed en naturlig part för norr-
ländska intressegrupper att samarbeta med i frågor som gällde den statliga isbrytar-
trafiken.  

Under beslutsprocesserna om isbrytarna Oden och Tor, som behandlades i 
Kapitel 3, tog ett så kallat policynätverk form med utgångspunkt från det alltmer 
fördjupade samarbete mellan Sjöfartsstyrelsen och isbrytningens avnämare som 
förekom inom Statens Isbrytarnämnd. Policynätverket var baserat på ett ömsesidigt 
utbyte av information och resurser mellan den statliga sjöfartsmyndigheten och de 
norrländska intressegrupperna vid utarbetandet av förslagen inom isbrytarpolitiken. 
Kommerskollegium och Sjöfartsstyrelsen hade ambitioner att utvidga den statliga 
isbrytartrafiken så långt norrut som till Umeå. Av den anledningen var skogsindu-
strin i Västernorrland, som agerade inom ramen för branschföreningar som Svens-
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ka Cellulosaföreningen och Svenska Pappersbruksföreningen, den dominerande 
aktören bland de norrländska intressegrupperna. Samarbetet inom policynätverket 
utmynnade sedan i gemensamma investeringsförslag som bildade underlag för 
ställningstagandet på nationell nivå.  

Vid mitten av 1960-talet minskade dock det samarbete som tidigare hade före-
kommit inom sjöfartssektorns policynätverk. Statens Isbrytarnämnd hade inte 
samma funktion inom isbrytarpolitiken som tidigare. Detta förhållande påverkade 
beslutsprocessen om isbrytaren Njord, som behandlades i Kapitel 5. Beslutsproces-
sen initierades visserligen på ett liknande sätt som vid tidigare isbrytarinvesteringar. 
Under den fortsatta beredningen agerade dock norrländska intressegrupper som 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Handelskammaren i Gefle och Samarbetsdelega-
tionen för de fyra nordligaste länen självständigt och utifrån separata agendor istäl-
let för tillsammans med Sjöfartsstyrelsen.  

Denna tendens att Sjöfartsstyrelsen förhöll sig relativt passiv även om allt fler 
norrländska intressegrupper engagerade sig i beslutsprocesserna om isbrytningen 
fortsatte under beredningen av Sjöfartsutredningens förslag om isbrytningsavgifter. 
Eftersom varken Sjöfartsstyrelsen eller någon norrländsk intressegrupp hade haft 
tillträde till Sjöfartsutredningens arbete, var deras aktivitet koncentrerad till remiss-
perioden, som de utnyttjade som vetoposition för att motarbeta utredningens för-
slag. De norrländska intressegrupperna omfattade länsstyrelserna, basindustrin och 
hamnkommunerna. Till skillnad från beslutsprocessen om isbrytaren Njord före-
kom en gemensam mobilisering bland de basindustrier som ingick i Bottenviks-
klubben och Norrlandsindustrins transportgrupp, i första hand ASSI, NJA, Boli-
den, MoDo och SCA.  

Det nära samarbete mellan den statliga sjöfartssektorn och de norrländska in-
tressegrupperna som hade förekommit inom Statens Isbrytarnämnd under 1950-
talet återupptogs dock efter Sjöfartsstyrelsens omorganisation 1969. Genom gene-
raldirektören Erik Severins agerande aktiverades policynätverket inom sjöfartssek-
torn. Detta policynätverk omfattade inte bara skogsindustrin i Västernorrland. Ef-
tersom Sjöfartsverket planerade en utbyggnad av isbrytartrafiken till hamnarna i 
Bottenviken, omfattade policynätverket ett antal aktörer som påverkades av sjö-
transporterna till Bottenviken, exempelvis basindustrierna Boliden, ASSI och NJA 
och Länsstyrelsen i Norrbottens län.  

Kapitel 6 beskrev arbetet inom 1965 års Hamnutredning med att utarbeta de 
förslag som syftade till att utvidga den statliga isbrytartrafiken till hamnarna vid 
Bottenviken. Arbetet inom 1965 års Hamnutredning påverkades av att utredning-
ens ordförande Erik Severin samtidigt var generaldirektör för Sjöfartsverket. Detta 
förhållande fick till följd att isbrytarplaneringen hos 1965 års Hamnutredning och 
Sjöfartsverket integrerades. Till skillnad från 1941 års isbrytarutredning och 1965 
års Sjöfartsutredning försökte 1965 års Hamnutredning också i första hand tillvara-
ta sjöfartssektorns intressen. För att Hamnutredningen skulle kunna utarbeta och 
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motivera sina förslag var den beroende av att de norrländska basindustrier som ut-
nyttjade sjötransporter medverkade.  

I samband med de isbrytarinvesteringar, Atle (II) och Frej, som blev det sak-
politiska resultatet av förslagen i 1965 års Hamnutredning, framställdes isbrytarna 
för det första som en gemensam resurs för alla basindustrier längs Norrlandskus-
ten. Hamnutredningen och Sjöfartsutredningen hänvisade i det här avseendet till 
transportsituationen hos NJA, Boliden, ASSI, MoDo, SCA och Iggesund, det vill 
säga både skogsindustrin i Västernorrland och basindustrin vid Bottenviken. För 
det andra tillämpade Hamnutredningen ett renodlat Norrbottensperspektiv när den 
visade hur statsägda företag som NJA och ASSI kunde dra nytta av en utbyggd is-
brytning och hur denna utveckling samspelade med ambitionerna i den samtida 
regionalpolitiken. Av den anledningen var också andra aktörer än företagen i Norr-
botten, exempelvis Länsstyrelsen i Norrbottens län och Statsföretag AB, viktiga för 
att förslagen kunde genomdrivas.  

Beredningen om förslaget om att investera i isbrytaren Ymer (II) hade en lik-
nande karaktär. Beslutsprocessen var relaterad till riksdagens principbeslut om att 
låta NJA anlägga ett nytt fristående stålverk i Luleå kallat Stålverk 80. Även om fler 
företag hade deltagit i forskningsarbetet om isbrytningens framtida dimensionering 
under 1973-1974, blev NJA den aktör vars transportbehov Sjöfartsverket hänvisade 
till i äskandet som föregick investeringsbeslutet. 

Beslutsprocessen om 1966 års isbrytarkungörelse skiljer sig dock från övriga 
beslutsprocesser i fråga om de norrländska intressegruppernas medverkan. Även 
om närvaroformerna för de norrländska intressegrupperna liknade övriga besluts-
processer, hade de inte samma funktion vid utarbetandet av förslaget. Kapitel 3 
visade att beredningen av 1966 års isbrytarkungörelse genomfördes inom ramen för 
det nordiska samarbetet inom isbrytningsområdet som inleddes 1966. År 1961 un-
dertecknades ett nordiskt samarbetsavtal om isbrytning som byggde på de principer 
som styrde den finska isbrytartrafiken. Det nordiska avtalet låg sedan till grund för 
reglerna i 1966 års isbrytarkungörelse. Beredningen av förslaget om investeringen i 
isbrytaren Ymer (II) utgör ett mer generellt exempel på hur ett förslag utarbetades 
inom ramen för det internationella samarbete med Finland som inleddes under 
1950-talet. I det här avseendet innehöll förslaget resultat från ett gemensamt is-
forskningsprojekt om metallindustrins vintertransporter som den Svensk-finska 
styrelsen för vintersjöfartsforskning hade genomfört.  
 

Den institutionella kontexten på flera nivåer bidrog till beslutsprocessernas 
utfall  
Avhandlingen visade att också den historiska kontexten på olika nivåer påverkade 
aktörerna och bidrog till att beslutsprocesserna utvecklades i en given riktning. Den 
huvudsakliga orsaken till att norrländska intressegrupper var framgångsrika i arbetet 
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med att motarbeta förslagen i 1941 års isbrytarutredning var att deras argument 
uppfattades som legitima i förhållande till den nationella institutionella kontexten. 
Eftersom isbrytningen var relaterad till industrins utveckling och moderniseringen 
av den norrländska ekonomin, uppfattades den som en naturlig statlig åtgärd för 
Norrlandskommittén att studera.  

Beslutsprocesserna fram till 1975 påverkades sedan av faktorer som utgick 
från olika nivåer inom den institutionella kontexten. Dessa faktorer bidrog på ett 
kombinerat sätt till beslutsprocessernas utfall. Den sektorsstyrning som känneteck-
nade sjöfartsområdet från och med 1950-talet identifierades som en av de institu-
tionella faktorer som bidrog till beslutsprocessernas utfall. I samband med sektori-
seringen inom trafikpolitiken tilldelades först Kommerskollegium och sedan den 
nybildade Sjöfartsstyrelsen de resurser som krävdes för att förvalta och utveckla 
den statliga isbrytarverksamheten. Detta undantag från det trafikslagsvisa kostnads-
ansvaret och affärsverkens företagsekonomiska principer kännetecknade därefter 
hela perioden fram till 1975. Trots omfattande kritik från SJ, Riksrevisionsverket 
och Statskontoret, formaliserades den praxis som hade etablerats under 1950-talet i 
samband med riksdagsbesluten 1969 och 1970. Sjöfartsverket har därefter kunnat 
finansiera isbrytningen genom statliga medel. 

Ett annat resultat av sektoriseringsprocessen var att det redan vid inledningen 
av 1950-talet fanns en förvaltningsmyndighet som intressegrupper kunde få tillträde 
till under de förutsättningar som kännetecknade den skandinavisk-korporativistiska 
samhällsmodellen. Även om deras agerande under beredningen inte alltid var helt 
integrerat, företrädde den statliga sjöfartsmyndigheten och de norrländska intresse-
grupperna samma intresse i förhållande till aktörerna på den nationella nivån vid 
tidpunkten för beslutsfattande. Mellan 1940 och 1963 var Handelsdepartementet 
den nationella aktör som fattade beslut om den statliga isbrytarverksamheten. Den-
na roll övertogs från och med 1963 av Kommunikationsdepartementet.  

Oavsett om det handlade om äskanden från sektorsnivån eller agerande under 
remissperioder, hade den gemensamma argumentation från den statliga sjöfarts-
myndigheten och de norrländska intressegrupperna en tydlig legitimitet i förhållan-
de till den nationella institutionella kontext som var relaterad till transport- och is-
brytarpolitiken. Den nationella institutionella kontexten var i det här avseendet 
gynnsam för införandet av åtgärder relaterade till exporten av naturresursbaserade 
produkter från Norrland, vilket var avgörande för beslutsfattandet på den nationel-
la nivån.  

Fram till 1960-talets sista år betraktade staten isbrytningen som en av de åt-
gärder som kunde utnyttjas för att stärka den norrländska basindustrins internatio-
nella konkurrenskraft. Kommerskollegium och de norrländska intressegrupperna 
framställde investeringen i isbrytaren Oden som ett instrument i den allmänna eko-
nomiska politik som syftade mot att uppnå tillväxt och full sysselsättning genom att 
förbättra storföretagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. På 
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samma sätt framställde Sjöfartstyrelsen och de norrländska intressegrupperna sitt 
förslag om investeringen i isbrytaren Tor. Dessa förslag hade därför en tydlig legi-
timitet i förhållande till den institutionella kontexten på nationell nivå när Handels-
departementet fattade beslut i frågan. Även investeringen i isbrytaren Njord moti-
verades delvis utifrån denna handelspolitiska kontext, vilket uppfattades som legi-
timt vid beslutsfattandet på nationell nivå. Isbrytningen tolkades där som ett in-
strument för att åstadkomma den önskvärda strukturrationaliseringen av export-
branschernas distribution och transporter. 

Från och med 1960-talets sista år kopplades isbrytningen till ytterligare en stat-
lig målsättning på nationell nivå. I likhet med andra trafikpolitiska åtgärder som ex-
empelvis transportstödet, betraktades isbrytningen som ett av de regional- och in-
dustripolitiska instrumenten. Denna utveckling sammanföll med att den norrländs-
ka exportindustrin, särskilt den statsägda basindustrin i Norrbotten, blev ett av de 
element i regionalpolitiken som skulle bidra till full sysselsättning och ett expande-
rade näringsliv i Norrlandslänen. Avhandlingen visade att det sakpolitiska genom-
brott som inträffade inom regionalpolitiken från och med 1960-talets senare hälft 
fick stor påverkan på de beslutsprocesser som ägde rum under denna period.  

Den första av dessa beslutsprocesser behandlade sjöfartsutredningens förslag 
om isbrytningsavgifter. Förslaget om att införa isbrytningsavgifter hade initierats i 
samband med att 1963 års trafikpolitiska beslut skulle implementeras inom sjö-
fartsområdet. I utredningens slutskede hade den trafikpolitiska kontexten emellertid 
förändrats. Den tilltro till marknadsanpassning som kännetecknade 1963 års trafik-
politiska beslut hade ersatts av en trafikpolitisk styrning där de övergripande regio-
nalpolitiska målsättningarna prioriterades. Vid tidpunkten för beslutsfattande hade 
de argument som Sjöfartsstyrelsen och de norrländska intressegrupperna framförde 
därför en mycket tydlig legitimitet i förhållande till den nationella kontexten. 

Den samtida regional- och industripolitiken påverkade även beslutsprocesser-
na om förslagen i 1965 års Hamnutredning och de med utredningens förslag för-
enade investeringarna i isbrytarna Atle (II) och Frej. I det här sammanhanget fram-
höll Sjöfartsverket och de norrländska intressegrupperna att isbrytningen måste 
vara integrerad med de övriga regionalpolitiska åtgärder som berörde den norr-
ländska exportindustrin. Detta förhållande medförde att förslagen fick en tydlig 
legitimitet i förhållande till den samtida nationella institutionella kontexten. Efter-
som det i januari 1975 fortfarande var aktuellt att fullfölja investeringen i Stålverk 
80, var också beslutet om Ymer (II) på ett tydligt sätt relaterat till den nationella 
institutionella kontexten.  

Även utifrån ett institutionellt perspektiv utgör beslutsprocessen om 1966 års 
isbrytarkungörelse ett undantag från det mönster som kännetecknade beslutspro-
cesserna från och med 1950-talet. Genom att föreskrifterna i 1966 års isbrytarkun-
görelse utgick från Nordiska rådets avtal, hade den institutionella kontexten på in-
ternationell nivå stor betydelse för beslutsprocessens utfall. Den institutionella kon-
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texten på nationell nivå var i det här avseendet endast indirekt relaterad till trans-
portpolitiken, utan kan i första hand tolkas som ett uttryck för den svenska ambi-
tionen att integrera olika områden i samhället med övriga nordiska länder som 
fanns under 1950- och 60-talen.  

Genom att slutföra den empiriska undersökningen på ett framgångsrikt sätt 
har jag också visat att den metod och de utgångspunkter som redovisades i kapitel 
1 även går att använda i en ekonomisk-historisk studie. Det bör även vara möjligt 
att tillämpa ett sådant tillvägagångssätt i studier om beslutsprocesser inom övriga 
transport- och kommunikationssektorer. Eftersom det internationella perspektiv 
som har tillämpats i avhandlingen har haft ett så pass högt förklaringsvärde, kan 
studier av områden som varit kopplade till ett nordiskt samarbete vara särskilt in-
tressanta för framtida forskning. Ett sådant område är den delen av det svenska 
vägnätet som gränsar till Norge och Finland och som kallas ”mellanriksvägar”. Ett 
annat område kan vara avregleringen av elmarknaden, där integreringen av den 
svenska elmarknaden i elbörsen Nordpool var en viktig del.  

Avhandlingen visade också att ekonomisk-historisk forskning om den norr-
ländska infrastrukturens utveckling kan bidra till en djupare förståelse av den norr-
ländska samtiden. Även fortsatt forskning om andra aspekter av sektorsförskjut-
ningen utifrån liknande utgångspunkter som tillämpades i avhandlingen kan för-
hoppningsvis öka kunskapen om olika särdrag i den norrländska ekonomin och 
samhällslivet. Områden som är särskilt intressanta att studera i detta avseende är de 
som var tydligast förknippade med de nya ekonomiska strukturer som växte fram i 
samband med sektorsförskjutningen.  

Ett sådant område är utbyggnaden av vattenkraften, som ur ett regionalt in-
tressegruppsperspektiv är särskilt intressant att belysa mot bakgrund av den ener-
gintensiva industristruktur som växte fram i Norrland samtidigt som vattenkraften 
byggdes ut. I det här sammanhanget är det intressant att undersöka om och i så fall 
på vilket sätt norrländska intressegrupper agerade för att åstadkomma privilegier i 
form av garanterade energileveranser och särskilda eltaxor till den norrländska bas-
industrin. Ett annat område är jordbrukspolitiken, där ett regionalt perspektiv på 
jordbruksbesluten 1947 och 1967 och deras implementering kan ge fördjupade 
kunskaper om hur sektorsförskjutningen hanterades av samtida aktörer i Norrland. 
Ett tredje område är den offentliga sektorns expansion, där historiska studier av 
beslutsprocesser inom olika områden kan bidra till en fördjupad förståelse i frågan 
om varför den offentliga sektorn idag tillmäts så stor betydelse för den norrländska 
arbetsmarknaden och samhällslivet. Finns det exempelvis någon historisk bakgrund 
till att norrländska intressegrupper tenderar att agera mer frekvent i frågor som 
gäller den offentliga sektorn och offentliga medel och mindre frekvent i frågor som 
gäller företagande och näringsliv? Detta område kan också relateras till frågeställ-
ningar om samhällslivets modernisering i Norrland under sektorsförskjutningen. 
Sektorsförskjutningen innebar att Norrland konvergerade med övriga Sverige i so-
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cialt hänseende. Mot denna bakgrund blir det intressant att öka den befintliga kun-
skapen om hur exempelvis tand- och sjukvårdens utbyggnad i Norrland upplevdes 
av olika grupper i samhället och hur intressegrupper formerades för att agera i så-
dana frågor. 
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Bilaga 
 
Tabell 1. Stängningstider i 9 av de största norrländska hamnarna 1900-1970 
(medeltal, dagar)  

 1900/01- 
1909/10 

1910/11- 
1919/20 

1920/21-
1929/30 

1930/31- 
1939/40 

1940/41-
1949/50 

1950/51- 
1959/60 

1960/61-
1969/70 

Karlsborg 185 178 175 149 -- 162 131 
Luleå 184 173 169 123 144 145 113 
Skellefteå 158 151 137 115 104 117 98 
Umeå 152 136 124 89 104 74 29 
Örn-
sköldsvik 

 
125 

 
128 

 
97 

 
19 

 
65 

 
54 

 
22 

Härnö-
sand 

 
92 

 
80 

 
62 

23 59 38 20 

Sundsvall 116 80 57 17 54 35 17 
Hudiks-
vall 

 
126 

 
111 

 
90 

 
15 

 
-- 

 
33 

 
17 

Gävle 100 68 38 7 38 33 19 

Källa: Egen sammanställning från SOU 1942:53, tabell 4, Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1957), s. 14f, 
Kungl. Sjöfartsstyrelsen (1965) s. 20f och Sjöfartsverket (1974), s. 29. 
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Summary  
 

Navigation along the northern Swedish coast must negotiate winter conditions, 
which causes ports to freeze over. Historically, the sea trading routes remained idle 
for several months. This problem was first addressed in the 1920s, when the first 
ice-breaking service was organised by the government as a measure to facilitate year 
round-shipping. Today, the ice-breaker service is indeed vital for the basic manu-
facturing industry firms in Norrland, which account for more than one quarter of 
the total Swedish export value. 

Even if the government ice-breaking service along the coast of Norrland was 
introduced during the inter-war period, it became a more urgent political issue dur-
ing the post-war period, as the Norrland region experienced a distinct sectoral trans-
formation. This sectoral transformation was characterised by a rapid growth of the 
manufacturing export industry and service sectors, diminishing the traditional role 
of agriculture in the regional economy. Manufacturing in the Norrland region was to 
a high degree based on natural resources with major export firms in the forest and 
metal industries. When trying to deal with the difficulties associated with winter 
navigation, industrial firms in the exporting sectors had experienced that the alter-
natives to ice breaking, i.e. other means of transport and/or stockpiling of the 
products over the winter, raised their costs, which in turn reduced their interna-
tional competitiveness.  

For that reason, the government ice-breaking service along the coast of 
Norrland needed to be expanded as a measure to compensate the export firms in 
Norrland for these constrains. The expansion of the ice-breaking service was a pro-
longed process. By the mid 1970s, all ports in the Norrland region could be kept 
open through out the winter season. This accomplishment was achieved through a 
series of decision-making processes during the period from 1940 to 1975. These 
decision-making processes concerned investments in ice-breakers, the financing of 
ice-breaker services as well as general administrative and organizational issues re-
lated to the government ice-breaker service. 

The decision-making processes concerning ice-breaking along the coast of 
Norrland are important to study for two reasons. Firstly, the organisation of ice-
breaking is a hitherto unexplored chapter in the Swedish post-war economic his-
tory. To fill this gap is important since ice breaking was an integrated component 
of the expanding heavy basic industries in Norrland and thereby for the rapidly 
growing exports during the 1950s and 1960s. The decision-making processes were 
embedded in a comprehensive development process where the government and 
various regional interest groups in the Norrland region discussed how the natural 
resources in Norrland should be exploited and how exports should be advanced. In 
this respect, the government ice-breaker service has served as one mechanism be-
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hind the regional industrialization process that resulted in the current position that 
the Norrland region holds in the Swedish economy.  

Secondly, the decision-making processes concerning ice-breaking can be seen 
as a strategy to address an economic distribution problem. Obviously, the heavy 
basic industry firms in the Norrland region have benefited the most from the State-
subsidised ice-breaking services. This means that the subsidised ice-breaking service 
is an example of a public service which almost exclusively is aimed towards a spe-
cific vested interest. This situation makes it relevant to elucidate what motivation 
and what context lies behind the government action in the field of ice-breaking.  

The aim of this thesis is to understand the decision-making processes con-
cerning ice-breaking along the coast of Norrland, with the specific aim to analyse the 
activities of regional interest groups in the Norrland region and government agents 
at different administrative levels at the key stages of the decision-making processes: 
initiation, drafting and decision-making. The thesis also explores how institutional 
factors at different administrative levels affected the agents that were involved at 
those stages of the decision-making processes.  
 
The following main research questions were asked to fulfil the aim of the thesis:  
 

1. What actions did regional interest groups and government agents at different 
administrative levels take to initiate the different decision-making processes 
concerning ice-breaking along the coast of Norrland between 1940 and 1975? 
Were the decision-making processes initiated through regional interest group 
activities or government activities?  

2. How did the subsequent drafting stages of the different decision-making 
processes evolve over time?  

3. How were those decision-making processes concluded through decision-
making?  

4. In what way were the decisions related to the institutional context on the na-
tional level? In what way did also the institutional context on the sectoral or 
international levels contribute to the outcome of the decision-making proc-
esses? 

 
As for the initiation stages, the thesis demonstrates that the decision-making proc-
esses were initiated by government agents at different administrative levels. Official 
investigatory commissions were, for instance, set up by government ministries at 
several occasions to deal with issues related to the financing of ice-breaker services 
as well as general administrative and organizational issues connected to the gov-
ernment ice-breaker service. The thesis examines the work of three such commis-
sions. These were the Ice-breaker Commission of 1941 (1941 års isbrytarutredning), 
appointed by the Ministry of Trade, the Shipping Commission of 1965, appointed 
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by the Ministry of Communications and, finally, the Port Commission of 1965 
(1965 års Hamnutredning). This commission was appointed by the Ministry of Com-
munications.  

Other examples of similar appointments include the parliamentary initiative to 
instruct the Norrland Commission to make a separate study on ice-breaking issues. 
A final example of government initiation was the instructions given by the Ministry 
of Trade to the State Maritime Administration to draft a proposal for new guide-
lines regarding winter traffic along the coast of Norrland. This decision-making 
process would eventually result in the promulgation of the ice-breaker ordinance of 
1966 (SFS 1966:121), which regulates the availability of government ice-breaker 
services in different situations.  

The decision-making processes concerning ice-breaker investments were initi-
ated by the government boards that were responsible for the operation of the gov-
ernment ice-breaker service. The National Board of Trade (Kommerskollegium) initi-
ated the decision-making process regarding the vessel HMS Oden (1954-1957). 
When the State Maritime Administration (Sjöfartsstyrelsen/Sjöfartsverket) assumed the 
responsibilities for the government ice-breaker operations, it initiated a number of 
consecutive decision-making processes concerning ice-breaker investments. These 
decision-making processes resulted in the construction of a substantial ice-breaker 
fleet, including the HMS Tor (1959-1961), the HMS Njord (1965-1967), the HMS 
Atle (1970), the HMS Frej (1969-1973) and the HMS Ymer (1975).  

This thesis also concludes that the government’s activities during the initiation 
stages should not be confused as a sign of regional interest group passivity on these 
issues. The activities of the interest groups were however primarily intended to 
draw attention to the problems caused by winter navigation, in order to put the is-
sue on the political agenda. The interest groups in the Norrland region consisted of 
three major groups. The first group included members of parliament from the re-
gion, while the second group comprised officials in the county administrative 
boards and the county governors. These two groups had their major arena in the 
political system. The regional basic industries established the third group and acted 
through business organizations and by coordinating-meetings with industrialists 
and politicians. Frequently, regional alliances between public and private interests 
were formed during the decision-making processes. 

The participation from these regional interest groups was much more signifi-
cant during the drafting stages as the government offered interest groups forums 
and procedures for structural consulting through various organisational arrange-
ments. The participation of the regional interest groups in these arrangements fol-
lowed the pattern identified in previous research on Scandinavian corporatism. As 
one form of consulting, regional interest groups were invited to participate in the 
official investigatory commissions. Consulting between the government Maritime 
Administration and regional interest groups also took place through a policy net-
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work which included members from the government bodies in the maritime sector 
and interest groups. Another form of consultation was the so-called remiss proce-
dures where interest groups were invited to comment on various draft proposals in 
reports to the government. Together with the opportunity to introduce bills in the 
parliament, these remiss procedures functioned as veto positions where regional in-
terest groups could propose changes to drafts drawn up by the official investigatory 
commissions and the government bodies.  

The county administrative boards in Norrland used the remiss period to criticise 
the proposals of the Ice-breaker Commission of 1941, which were perceived as too 
restrictive towards shipping interests in the Norrland region. Bills on this issue were 
also introduced by regional members of parliament. After this intervention, the in-
vestigatory task was handed over to the so-called Norrland Commission (Norrlandsu-
tredningen) in 1945. The Norrland Commission investigated how the region and the 
government should meet the social and economic challenges that the Norrland re-
gion was going to face in the post-war period. The commission was composed by 
representatives of the regional elite such as businessmen, industrialists and politi-
cians. In combination with organizational changes in the government maritime sec-
tor, the report on ice-breaking by the Norrland Commission resulted in a much 
more positive attitude towards ice-breaking within the National Board of Trade 
and, later, the State Maritime Administration.  

These government bodies needed to co-operate with regional interest groups 
in order to acquire additional resources for policy-making and to legitimatize their 
demands for an expansion of ice-breaking along the coast of Norrland. In 1947, a 
State Icebreaker Committee (Statens Isbrytarnämnd) had been set up for structural 
consulting between the maritime administration and interest groups. During the 
1950s, the State Icebreaker Committee was the platform for the policy network 
within the government maritime sector. Through regular consulting, the draft pro-
posals for the Oden and the Tor were drawn up jointly between the State Maritime 
Administration and representatives for the business associations within the forestry 
sector. In these proposals, the members of the policy network tried to gain legiti-
macy by projecting ice-breaking as a trade policy instrument aiming to strengthen 
the international competiveness of the forestry industries in the Norrland region. 
From this perspective, the decision-making processes concerning the Oden and the 
Tor can be regarded as concerted actions closely related to Peter Katzenstein´s con-
cept of ‘social corporatism’ as a central feature of small states’ behaviour.  

These co-operation arrangements between the Swedish Maritime Administra-
tion and the regional interest groups weakened during the 1960s. Even if the in-
vestment proposal concerning the Njord was produced jointly by the State Maritime 
Administration and a group of forestry industries in the Norrland region, their ac-
tivities during the subsequent drafting stage were not as concerted as during the 
1950s. Another change that characterized this period was that ice-breaking had be-
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come an issue that interested more agents in the Norrland region. This situation 
meant than more interest groups participated in the decision-making process con-
cerning the Njord than was the case during the decision-making processes concern-
ing the Oden and the Tor. This trend continued during the decision making-process 
concerning the proposals of the Shipping Commission of 1965. The Shipping 
Commission of 1965 proposed that the government ice-breaker service should be 
financed by substantial dues collected from the ships assisted by ice-breakers. As a 
consequence, many regional interest groups rejected this proposal in their remiss 
comments during the drafting stage. Among those groups were the leading basic 
industries, the county administrative boards and the municipal port authorities. At 
the end of the drafting stage, these groups were joined by the State Maritime Ad-
ministration in a concerted action which resembled the co-operation arrangements 
in place during the 1950s.  

After organizational reform within the State Maritime Administration, the 
procedures for consulting were fully rebuilt from around 1970. This coincided with 
the preparation of the dedicated report on ice-breaking by the Port Commission of 
1965. This commission had very high ambitions and called for an expansion of 
government ice-breaker traffic to all the ports in Norrland. The fact that the com-
mission was lead by the director-general of the State Maritime Administration con-
tributed to this ambition. The Port Commission of 1965 still needed additional re-
sources and information to draft and gain legitimacy for its proposals. For that rea-
son both The Port of Commission of 1965 and at a later stage the State Maritime 
Administration frequently consulted with the largest basic industry firms in the 
Norrland region. These firms included private-owned forestry firms in Västernorrland 
as well as state-owned enterprises in Norrbotten such as ASSI and NJA. After a se-
ries of consecutive decision-making processes concerning ice-breaker investments, 
the ice-breaker fleet was substantially augmented through the acquisitions of the 
Atle (II), the Frej and the Ymer (II). 

This thesis also demonstrated that proposals were drafted through Swedish 
participation in international co-operation organizations. On the initiative of the 
Nordic Council and a subsequent committee work led by Finland, Denmark, Nor-
way, Finland and Sweden concluded an agreement on mutual ice-breaker assistance 
in 1961. This agreement was later adapted in Sweden through the promulgation of 
the ice-breaker ordinance of 1966.  

So what were the mechanisms that concluded these decision-making proc-
esses? In this respect, the thesis showed that a combination of background factors 
related to the institutional context at different administrative levels contributed to 
the outcome of the decision-making processes. This structuration pattern has also 
characterized other regional infrastructure projects such as the Öresund bridge and 
the railway lines Mälarbanan and Svealandsbanan. During these decision-making proc-
esses, regional agents have formed interest groups in order to influence the gov-
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ernment. However, their ability to influence the government has been constrained 
by institutional arrangements within contemporary transport policy. Regional inter-
est groups have needed to negotiate constrains produced by transport policy at dif-
ferent administrative levels of government. Firstly, the specific policy directed to-
wards a given transport sector and the sectoral bureaucracy have influenced the 
initial stages of decision-making processes. Secondly, the outcome of a decision-
making process has ultimately depended on how strongly the arguments brought 
forward by regional interest groups have corresponded to the general aims of 
transport policy. In Sweden, transport policy has served as one of the instruments 
that the government can use to achieve general goals within macro policy.  

From this follows that the reason why the regional interest groups were suc-
cessful in their attempts to overturn the proposals of the Ice-breaker Commission 
of 1941 can be traced to the contemporary growth policy directed towards the 
Norrland region. Industrialization was seen as a key instrument to modernize the 
regional economy and to overcome the hardships caused by small-scale farming. 
Against this background, ice-breaking was considered to be a suitable growth in-
strument whose potential needed to be investigated further.  

From the 1950s, the outcome of decision-making processes can be related to a 
combination of institutional factors emanating from both the sectoral and national 
levels. As for the sectoral level, the Swedish Maritime Administration experienced 
organizational and financial changes that benefited the expansion of ice-breaking 
along the coast of Norrland. Here, increased bureaucratization and professionalism 
was combined with a generous financial situation for the maritime sector. This 
situation can be compared with the political attitude towards the railway sector, 
where businesslike reforms and a criterion of profitability related to a market-
oriented traffic policy restricted the agenda. 

During these decision-making processes, the drafts or comments prepared by 
the State Maritime Administration and regional interest groups also corresponded 
strongly to the general aims of macro policy. This meant that their demands were 
apprehended as legitimate by the agents at the national level at the time of decision-
making. The Ministry of Trade made the decisions on ice-breaker policy from 1940 
to 1963, when this role was overtaken by the Ministry of Communications.  

Up to around 1970, these ministries regarded the ice-breaking service along 
the coast of Norrland as an instrument to increase the competiveness of the heavy 
basic industries in the Norrland region on the expanding post-war world markets. 
This meant that the arguments put forth by the State Maritime Administration and 
the regional interest groups during the decision-making processes concerning the 
Oden, the Tor and the Njord corresponded with the contemporary growth policy. 
The objectives of the government agents at the national and sector levels therefore 
coincided with the demands from interest groups in a natural way at the time of 
decision-making. 
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Even though the institutional context at the national level changed after 1970, the 
thesis demonstrated that this pattern was sustained over the whole examined time 
period. During this period, transport policy became closely integrated with regional 
development policy. This situation allowed government subsidies to those regional 
agents estimated to be in need of compensation for their transport costs. Another 
part of the regional development policy was stronger public governance within the 
heavy basic industry sector. Put together, these developments meant that ice-
breaking was regarded as a vital transport subsidy for the heavy basic industries in 
the Norrland region by the government.  

Against this background, it was simple for the State Maritime Administration 
and regional interest groups to launch their campaign against the marketization of 
the government ice-breaking service proposed by the Shipping Commission of 
1965. Advocates for an expansion of the government ice-breaking service also 
gained legitimacy by relating future ice-breaker investments to those substantial in-
vestments that were directed by the government to the state-owned enterprises lo-
cated in Norrbotten County. The initial concerns regarding the winter navigation 
situation of these firms were targeted by arguments from the State Maritime Ad-
ministration and regional interest groups that additional ice-breakers were an inevi-
table complement to the expansion of their production capacity. This argument 
was well received by agents at the national level as ice-breaking was perceived as 
the missing link in an otherwise comprehensive regional development policy.  

To conclude, it must be noted that the ice-breaker of ordinance of 1966 di-
verged from the pattern that the other decision-making processes followed. The 
ice-breaker ordinance of 1966 is an example of how an international agreement has 
been adopted into national legislation. This means that it primarily was the institu-
tional context on the international level that contributed to the outcome of the de-
cision-making process, rather than the institutional context on the sectoral or na-
tional levels. 
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