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ABSTRACT. 

"AS PUBLIC SERVICE BY USAGE, BUT BUSINESS ENTERPRISE BY NAME". Hie State Railway, the 
Railway Policy and Economic Change since 1920. ("Såsom allmänna inrättningar till gagnet, men affärsföretag 
till namnet". SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska omvandlingen efter 1920.) 240 pp. Swedish text with a 
summary in English. 
Lena Andersson-Skog, Department of Economic History, University of Umeå 1993. 

This study investigates the extent and nature of the interaction between the political, institutional and 
economical development in the Swedish railway sector 1920-1980. The work deals with two main issuse, 
which may be summarized in the following question: has the Swedish railway policy contributed to or 
counterbalanced the stagnation of the railways, especially in the post-war period? The basic premise has been 
that the institutional framework from the 19th century, was well adjusted to the requirements in the 
contemporary industrialization process. The adaption of the regulations, obligations and economic principles 
from the inter-war years and henceforth was more problematic. A growing discrepancy between economic 
conditions and policy goals emerged. Ulis affected the function of the Sate Railways (SJ). 

The interesting issue is to explain the process of renewal and abandonment of the original institutional 
arrangements. There are two distinctive driving forces in this process. Firstly the demand for transport in the 
economy of the society changed. This interacted with the expansion of motorvehicles. Motor vehicles, and later 
on civil aviation, have taken over parts of traditional railway transports. Of greater significance though, is the 
fact that railways have not been able to compete with motorvehicles on a number of growing markets in the 
economy of society. This has been of major importance to the diminishing economic returns and the declining 
company profitability in the railway sector. The second driving force is to be found in the institutional setting in 
the railway sector. The institutional principles and the railway policy gave social and economic responsibility 
priority over business profitability as the managerial strategy for SJ. SJ was used to fulfil regional and general 
economic policy goals. As a consequence the unprofitable private railways were nationalized to save the 
regional transport system. To succeed on the competitive transport market in the post-war period it became 
necessary for SJ to act as a profit-seeking company. This created a long period of political struggle in 
Parliament concerning the institutional principles. In order to keep the social economic principles, the monetary 
claims were reduced. Subsidies were given to try to save SJ s profitability as a business company. The mixture 
of social and monetary principles from 1960 and onwards, could neither solve the railway's market problems, 
nor could they keep the regional railway system intact. This failure led to the abandonment of the original 
institutional framework. In the late 1980 s it was totally replaced. Hie guiding rules for the State Railways are 
now concentrated on competition and company profitability. 

Keywords: State Railways, Railway policy, competition, changes on the transport market, 
nationalization of railways, closing down, institutional theory, institutional framework. 

Umeå Studies in Economic History 17 
Distribution: Institutionen för ekonomisk historia, University of Umeå, S-901 87 Umeå, Sweden 1993. 
Doctoral dissertation at University of Umeå. 
© Lena Andersson-Skog 1993. 

ISBN 91-7174-759-1 

ISSN 0347-254X 

Printed in Sweden by Minab, Surte 1993. 



UMEÅ STUDIES IN 
ECONOMIC HISTORY 17 

Lena Andersson-Skog 

"SÅSOM ALLMANNA INRÄTTNINGAR TILL GAGNET, MEN 
AFFÄRSFÖRETAG TILL NAMNET" 

SJ, järnvägspolitiken och den ekonomiska 
omvandlingen efter 1920. 



Doktorsavhandling vid Umeå Universitet 1993. 
Boken ingår i serien Umeå Studies in Economic History © Lena Andersson-Skog 1993. 
Tryckt hos Minab, Surte 1993. 
ISBN 91-7174-759-1 
ISSN 0347-254X 



Förord 

Det är inte helt utan problem att skriva en avhandling som handlar om SJ. Det är ett 
ämne som, liksom skatterna och vädret, sätter blodet i svallning och väcker starka 
känslor hos många människor. Järnvägarnas utveckling, i synnerhet i den egna 
hembygden, ligger många svenskar varmt om hjärtat. Detta gör att de flesta har en egen 
uppfattning om hur det egentligen förhåller sig med järnvägspolitiken och vad som är 
felet med SJ. Hatkärleken till SJ är djupt rotad. Både inom och utanför universitetet 
tenderar därför diskussioner om järnvägar och järnvägspolitik att utmynna i passionerade 
försvarstal för järnvägar och hårda angrepp på SJ. Förhoppningsvis kan mitt arbete bidra 
till att rucka något på den gängse svart-vita bilden och sätta in SJ:s utveckling i ett 
vetenskapligt perspektiv. 

Det är heller inte lätt att skriva en avhandling om ett område som bjuder på så 
många möjligheter till lustiga kommentarer som järnvägarna gör: "Du spårar väl inte ur 
nu?, Akta dig för stickspår!, Var inte så enkelspårig!, Det är dags att växla om!, Man får 
inte vara dummare än tåget!, Nu går det som på räls!" är några av de många välmenande 
råd som omgivningen av någon anledning lätt tycks inspireras till. 

Bortsett från dessa visdomsord har ett flertal personer under arbetets gång aktivt 
bidragit med synpunkter, uppmuntran och kritik som fört arbetet framåt. Min handledare 
professor Ulf Olsson, har tagit del av manus i olika stadier av läsbarhet. Han har läst, 
kommenterat och diskuterat texten. Under arbetets senare del har också professor Olle 
Krantz bidragit med värdefulla sakkunskaper och synpunkter. Tack också till professor 
Böije Johansson som läst och kommenterat manus. Fil. dr. Maurits Nyström har följt 
hela det mödosamma avhandlingsarbetet. Hans aldrig sviktande uppmuntran och kloka 
råd har varit ett stort stöd. Med sin ständiga förmåga att alltid se det oklart tänkta har 
också fil. dr. Dan Bäcklund givit många konstruktiva och kreativa synpunkter. 

Jag vill rikta ett särskilt tack till fil. kand Kerstin Norlander som både har gjort 
vardagen möjlig och fyllt den med intellektuellt och mänskligt givande samtal. Fil. kand 
Hans-Urban Strand har tillsammans med fil. dr Hans Westlund utgjort ett forum för 
utbyte av stora tankar under trevlig samvaro. Till alla dessa, övriga arbetskamrater och 
deltagare på högre seminariet riktar jag mitt varma tack. Vidare riktas också ett stort tack 
till Transportforskningsberedningen för det välvilliga bemötande och det finansiella stöd 
de givit mitt arbete. 

Janne och Axel - utan er reservationslösa kärlek och obegränsade tålamod hade 
detta inte varit möjligt. Nu ska mamma inte längre bo på jobbet. 

Lena Andersson-Skog 





Innehållsförteckning 

I. Inledning 1 

A. Den andra transportrevolutionens förlorare 1 
1. Järnvägarna och det feberaktiga "lifvet" 2 
2. Det politiska inflytandet - en faktor som "hindrar och fördyrar" trafiken? 5 

B. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 9 
1. Källmaterialet 10 

C. Teoretiska utgångspunkter 11 
1. Det institutionella perspektivet i ekonomisk historia 11 
2. Institutionella förutsättningar för ekonomisk tillväxt 15 
3. Orsaker till institutionell förändring och stabilitet 16 
4. Ramar för en institutionell metod? 19 

D. SJ i ett institutionellt perspektiv 21 
I. Arbetets uppläggning enligt en institutionell metod 23 

II. Statsbanehushållningens framväxt till 1920 26 

A. Den nationella utvecklingsideologin och järnvägarna 26 
1. Järnvägsbyggandet i Sverige 27 

B. Det institutionella systemets byggstenar 35 
1. Ämbetsverket tar form 35 
2. Relationen mellan statsmakten och SJ 36 
3. Förhållandet mellan SJ och den enskilda järnvägssektorn 37 

C. Järnvägspolitikens mål 38 
1. En infrastruktur för samhällsutveckling 38 
2. Lönsamhetsfrågan och avkastningskraven 40 

D. Förutsättningar för statsbanehushållningen vid 1920-talets början 42 

III. Transporter, trafik och ekonomiskt resultat för SJ 1920-1980 45 

A. Transportrevolutionen under 1900-talet 45 
1. Transportsektorns omvandling 45 
2. Utvecklingen av SJ:s transporter 1920-1980 49 

B Transportarbetets strukturförändringar 52 
1. Godstransporternas sammansättning 52 
2. Persontrafikens förändringar 55 



iv 

G Järnvägssektorns moderinsering 51 
1. Elektrifieringen och statsbanornas tekniska utveckling 57 
2. Förstatligande och järnvägsnedläggningar 60 
3. Den stela trafikstrukturen 64 

D. SJ:s ekonomiska utveckling 73 
1. Huvuddrag i det ekonomiska resultatet 1920-1980 73 
2. Statsbanornas avkastnings- och lönsamhetskrav 77 

E. Framväxten av det olönsamma bannätet 19 
1. Några drag i det polariserade bannätets karaktär 79 
2. Bandelsredovisningens historia 85 
3. Lönsamma och olönsamma bandelar 1911-1928 86 
4. Driftresultatet på bandelsnivå 1929-1960 89 
5. Det separatredovisade bannätet 1962-1980 100 

F. Statsbanehushållningen och transportrevolutionen under 1900-talet 103 

IV. Mot statsbanehushållningens gränser 1920-1945 107 

A. Att förena det gamla och det nya 107 
1. Statsbanefrågan utreds - reglering och frihet 107 
2. Ämbetsverket inför de nya förutsättningarna 110 
3. Järnvägspolitiska frågor under mellankrigstiden 111 

B. Kulturbanetanken i statsbanehushållningen 112 
1. "tidens största politiska tanke i vårt land" 113 
2. Inlandsbanan och järnvägspolitiken 115 
3. Inlandsbanan på statsbanehushållningens marginaler 117 

G Avkastningsfrågan under mellankrigstiden 120 
1. Lönsamhet eller samhällsnytta? 120 
2. Malmbanan, lapplandsmalmen och SJ:s ekonomiska frihet 122 
3. Nya ekonomiska principer för SJ 127 
4. Järnvägstaxan i samhällsekonomins tjänst 128 

D. Förstatligandefrågan i svensk järnvägspolitik 130 
1. Förstatligande som rationalisering? 131 
2. Statsförvärven av de olönsamma privatbanorna 132 
3. Förstatligande som regional stödinsats? 135 
4. Förstatligandet och statsbanehushållningen 136 

E. Statsbanehushållningen omkring 1945: Förändring och uppluckring 
av de institutionella ramarna 141 



v 

V. Mot en järnvägsekonomisk lösning 1945-1980? 144 

A. Det trafikpolitiska dilemmat 144 
1. Trafikpolitikens roll under efterkrigstiden 144 
B. Anpassningens former 147 
1. Nedläggningsepokens problematik 147 
2. Järnvägarna i konkurrens om investeringsmedel 148 

C. På vilka villkor ska SJ vara lönsamt? 151 
1. Nya järnvägspolitiska regler och styrmedel 153 
2. Taxepolitiken på konkurrensmarknaden 155 
3. Det trafiksvaga bannätet och godstaxan 156 
4. Från nedskrivningar till driftsubventioner 159 
5. Statsbanehushållningen i kris 161 

D. En ny trafikpolitik formas 162 
1. Institutionell förnyelse och tröghet under 1960- och 1970-talen 163 
2. Järnvägsstyrelsens politisering 167 
3. Den trögföränderliga järnvägspolitiken 169 
4. En defensiv anpassning 1945-1980 173 

F, Mot en järnvägsekonomisk lösning under 1980-talet 174 
1. Klyvningen av järnvägssektorn fullbordas 176 

VI. Statsmakten, SJ och järnvägssektorns institutionella 
omvandling under 1900-talet 180 

A. Från statsbanehushållning till järnvägsekonomi 180 
1. Järnvägspolitik som ekonomisk-politiskt styrmedel 180 
2. Riksdagen och den regionala utvecklingen 184 
3. SJ- mellan statsmakten och marknaden 188 

B. Institutionell förändring och järnvägspolitisk förnyelse. Slutdiskussion 192 

Summary 201 
Appendix 207 
Förteckning över tabeller, diagram och figurer 213 

Fotnoter 217 
Källor och Litteratur 229 





I. Inledning 

A. Den andra transportrevolutionens förlorare 

I Ekonomisk tidskrift år 1906, diskuterade Eli F. Heckscher vilken betydelse 

transportväsendets utveckling, främst järnvägarnas framväxt, hade haft för den 

ekonomiska tillväxten under industrialiseringen. Han slog där fast: 

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

Heckscher tog här upp frågan om de institutionella förhållandenas betydelse för 

ekonomisk utveckling. Han syftade närmast på de amerikanska järnvägsbolagens sätt att 

använda sin kontroll över prissättningen på järnvägsfrakter för att tillskansa sig den 

ekonomiska makten över delar av näringslivet i olika regioner. Detta var heller inte ett 

tillvägagångssätt som statsmakten stod främmande inför, menade Heckscher. Med de 

ökande offentliga insatserna på allt fler områden i samhället kom politiska faktorer i en 

allt högre grad att styra det ekonomiska livet. En växande del av ekonomin styrdes mer 

eller mindre direkt av politiskt fattade beslut och administrativa regelverk. Exempelvis 

använde Preussen järnvägstaxan för att sätta upp en "andra tullmur" vilket stärkte den 

inhemska industrins utvecklingsmöjligheter. Järnvägspolitiken kunde fungera som ett på 

samma gång både flexibelt och kraftigt verktyg för statens ekonomiska och sociala 

syften. 

Detsamma kan sägas gälla den svenska järnvägspolitikens utveckling. Under 

industrialiseringen av Sverige ökade den statliga aktiviteten i samhällsekonomin. Allt 

sedan riksdagen under 1850-talet beslutade att staten skulle bekosta, bygga och driva ett 

antal järnvägslinjer, s.k. stambanor, för att i nationens intresse motverka förekomsten av 

"vingleri och planlöshet" i järnvägsbyggandet, har politiska beslut varit avgörande vid 

utformningen av såväl statsbanornas ekonomiska och politiska mål som de regelverk 

som utgjort ramarna för verksamheten. 

Det finns dock ett ömsesidigt beroende mellan olika transportmedel och skilda faser 

i samhällsekonomins tillväxt. Medan goda transporter kan främja ekonomisk tillväxt kan 

också tillväxten med tiden förändra samhällets behov av olika transportlösningar. Med 

det industriella samhällets utveckling har transportbehoven differentierats och 

mångfaldigats. Samtidigt har det växande tekniska kunnandet gjort det möjligt att 

förbättra gamla tekniker, men också att ersätta dem med nya transportmedel. 

Transportteknologiernas utveckling tycks följa ett allmänt mönster: från tillväxt och 

expansion till mognad, stagnation och nedgång. Det var ångan som stod för den första 
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transportrevolutionen. Med järnvägar och ångfartyg blev det möjligt både att krympa och 

att vidga världsekonomin. Järnvägarna och ångfartygen övertog den roll i 

transportsystemet som tidigare spelats av segelfartyg och kanalfrakter. Samtidigt 

kombinerades dessa masstransporter med ett omfattande distributionssystem av 

dragarfordon. 

Under 1920-talet inleddes en andra transportrevolution i och med 

förbränningsmotorns kommersiella etablering. Liksom industrialiseringen är svår att 

tänka sig utan järnvägarna, är den ekonomiska tillväxten efter 1950 nära förknippad med 

bilismens genombrott på bred front. Bilen blev det karaktäristiska 

kommunikationsmedlet och tog över transportuppgifter från järnvägarna, framförallt av 

persontransporter. För järnvägarna innebar den andra transportrevolutionen att de 

förlorade sin dominerande roll för den ekonomiska tillväxten. Samtidigt försämrades 

järnvägarnas ekonomiska resultat. Även i detta avseende blev järnvägarna förlorare. Men 

trots dessa svårigheter är järnvägarna ännu oundgängliga som transportlösning för stora 

delar av näringslivet och därmed för den ekonomiska utvecklingen. 

De stora dragen i denna ekonomiska omvandling är kända och accepterade 

förklaringar till järnvägarnas förändrade position i samhällsekonomin. Det finns dock en 

sida av omvandlingen som inte beaktats. Trots att det politiska inflytandet över 

järnvägssektorn alltid varit stort, är det oftare det "feberaktiga lifvet" på transport-

marknaden och dess inverkan på järnvägarna som studerats. Hur de förhållanden ser ut 

som kan "hejda", "fördyra eller hindra" eller möjligen underlätta utvecklingen har inte 

ägnats motsvarande intresse. Med andra ord gäller det hur de institutionella ramarna och 

den förda järnvägspolitiken ska relateras till järnvägarnas förändrade ekonomiska 

förutsättningar under 1900-talet. Både samhällsekonomiska mål och 

företagsekonomiska krav har format järnvägarnas utveckling. I skärningspunkten mellan 

dessa motsatta poler har en kärnfrågan varit om SJ ska vara "allmänna inrättningar" eller 

"affärsföretag." Det är därför en angelägen uppgift att tydliggöra och studera samspelet 

mellan den ekonomiska förändringen och järnvägspolitiken och dess betydelse för den 

svenska järnvägssektorn under 1900-talet. 

1. Järnvägarna och det "feberaktiga lifvet" 

Ingen teknisk innovation har tilldelats en så viktig roll för de senaste etthundrafemtio 

årens ekonomiska, sociala, politiska och kulturella utveckling som järnvägarna. Att 

järnvägarna uppfattades som en väldig drivkraft i samhället framgår både av de samtida 

skildringarna och av moderna historiska standardverk.2 
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Järnvägsforskningens huvudfåra kännetecknas av att den främst behandlar 

kopplingen till den ekonomiska tillväxten under järnvägarnas guldålder fram till och 

med första världskriget. Resultaten visar på järnvägarnas betydelse för den ekonomiska 

tillväxten. Patrick O'Brien menar exempelvis att järnvägarnas viktigaste bidrag till den 

ekonomiska utvecklingen var den transportkostnadssänkning som möjliggjorde 

massgodstransporter till lands. De sänkta transportkostnaderna bidrog också till att hålla 

varupriserna nere. På längre sikt ökade järnvägarna också integrationen mellan varu-

och arbetsmarknaderna i olika länder med en utjämning av regionala prisskillnader som 

följd.3 W.W. Rostow hävdar i sitt arbete om den ekonomiska tillväxtens stadier att 

järnvägsutbyggnaden var en avgörande förutsättning för den industriella utvecklingen i 

bl.a. Frankrike, Tyskland och U.S.A. samt var av stor betydelse för den svenska 

utvecklingen.4 

En av de få som uttryckt en avvikande uppfattning om järnvägarnas unika betydelse 

är Robert Fogel. I sitt banbrytande arbete inom "New Economic History", behandlar han 

sambanden mellan järnvägarnas utveckling och den amerikanska ekonomiska tillväxten 

under 1800-talet. Där hävdar han att järnvägarna inte hade den avgörande betydelse som 

de brukar tillskrivas. Genom ekonometriska beräkningar och kontrafaktiska resonemang 

visar Fogel att andra storskaliga transportlösningar, t.ex. en kombination av kanalfrakter 

och hästskjutsar, skulle kunna ha spelat nästan samma roll för ekonomin.5 I ett klassiskt 

arbete kommer Guy Hawkes med liknande metoder fram till det motsatta resultatet för 

England mellan 1840 och 1870. Den engelska ekonomin skulle inte kunnat ersätta 

järnvägarna med andra transportlösningar utan en merkostnad på cirka 10% av 

nationalinkomsten, anser Hawke.6 

I Sverige är järnvägssektorns historia ännu idag i hög grad en skildring av ångans 

triumf på transportmarknaden. En pionjär på området var Eli F. Heckscher, som i sin 

avhandling 1907 studerade järnvägarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen. 

Takten i befolkningsutvecklingen och den industriella uppbyggnaden före, under och 

efter järnvägsbyggandet, använde Heckscher som indikatorer för den betydelse 

järnvägarna hade som hävstång för ekonomisk tillväxt i olika regioner.7 Järnvägarna 

hade sin största effekt på utvecklingen i Jämtland och Norrbotten, samt på 

koncentrationen och moderniseringen av stål- och järnindustrin. Dessutom skapade 

järnvägarna en rad nya stationsorter. Med utgångspunkt från Heckschers studie har Stig 

Svallhammar också analyserat vilken betydelse etableringen av lokala järnvägar hade för 

utvecklingen i norra Kalmar län, under perioden mellan 1850 och 1920.8 
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I sitt arbete om järnvägsinvesteringarnas omfattning i Sverige har Eric Nicander 

visat att järnvägsbyggandet svarade för en betydande andel av nationalprodukten mellan 

1853 och 1914. Ny- och ombyggnader av järnvägar utgjorde drygt 90% av de totala 

investeringarna i transportsektorn under 1860-talet. Från 1870 till ca 1900 var 

motsvarande andel 80%. Mellan 1901 och 1914 utgjorde de 70% av investeringarna i 

transportsektorn.9 Järnvägarnas betydelse för tillväxten inom andra branscher är också 

undersökt. Hans Modig har studerat sambanden mellan järnvägarnas efterfrågan på 

maskiner och insatsvaror och tillväxten inom svensk industri under perioden 1849-

1914.10 Modigs slutsats blev att järnvägarnas direkta effekt för industrin var liten. 

Huvuddelen av såväl investeringskapital som vagnpark, räls och teknisk kunskap 

importerades. Störst betydelse hade järnvägarna för verkstadsindustrin, där deras 

efterfrågan motsvarade ca 10% av utbudet under hela den period Modig undersökte. 

Under 1870-talet var efterfrågans betydelse relativt sett störst. Drygt 15% av 

verkstadsindustrins produktion gick då till den svenska järnvägssektorn.11 

Fram till första världskriget är järnvägarnas koppling till den ekonomiska tillväxten 

väl belyst. Det finns emellertid få arbeten som behandlar järnvägarnas betydelse för 

tillväxten efter första världskriget. För Sveriges del är de arbeten som behandlar större 

delen av 1900-talet oftast tidsmässigt begränsade eller kopplade till ett speciellt 

problem. Dessa arbeten är vanligen traditionella historiker om privata järnvägsföretag.12 

Det finns också undersökningar av den jämvägsteknologiska utvecklingen och studier av 

järnvägens roll för utvecklingen inom en bestämd region.13 Den mest utförliga 

behandlingen av järnvägarnas långsiktiga utveckling är de jubileumsskrifter som SJ 

publicerade i samband med 50-, 75- och 100- årsfirandet åren 1906, 1931 och 1956. 

Där beskrivs i allmänna ordalag SJ:s framväxt, förändringen av järn vägsteknologi och 

driftformer samt hur det ekonomiska resultatet utvecklats. 

Det finns dock arbeten som behandlar relationen mellan järnvägar och 

samhällsekonomisk utveckling från mer generella utgångspunkter och i ett längre 

perspektiv även för tiden efter 1920. Hans Westlund har exempelvis visat att det 

tillgänglighetsmönster som järnvägarna skapade under 1800-talets senare del i hög grad 

fortsatte att påverka industrilokalisering och befolkningsutveckling ända fram till 1950-

talet.14 

Från ett resonemang om olika transportmedels livscykler ger Åke E. Andersson en 

generell förklaring till järnvägarnas tillbakagång inom transportsektorn. 

Industrisamhällets omvandling till ett informations- och tjänstesamhälle under 1900-

talet ökade efterfrågan på flexibla transportlösningar och "Just-in-time'-transporter 

något som järnvägarna hade svårt att erbjuda. De dynamiska och expansiva sektorerna i 

samhället hade därför små behov av järnvägarna, vilka därmed kom att spela en allt mer 
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perifer roll i det totala transportsystemet.15 Samhällets transportbehov har förändrats och 

orienterat sig bort från järnvägarna. Av detta drar Andersson slutsatsen: satsa på bilismen 

och modern kommunikationsteknologi för skapa ekonomisk tillväxt.16 

I ett arbete om godstransportmarknadens utveckling mellan 1920 och 1964 har Olle 

Krantz på ett mer djupgående sätt klarlagt järnvägarnas betydelse för den 

samhällsekonomiska tillväxten. Krantz visar hur relationen mellan transporter och 

samhällsekonomisk tillväxt förändras genom att undersöka sambanden mellan tillväxten 

av transportvolym och produktionsutveckling inom olika sektorer av ekonomin. Krantz 

relaterar också denna utveckling till de konkurrensfördelar respektive nackdelar som 

olika transportmedel har.17 Här har järnvägarna i högre grad än bilismen haft en fördel i 

låga fraktpriser för stora transportmängder gods med låg förädlingsgrad. Bilismens 

styrka ligger istället i en snabb befordran av små mängder gods med högt varuvärde. 

Detta har bidragit till en uppdelning av transportmarknaden mellan olika transportmedel. 

2. Det politiska inflytandet - en faktor som "hindrar och fördyrar" 

trafiken ? 

Järnvägsbyggandet sammanföll med den omstöpning av formerna för samhällets 

ekonomiska och politiska liv som industrialiseringen innebar. Hur de politiska och 

ekonomiska förhållandena påverkade järnvägarnas utveckling under etableringsfasen är 

ett centralt forskningsfält. Under de senaste decennierna har de politiska och 

institutionella aspekterna också rönt allt större intresse i försöken att förklara den 

allmänna nedgången för de europeiska järnvägarna under efterkrigstiden. 

Det är tre huvudområden som diskuterats inom denna forskningsram. För det första 

hur kontrollen över järnvägarna utformades på den politiska arenan, i en kamp mellan 

järnvägsföretagen, statsmakten och övriga intressegrupper. Ett exempel på att politiska 

påtryckningar påverkat järnvägspolitikens utformning ger Geoffrey Alderman i sin 

skildring av de brittiska järnvägsbolagens intressegruppspolitik under 1800-talet. I 

parlamentet försökte representanter för bolagen motverka alla lagförslag som skulle 

komma att verka hindrande för järnvägsbolagens expansion. Henry Parris behandlar hur 

parlamentet å sin sida försökte kontrollera järnvägssektorn genom att bromsa detta 

inflytande med lagstiftning och inrättandet av olika kontrollorgan m.m. under 1800-

talet.18 

Också Fritz Hodnes arbete om norska statens investeringar i infrastruktur kan 

nämnas. Han beskriver där hur det norska stortinget under 1800-talet behandlade frågor 

om järnvägsinvesteringar. Hodne menar att uppbyggnaden av det parlamentariska 

systemet skapade möjligheter för olika regionala ekonomiska och politiska intressen att 
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påverka järnvägsinvesteringarna. Med utgångspunkt från ekonomisk teori vill Hodne 

förklara hur relationen mellan investeringskostnaderna och tullinkomsterna påverkade 

agerandet.19 

Även i svensk forskning har järnvägspolitken väckt intresse. Sverker Oredsson tar 

upp den järnvägspolitiska debatten och de underliggande värderingarna hos olika aktörer 

i sin avhandling om de järnvägspolitiska diskussionerna fram till 1890. Han sätter också 

motiveringarna till statsbanenätets utbyggnad i relation till samtidens ideologiska debatt 

och utvecklingen inom ekonomisk teori.20 K.G. Alvfors har ytterligt noggrant skildrat de 

järnvägspolitiska diskussionerna och ställningstagandena i riksdagen mellankrigstiden, 

när järnvägspolitiken utmynnade i ett beslut att förstatliga hela järnvägssektorn.21 

Den andra forskningstraditionen utgår från järnvägsföretagen som aktörer på 

transportmarknaden. Deras agerande relateras till det statliga inflytandet över företagen 

genom järnvägspolitiken. Här kan intressekollisionerna vara betydande om det är en 

privatägd järnvägssektor som ska styras. Det är ett förhållande som D.H. Aldcroft tar upp 

när han skriver om de engelska järnvägsbolagens ekonomiska och institutionella 

utveckling efter 1914.22 Två viktiga faktorer bakom de brittiska järnvägarnas 

ekonomiska kräftgång efter 1914 är den statliga järnvägspolitik som förts och 

järnvägsbolagens oförmåga att anpassa sig till nya marknadsförhållanden. Försöken att 

förena bolagen motarbetades och misslyckades. Det fick till följd att den splittrade 

strukturen konserverades och att statens inflytande och mjöligheter att reformera sektorn 

minskades. En följd av detta blev eftersatta investeringar och uteblivna moderniseringar 

av sektorn.23 

Även relationen mellan ett statligt järnvägsföretag och statsmakten kan innehålla 

spänningar, inte minst under perioder med snabba förändringar av de politiska 

förhållandena eller av förändrade förutsättningar på marknaden för järnvägarna. Detta är 

en aspekt som T.R. Gourvish trycker starkt på i sitt verk om det första kvartsseklet efter 

det brittiska järnvägsförstatligandet 1948 24 Under denna period har staten gjort stora 

ansträngningar att få British Rail på fötter utan att lyckas. Han ser emellertid inte det 

politiska inflytandet i sig som en huvudförklaring till problemen. En privatägd 

järnvägssektor skulle drabbas av samma omställningsproblem på marknaden. Det är 

istället sammanblandningen av politiska, samhällsekonomiska önskemål och 

företagsekonomiska krav samt politisk opportunism som är nyckelfaktorerna bakom 

tillbakagången 25 

Stewart Joy tar upp hur de institutionella ramarna fungerat i den brittiska 

järnvägssektorn under efterkrigstiden. Joy frågar hur det kan komma sig att staten 

ständigt skjutit till de medel som behövts för att täcka det växande driftunderskottet för 

järnvägarna, utan några krav på att resultatet någonsin ska förbättras. Orsaken finner han 
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i reglerna för det subventionssystem som till synes för evigt tillåter politiker och 

tjänstemän i statsförvaltningen å ena sidan och ledningen för järnvägarna å andra sidan, 

att fortsätta verksamheten med oförändrade strategier.26 Trots att de politiska målen tid 

efter annan omdefinieras, skapas inga incitament för en reell förändring så länge som 

staten fortsätter att subventionera förlusten av allmänpolitiska skäl. På frågan varför 

järnvägspolitiken inte förändrats på denna punkt, och varför inte järnvägsintressena 

agerat starkare, ger Joy svaret: 

"The answer is a combination of failure (or refusal) to understand the railways' commercial problem, pure 
romanticism and the vital need for some railway services".^ 

Det är ett svar som tangerar en kärnfråga när det gäller järnvägspolitikens utveckling, 

nämligen avvägningen mellan samhällsekonomiska önskemål och företagsekonomiska 

krav. 

Det är också klart att det politiska inflytandet haft olika betydelse över tiden och när 

det gäller olika delar av järnvägarnas verksamhet. Exempelvis har den betydelse som 

järnvägarna tillmättes för ekonomisk tillväxt troligen stimulerat investeringsviljan. 

Samtidigt har det politiska inflytandet över järnvägarnas ekonomi och företagsmässiga 

handlande ofta varit mer begränsat. Det statliga järnvägsföretaget, betraktat som ett 

allmänpolitiskt medel, möter under efterkrigstiden samma krav på transportmarknaden 

som andra företag men utan att ha samma handlingsfrihet. Järnvägspolitiken kan ses som 

ett uttryck för samhällets ställningstagande och försök att hantera detta dilemma vid 

olika tidpunkter. 

Det är ett faktum att näringslivets transportefterfrågan och befolkningens resmönster 

ändrats som en följd av djupgående strukturella förändringar i samhällsekonomin. Att 

utveckla nya marknader är därför ett led i en omvandling och anpassning av 

järnvägssystemet till tjänstesamhällets nya transportbehov. En djupare analys av 

samspelet mellan de ekonomiska förhållandena på transportmarknaden och 

järnvägspolitikens utformning och målsättningar saknas dock i den brittiska forskningen. 

I sitt arbete om det globala järnvägssystemets utveckling poängterar Bernard de 

Fontgalland att transportpolitiken har stor betydelse för järnvägarnas roll i ekonomin, 

oavsett om järnvägarna är statliga eller privata.28 Statens agerande och inriktningen av 

transportpolitiken är oerhört viktiga för utvecklingen på transportmarknaden. Vid sidan 

av näringslivets behov av transporter är den statliga investeringsviljan avgörande för i 

vilken mån järnvägarna kommer att tillåtas etablera sig på nya marknader. 

Trafikpolitikens effekter för SJ och dess kopplingar till förändringarna på 

transportmarknaden har Anders Sannerstedt diskuterat i sin avhandling om effekterna av 

den svenska trafikpolitikens förändring under 1960-talet. Det trafikpolitiska beslutet år 
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1963 innebar att nya mål och riktlinjer för en ökad fri konkurrens mellan trafikslagen 

sattes upp.29 Bakgrunden var järnvägarnas lönsamhetsproblem och svårigheter att klara 

konkurrensen under 1950-talet. Jörgen Wedin undersöker i sin tur hur 

opinionsbildningen och det riksdagspolitiska arbetet påverkade trafikpolitikens 

utformning mellan 1963 och 1979. Utvecklingen ledde till en återgång till en mer 

reglerad transportpolitik efter 1979.30 I en debattbok om järnvägsnedläggningarna under 

1980-talet behandlar Jan du Rietz hur järnvägspolitiken har bidragit till nedmonteringen 

av SJ och järnvägstrafiken i Sverige, du Rietz diskuterar utvecklingen som en effekt av 

ett felaktigt järnvägspolitiskt system under efterkrigstiden, där järnvägarna fått stå 

tillbaka för bilismen.31 

Inget av dessa svenska arbeten problematiserar emellertid förhållandet mellan 

transportmarknadens långsiktiga utveckling och den politiska och institutionella 

strukturens förändring inom järnvägssektorn. Inte heller görs några mer långsiktiga 

studier av förändringarna i järnvägspolitikens mål och dess förutsättningar i ett längre 

perspektiv. Relationen mellan ekonomisk tillväxt, ekonomisk strukturförändring och 

järnvägspolitikens innehåll och institutionella ramar för järnvägarna utgör dock ett tredje 

forskningsfält. 

I sin avhandling om relationerna mellan järnvägarna och staten har Håkon 

Gundersen uppmärksammat det cykliska utvecklingsförloppet på transportmarknaden. 

Gundersen menar att det beror på att den transportteknologiska utvecklingen förändrar 

konkurrensbetingelserna för olika transportmedel. Gundersen frågar sig hur sambandet 

mellan marknadsförändringarna under olika samhällsekonomiska faser och de politiska 

och instutionella förhållandena ser ut. För järnvägarnas del finner Gundersen ett mönster, 

där ett ökat statligt inflytande över järnvägssektorn sammanfaller med de olika faserna i 

järnvägarnas konkurrens- och livscykel. Etablerings- och expansionsfaserna 

kännetecknas av försök att reglera marknaden, antingen från järnvägsbolagen eller 

statsmakten. Under stagnationsfasen finns ett gemensamt intresse mellan staten och de 

privata ägarna att förstatliga järnvägarna.32 

Gundersens tes är att den statliga interventionen sker gradvis och som ett svar på de 

ekonomiska problem som uppstår i järnvägssektorn i och med införandet av en 

konkurrerande teknologi - bilismen. Poängen är att statliga ingrepp påverkar 

företagens/teknologins produktions- och utbudspolitik. Institutionella och politiska 

förhållanden påverkar med andra ord järnvägarnas anpassning till konkurrens-

förändringarna. Detta kan reultera i vad Gundersen kallar "institutionell dissonans". Med 

detta menar han att det statliga agerandet kan skapa motsättningar mellan gamla och nya 

mål inom järnvägssektorn. Nya beslut kan (oavsiktligen eller ej) upphäva andra, vilket 

reulterar i olösliga målkonflikter i det institutionella systemet.33 Vad förekomsten av 
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institutionell dissonans får för effekt på transportmarknadens fortsatta utveckling 

behandlas emellertid inte. Gundersen lägger exempelvis en mycket liten vikt vid 

statsmaktens agerande för att lösa motsättningarna. Inte heller problematiserar han den 

politiska processen. De representativa organen, parlamentet, representanthuset eller 

stortinget ges inte några aktiva roller i analysen. Orsakssambandet går i huvudsak i en 

riktning, från marknaden till politiskt agerande utan att stöta på några komplikationer på 

vägen. Det som trots allt gör ansatsen intressant är den uttalade kopplingen mellan 

transportmarknad, politiskt system och institutionella förhållanden. 

Gundersens ansats väcker också frågan om järnvägspolitiken verkligen alltid varit 

ett hinder för järnvägarnas utveckling. En slutsats som ligger nära till hands är att 

järnvägspolitikens betydelse för järnvägsföretagens expansion har ändrat karaktär under 

1900-talet. Under tiden fram till 1920 har järnvägspolitiken ganska entydigt bidragit till 

järnvägarnas framgångar. Därefter har den inte kunnat motverka de negativa effekterna 

utvecklingen på transportmarknaden haft för järnvägarna. I vilken mån järnvägspolitiken 

varit ett reellt hinder för järnvägsföretaget att agera återstår att undersöka. 

Intresset för dessa och liknande frågor har varit svagt i svensk forskning. Hur 

framväxten av nya transportmedel och förändrade transportbehov har påverkat 

samhällets försök att styra utvecklingen genererar dock frågor om vilken roll 

järnvägspolitiken haft för järnvägarnas anpassning och konkurrensmöjligheter under 

olika perioder. Det är därför en utmaning att försöka utnyttja insikter och kunskaper från 

internationell forskning i ett arbete om den svenska utvecklingen. 

B. Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Arbetets syfte är att studera samspelet mellan ekonomisk förändring och politisk och 

institutionell omvandling i den svenska järnvägssektorn efter 1920. Bakgrunden är att en 

ny transportteknologi etablerades vilket förändrade förutsättningarna för järnvägarna. En 

strävan är att klargöra hur SJ, mot bakgrund av förändringen på transportmarknaden, 

påverkades av järnvägspolitiken och de institutionella ramarna. Att studera SJ i ett 

institutionellt perspektiv blir delvis en fråga om att undersöka det järnvägspolitiska 

systemets anpassningsförmåga eller motståndskraft mot samhällsekonomisk förändring. 

Med andra ord, förekomsten av "institutionell dissonans" vad gäller mål och medel i 

järnvägspolitiken, hur den påverkar SJ och hur den hanteras. 

Har järnvägspolitiken och de institutionella ramarna bidragit till att SJ har förlorat 

sin ställning på transportmarknaden? Eller har de istället bromsat konkurrensens 

inverkan och hindrat att järnvägarna slagits ut som transportmedel? 
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För att kunna besvara frågorna krävs en undersökning av hur SJ:s ställning på 

transportmarknaden faktiskt har förändrats. Omfattningen av transportarbetet, 

sammansättningen av transporterna, utbudet av olika typer av trafik och det ekonomiska 

resultatet är viktiga att studera. Dessa faktorer ska studeras på nationell och, där det är 

möjligt, på regional nivå. Indirekt ger det också en bild av förändringarna på 

transportmarknaden för undersökningsperioden. 

Dessutom ska järnvägspolitikens mål och de institutionella ramarna undersökas och 

diskuteras i anslutning till ovanstående frågeställningar. En mycket viktig faktor är hur 

de ekonomiska villkoren på transportmarknaden filtreras via de institutionella ramarna 

och järnvägspolitikens mål till SJ och de beslutande politiska organen under olika 

perioder. 

Arbetet omfattar i huvudsak tiden mellan 1920 och 1980. Det är en 

omställningsperiod för järnvägarna, där de senaste årtiondena kan betecknas som en 

konstant krisperiod. I vissa avseenden omfattar avhandlingen även den järnvägspolitiska 

utvecklingen från ca 1870 fram till idag. Det gäller för framväxten och förändringen av 

de institutionella ramarna. Etableringsfasen fram till 1920 är det första ledet i denna 

process. Med tanke på den omvandling av järnvägssektorn som ägt rum under 1980-

talet, är det givetvis omöjligt att sluta arbetet utan att sätta in denna utveckling i det 

långsiktiga förändringsmönstret. 

Tonvikten i arbetet är lagd på SJ:s utveckling. Arbetet begränsas dessutom till SJ:s 

järnvägstrafik. Buss- och biltrafiken var länge en volymmässigt och ekonomiskt liten 

del av SJ:s verksamhet. Eftersom arbetet handlar om järnvägarnas utveckling har denna 

speciella del av SJ:s verksamhet lämnats utan avseende. Inte heller de många privata 

järnvägsbolagen ingår i undersökningen. De behandlas dock i anslutning till vissa frågor. 

När det gäller den institutionella omvandlingen relateras förändringarna också i första 

hand till generella ekonomiska förhållanden snarare än till partipolitiska strategier. 

1. Källmaterialet 

Källmaterialet består i huvudsak av handlingar samt primäruppgifter om transportarbete 

och trafikutveckling hämtade från SJ:s arkiv. Detta material kompletteras med 

riksdagstryck, offentliga utredningar och betänkanden samt offentlig statistik. Den 

officiella svenska transportstatistiken är synnerligen varierad till innehållet, över tiden 

och mellan olika transportslag. Den splittrade statistiken har lett till att kunskaperna om 

transportsektorns utveckling före 1950 ännu till stora delar är knapphändig. En stor brist 

är att vi saknar kännedom om hur de olika transportslagens frakter fördelas på varuslag 

och transportsträckor. Dessutom saknas ekonomiska uppgifter för olika transporter. Det 
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lägger stora hinder i vägen för en historisk undersökning av förändringarna av den 

regionala transportutvecklingen under industrialiseringen och därefter. Mest utförlig är 

den offentliga järnvägsstatistiken. Den finns frän 1860 och framåt. Tyvärr är emellertid 

inte heller den enhetlig över tiden. Innehållet förändras ett flertal gånger, och uppgifterna 

blir mindre utförliga ju längre in på 1900-talet vi kommer. Materialet innehåller främst 

olika uppgifter om transportarbete och transportkvantiter på aggregerad nivå. 

Redovisningen av transportarbetet på regional nivå är långt ifrån lika uttömmande som 

den aggregerade statistiken.34 Källorna ger dock en god bild av trafikstrukturen på 

bandelsnivå, men inte av transporternas sammansättning. 

Ett antal generella uppgifter om SJ:s ekonomiska resultat redovisas också i den 

offentliga statistiken. Vissa data om trafiken och ekonomin på bandelsnivå finns också i 

SJ:s interna drifttjänststatistik och tjänsterapporter. De separata bandelsredovisningarna 

som genomfördes 1963-1981 ger också upplysningar av värde för en bedömning av det 

ekonomiska resultatet. 

C. Teoretiska utgångspunkter 

1. Det institutionella perspektivet i ekonomisk historia 

Johan Åkerman hävdade att vaije nationalekonomisk teori som vill vara något annat än 

en logisk begreppsutredning och formell systematik, bör innehålla mer än de tre 

traditionella huvudområdena i ekonomisk toeri: värde, interdependens och förlopp. Det 

bör också finnas: "ett beaktande av den politiska och sociala strukturen, av 

värderingarna, av maktstrukturen, kort sagt av institutionerna. "35 

Åkerman såg att alla dessa delar förenades i ekonomisk historia. Han menade dock 

att de inte integrerades i en teoretisk helhet, utan användes i skiftande grad i den 

historiska beskrivningen.36 Ekonomisk-historiska beskrivningar av ekonomisk 

utveckling och förändring är också ofta institutionellt orienterade från detta breda och 

allmänna perspektiv. Man kan säga att det som studeras ofta är samspelet mellan å ena 

sidan en dynamisk faktor, ofta teknologisk eller demografisk, och å andra sidan de 

institutionella ramar denna utveckling sker innnanför, marknadsförhållanden, statens 

lagstiftning inom området o.s.v. Det kan också vara det motsatta som studeras. Då är det 

de institutionella förhållandena i sig som undersöks mot bakgrund av samhällets 

ekonomiska förändring. 

Att förklara vilken betydelse de institutionella förhållandena har i den historiska 

utvecklingen, är ett problem som så gott som samtliga institutionellt inriktade historiker 

och ekonomer har gemensamt. Ibland används begreppet institutioner på samma sätt som 
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naturvetare använder sig av parametrar. Åkerman uppmärksammar detta i en diskussion 

om nationalekonomins utveckling. Han poängterar där att samhällsvetare istället borde 

ansträngna sig för att hitta relevanta institutionella kriterier för olika perioder.37 

För historiker med en ekonomisk och institutionell inriktning står frågan om 

institutionernas betydelse för den ekonomiska tillväxten i centrum. Här är Karl Marx en 

pionjär som inte kan förbigås med tystnad, även om det inte är möjligt att göra hans 

omfattande arbete rättvisa.38 Som andra klassiska ekonomer intresserade sig Karl Marx 

för den samhällsekonomiska tillväxtens förutsättningar. I sin historieteori sammanband 

Marx den teknologiska och ekonomiska utvecklingen med samhällets ekonomiska och 

politiska struktur. Marx menar att historiens drivkraft finns i spänningen mellan de 

institutionella förhållandena, produktionsförhållandet, och den socio-ekonomiska 

strukturen och den teknologiska nivån, produktivkrafternas formering i samhället.39 

Marx definierar ett antal historiska faser eller produktionssätt. Produktionssätten 

utvecklas i enlighet med sina inre förutsättningar. Förändringens karaktär bestäms av den 

teknologiska utvecklingens villkor. Det viktigaste är samhällets ägandeförhållanden. 

Förutsättningarna för nya produktionssätt uppstår inom ett redan etablerat 

produktionssätt. Under en period kan dessa förhållanden existera vid sidan av de gamla 

förhållandena. Så småningom ersätts dock de gamla av nya institutionella ramar. 

Samhällsförändring sker som en följd av kampen mellan olika sociala klasser om 

samhällets resurser. 

I sitt storslagna verk om merkantilismens uppgång och fall, pekar Eli F. Heckscher 

på vikten av att förankra den institutionella analysen i tid och rum. Arbetet visar att olika 

länder trots att de förenas av likartade institutionella ramar utvecklas på olika sätt. 

Heckscher skildrar där orsakerna till det merkantilistiska systemets uppkomst, 

blomstring och fall i Västeuropa. Den avgörande faktorn i utvecklingen var den 

internationella handelns expansion. Till att bölja med gynnade det merkantilistiska 

systemet uppkomsten av en fabriksproduktion. Efterhand kom det istället att innebära en 

broms för handelns och industrins fortsatta tillväxt. Det merkantilistiska systemet 

försvann därför i de mest avancerade länderna, i första hand i England. Avvecklingen av 

merkantilismen hängde intimt samman med framväxten av den nya borgerligheten som 

ekonomisk klass, och dess ökade tillgång till den politiska makten från 1600-talets 

slut.40 Detta bidrog till att skapa nya institutionella förutsättningar för ekonomisk 

verksamhet, vilket gav engelska kapital- och industriintressen ett försprång på den 

internationella marknaden. 

Thorstein Veblen var också intresserad av hur den politiska makten och dess 

ekonomiska grundval formar social förändring. Han såg drivkraften i historien som en 

spänning mellan den framåtsträvande teknologiska utvecklingen och samhällets 
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retarderande institutioner. Eftersom de institutionella förhållandena aldrig är helt 

anpassade till de ekonomiska drivkrafterna i samhället, kommer alltid "vested interests" i 

den bestående ordningen att kämpa mot alla förändringar av de ekonomiska och sociala 

maktförhållandena. Social förändring sker därför enligt Vehlen som ett resultat av de 

institutionella förhållandenas anpassning till den teknologiska och ekonomiska 

utvecklingen.41 

Både Heckscher och Veblen poängterar betydelsen av relationen mellan samhällets 

politiska och ekonomiska maktstrukturer. Medan Veblen vill förklara hur ideologiska 

och sociala strukturer upprättas, är Heckscher främst intresserad av att studera vilka 

institutioner som befrämjar ekonomisk tillväxt. En viktig slutsats av deras arbeten är att 

det politiska systemet är en av de fundamentala institutionella förutsättningarna för 

ekonomisk tillväxt. 

Liknande frågor berör också Alexander Gerschenkron när han diskuterar 

industrialiseringsprocessen i Europa. Gerschenkron pekar på betydelsen av att vissa 

samhälleliga ramar byggs upp. Några av de viktigaste är samhällets finansieringssystem 

och en aktiv statlig politik. Gerschenkron menar att en "industrialiseringsideologi" är 

nödvändig. Den kan ses som en ideologisk och mental institutionell ram. Han pekar 

också på betydelsen av efterblivenheten, att vara en "late-comer", när det ekonomiska 

språnget äger rum. När de nödvändiga institutionerna byggts upp och de ekonomiska 

vinsterna av en industrialisering tycks tillräckligt stora, kan samhället införa lånad, 

modern teknologi, vilket utlöser tillväxtprocessen.42 På detta sätt har sent 

industrialiserade länder en fördel gentemot länder som industrialiserats tidigare. Genom 

att låna in teknik slipper man dels utvecklingskostnaderna och får dessutom en 

modernare industri. Kostnaden för att industrialiseras tidigt är att man fastnar i ett 

utvecklingsmönster och med en teknik som inte tidigare är prövad. Detta kräver i ett 

senare skede stora investeringar och uppoffringar för att brytas upp. 

En central fråga för institutionell historieskrivning är att förklara varför historiskt 

bestämda institutioner som inte genererar ekonomisk tillväxt kan leva kvar. Gunnar 

Myrdal tar upp problemet i sitt arbete om samhällsutvecklingen och de sociala, 

demografiska och politiska förhållanden i Sydostasien. Myrdal förklarar där den 

långsamma ekonomiska förändringen med trögheten i de institutionella strukturerna. 

Den samhälleliga incitamentramen innehåller inte tillräckligt starka länkar mellan de 

ekonomiska och politiska sfärerna för att en förändring av grundläggande sociala och 

ekonomiska institutioner ska genomföras.43 

Det är också svårt att värdera institutionernas roll för ekonomisk tillväxt och för det 

historiska förloppet under olika perioder. Det hänger samman med begreppets 

komplexitet och svårigheten att renodla dess kvalitativa karaktär som en enskild faktor 
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på olika abstraktionsnivåer. Med begreppet institution kan man avse så vitt skilda 

företeelser som marknad, äktenskap, ägandeförhållanden, kyrkan m.m. Det är befogat att 

fråga sig vad institutionell påverkan i ett historiskt förlopp egentligen är. En annat 

förhållande som bör noteras är att institutionella förhållanden vanligen studeras vid två 

tillfallen: när de etableras eller när de förändras och ersätts av andra. Hur de 

institutionella ramarna påverkar utvecklingen över tiden, deras "sekundära" inverkan på 

ekonomins expansion eller stagnation, behandlas mer sällan. En närbesläktad fråga är 

också på vilket sätt de institutionella ramarna påverkar tillväxten. Är det genom politiska 

beslut som verkar direkt i ekonomin eller är det på ett mer indirekt sätt, där 

institutionernas roll är att utforma beteendekoder, sedvänjor o.s.v. som sedan påverkar de 

ekonomiska aktörerna? 

I institutionella förklaringsmodeller är samhällsutvecklingen en komplicerad 

process där sociala, politiska och ekonomiska faktorer samverkar. Frågan är därför om en 

mer renodlad institutionell teori kan tillföra historieskrivandet något som det mer 

traditionella empiriska angreppssättet inte kan. Om det ska ske krävs det att ansatsen 

antingen ökar det empiriska förklaringsvärdet eller bidrar till en djupare teoretisk 

förståelse av förändringsprocessen. 

Inom ekonomisk teori har ett antal "neo-institutionella" teoretiska ansatser växt 

fram.44 Det har skett delvis som en följd av de frågor de klassiska institutionalisterna 

inte besvarat. En viktig orsak är också den kritik som riktats mot att ekonomisk teori, i 

synnerhet neoklassisk teori, är statisk och otillräcklig för att förklara ekonomisk 

förändring i ett historiskt perspektiv. I en genomgång av dessa ansatser, diskuterar 

Agnete Raaschou-Nielsen möjligheterna att använda dem i historiska förklaringar.45 

Raaschou-Nielsen menar att den teoretiska ansats som har bäst förutsättningar att 

fungera i en dynamisk förklaring är den modell Douglass C. North arbetar med för att 

förklara ekonomiska strukturförändringar och institutionell utveckling.46 Anledningen är 

att North medvetet försöker relatera sina teorier till både neoklassisk teori och den 

traditionella empiriska traditionen i ekonomisk historia. Han gör det genom att föra in 

dynamiska moment i den traditionella neoklassiska ramen och genom att integrera en 

teori om staten och ideologins roll i den ekonomisk-historiska förklaringsmodellen.47 

North menar att ekonomisk historia handlar om att försöka förklara olikartade 

historiska tillväxtmönster, hur tillväxt, stagnation och nedgångsperioder utvecklas i 

skilda samhällen. Det gäller också att undersöka varför den mänskliga interaktionen och 

handlandet leder till så vitt skilda resultat i olika historiska miljöer.48 Därmed blir 

institutionerna, samhällets formella och informella regler och begränsningar, viktiga för 

att förklara vilka handlingsalternativ, formella och informella, som faktiskt står till buds 

vid olika tidpunkter. På så vis är North den senaste i raden inom en lång tradition av 
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forskare som alla drivs av ambitionen att skapa en generell historieteori. Det finns därför 

anledning att titta närmare på och kritiskt granska hur North ser på relationen mellan 

samhällets ekonomiska krafter och institutionerna i ett historiskt perspektiv. 

2. Institutionella förutsättningar för ekonomisk tillväxt 

Ett grundläggande antagande hos North, är att samhället är uppbyggt av institutioner. För 

att förklara vad instititutioner är, använder North en analogi från tävlingsidrottens 

värld.49 Institutioner är fullt jämförbara med spelreglerna i en tävlingsidrott - formella 

skrivna regler likväl som informella beteenderegler som förstärker de formella 

reglerna.50 

Genom att de utgör samhällets ramar, bestämmer institutionerna/spelreglerna den 

karaktär samhället/idrotten får. De institutioner North är intresserad av är främst de som 

reglerar samhällets ekonomiska förhållanden, särskilt ägandet (property rights). 

Äganderätten är en central institution eftersom dess utformning är viktig för samhällets 

incitamentstruktur. Ägandet reglerar olika parters nyttjanderätt samt fördelningen av 

avkastning och kostnader. Det kan gälla användningen av naturresurser eller 

kontraktsrelationerna i ett handelsutbyte. 

Staten upprätthåller och garanterar stabiliteten i institutionerna. Några exempel är 

kontroll av vikt, mynt och mått och av att ingångna avtal hålls. En viktig del är också att 

bestraffa brott mot de institutionella spelreglerna. I industrisamhället upprätthålls dessa 

funktioner av ett komplicerat system av institutioner med beslutande och verkställande 

funktioner. Att upprätthålla dessa grundläggande villkor leder till att samhällets 

kostnader för att ekonomin ska fungera stiger genom det ökade antalet transaktioner på 

marknaden och den växande arbetsdelningen. Transaktionskostnaderna växer därmed till 

följd av samhällsekonomins tillväxt och ökade komplexitet. Institutionerna är dock 

nödvändiga förutsättningar för att det ekonomiska livet ska fungera. Att det finns ett 

institutionellt system är emellertid ingen garanti för att det verkligen bidrar till 

ekonomisk tillväxt. Kostnaderna för samhället att förändra institutionerna är höga. Trots 

att institutionerna kan upplevas som hinder för en fortsatt ekonomisk tillväxt kan 

kostnaderna för att förändra dem i ett inledningsskede vara för höga för att några aktörer 

ska finna det mödan värt att driva genom en förändring. 

North gör en viktig gränsdragning mellan institutioner och organisationer. För att 

fortsätta med idrottsanalogin, är organisationerna lagen som deltar i matchen. 

Organisationerna kan vara ekonomiska, politiska eller sociala - företag, politiska partier, 

religiösa sammanslutningar, klassorganisationer m.m. Det eviga problemet med att 

definiera begreppet staten har North en mycket enkel men arbetsmässigt rimlig lösning 
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på. Statens karaktär beror helt enkelt på vilken aggregeringsnivå man studerar. Staten är 

en institution i ett övergripande perspektiv, men det demokratiska systemet i sig kan 

analyseras på samma sätt som en ekonomisk eller politiska organisation i ett konkret 

historiskt fall. 

Medan ett samhälles institutioner sätter upp de yttre ramarna för organisationernas 

verksamhet, utvecklas organisationerna i sin tur på olika sätt utifrån sina mål 

(vinstmaximering, social rättvisa, revolution etc.). Explicit behandlar North nästan 

uteslutande de viktigaste ekonomiska organisationerna; företagen. Hur de utvecklas 

beror på marknadsförhållanden, företagens förmåga att tillgodogöra sig och att skapa nya 

kunskaper, tillgången till information, m.m. North menar dock att samma faktorer också 

gäller för de politiska organisationerna. Deras ställning i det politiska systemet och 

informationstillgången avgör hur väl de lyckas att uppnå sina mål. 

Förmågan att förverkliga målen beror på de förvärvade kunskaperna inom 

organisationen. En yttre begränsning i organisationernas strävan att uppfylla sina mål är 

det institutionella sammanhang organisationen fiingerar inom. Ett företag är beroende av 

bolagslagstiftning, handelsregleringar, arbetsmarknadslagar o.s.v. Maktförhållandena är 

också olika för organisationerna beroende på ägandeförhållanden m.m. Möjligheterna att 

agera är således en kombination av organisationens egenskaper samt samhällets 

institutioner och dess ekonomiska struktur. Alla kommer inte att lyckas lika bra. Även 

inom samma institutionella ramar finns mer eller mindre framgångsrika organisationer. 

3. Orsaker till institutionell förändring och stabilitet 

Efter denna genomgång kan det tyckas paradoxalt att påstå att North inte är särskilt 

intresserad av institutioner, vilket dock är fallet. Teorins kärna är istället att förklara 

institutionell förändring. Därför är det relationerna mellan olika institutioner och den 

ekonomiska strukturen på kort och lång sikt som är det centrala. Särskilt gäller det frågan 

om på vilket sätt institutionerna och institutionell förändring hänger samman med 

ekonomisk tillväxt och stagnation. För North är institutionell förändring en nödvändig 

förutsättning för ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen skapar hela tiden 

nya produktionsmöjligheter. För att de ska kunna realiseras och integreras i samhällets 

produktion måste institutionerna förändras. 

Här finns anledning att göra en distinktion som North endast implicit tar upp. Det 

gäller drivkrafterna bakom den historiska utvecklingen på lång och på kort sikt. Exempel 

på faktorer som tvingar fram en långsiktig strukturell ekonomisk förändring är 

befolkningsutvecklingen. En annan är den ackumulerade tillväxten i samhällets 

kunskapsnivå som leder till teknologisk utveckling, (t.ex. övergången från jägar- och 
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samlar- till jordbrukarsamhälle).51 Dessa och liknande förändringar innebär att de 

relativa priserna mellan olika verksamheter i samhället förskjuts. I en historisk fas kan 

dessa relativpriser uttryckas i monetära termer, i en annan kan de vara resursåtgången i 

produktionen av förnödenheter.52 

När dessa samhällsekonomiska strukturförändringar sker, innebär det att 

institutioner som reglerar samhällets ekonomiska funktioner sätts under press för att 

fungera under de nya ekonomiska förutsättningarna. Ekonomiska förskjutningar 

påverkar också inkomstfördelningen i samhällets olika skikt genom den institutionella 

strukturen. Därför uppstår perioder av social, politisk och ekonomisk oro under och efter 

perioder av kraftig ekonomisk tillväxt och förändring, till dess att nya institutionella 

ramar och regler har etablerats där de nya förhållandena integrerats.53 

En faktor, som är avgörande för utvecklingsmönstren för såväl samhällen som 

enskilda organisationer är vad North kallar stigberoende54 Man kan säga att 

stigberoende är de mekanismer som tenderar att leda utvecklingen vidare i en och samma 

riktning. Stigberoendet gör det svårt för t.ex. länder eller branscher att bryta ett etablerat 

utvecklingsmönster. Ett samhälles historia, dess ekonomiska och kulturella karaktär, 

begränsar dess möjligheter att snabbt förändra sina institutioner.55 Ett samhälle där 

institutionerna skapar så starka låsningar att det inte finns möjligheter för ekonomiska 

och teknologiska förändringar att slå igenom, är inne i en ond cirkel där 

samhällsekonomin stagnerar.56 

Den långsiktiga institutionella och ekonomiska förändringen handlar om processer 

som kan pågå under hundratals år. På lång sikt är drivkrafterna bakom samhällsut

vecklingen spänningen mellan den ekonomiska strukturen och institutionerna. På kort 

sikt är det relationen mellan samhällets institutioner och dess organisationer som är 

drivkraften i den historiska utvecklingen. Här är det den teknologiska nivån, 

utbildningens roll i samhället och organisationernas olika möjligheter att använda dessa 

kunskaper som driver på den ekonomiska och institutionella förändringen.57 

De ekonomiska organisationerna är de som befinner sig närmast den ekonomiska 

frontlinjen, och snabbast inser vilka nya möjligheter som uppstår. De är därför de 

viktigaste aktörerna när det gäller att förändra institutionerna. Organisationerna har 

inflytande på den institutionella förändringen på två sätt. Dels genom en ständigt 

pågående process; ett oändligt antal små beslut, handlingar och förhandlingar i det 

dagliga ekonomiska livet. Efterhand bidrar detta till att ändra de informella 

institutionerna och på sikt till att underminera de formella institutionerna. Dels påverkar 

organisationerna den institutionella förändringen genom det politiska systemet. Hur detta 

sker rent konkret måste studeras från fall till fall. 
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Ett exempel ger North och Davies i en studie av de institutionella arrangemang som 

de privata kapitalintressena och delstaten New York byggt upp för att klara 

finansieringen av kanalbyggandet under 1800-talets böljan. När kapitalmarknaden 

utvecklades, förändrade parterna lagstiftning och finansieringsformer, så att 

kapitalanskaffningen för byggandet skedde till lägsta möjliga räntekostnader. Samtidigt 

ändrades rätten att kontrollera trafikinkomsterna från kanalerna mellan 

delstatsregeringen och de privata intressena.58 

Samhällets socioekonomiska maktsystem bygger på äganderelationerna i de 

existerande institutionerna. Eftersom det inte är säkert att vinsterna av en institutionell 

förändring går till de etablerade grupperna är det möjligt för den etablerade politiska och 

ekonomiska makten att utestänga nya socioekonomiska grupper från de institutioner där 

dessa förhållanden regleras. Om ett sådant beteende inte kan brytas leder det med tiden 

dock till att samhällets ekonomiska potential försvagas. Man kan säga att kostnaderna för 

att inte förändra institutionerna stiger. North nämner inte explicit någon tidpunkt när 

institutionell förändring bör ske. Om inte ett negativt stigberoende ska ta över över, är 

det dock rimligt att anta att denna brytpunkt teoretiskt inträffar strax innan samhällets 

transaktionskostnader med givna institutioner överstiger transformationskostnaderna för 

att upprätta nya institutioner. En slutsats av detta är att tillgången till den samhälleliga 

beslutsprocessen är en nyckelfaktor i den institutionella förändringen. Här spelar 

ekonomiska intressen och ideologiska värderingar hos olika klasser, skikt och 

organisationer en viktig roll för institutionernas utveckling. Till detta kommer att de 

informella institutioner, ideologi, kulturella mönster, världsuppfattningar, som ligger till 

grund för samhällets formella institutioner också bidrar till trögheten i en institutionell 

förändring. 

North framhåller i tidigare arbeten betydelsen av att integrera ekonomisk teori med 

en teori om ideologins roll i samhällsutvecklingen.59 Ideologiska värderingar förklarar 

mycket av aktörernas handlande som inte är mätbart i ekonomiska termer. För North är 

ideologi inte begränsat till en politisk uppfattning. Till ideologibegreppet för han även de 

moraluppfattningar som skapar beteendenormer och färgar individers och gruppers 

världsuppfattningar. Ideologin är en informell institution. Den skapar svårfångade men 

avgörande incitament och drivkrafter för individers och organisationers agerande i en 

institutionell ram.60 Bygger samhällets institutioner på en stark gemensam ideologisk 

uppfattning kan institutionerna stå emot även mycket stora ekonomiska förskjutningar. 

Detta är också ofta fallet. North pekar exempelvis på de stora investeringar i legitimitet 

som de flesta stater ägnat sig åt genom historien. Med satsningar på religionen och 

utbildningsväsendet, kan en härskare exempelvis bidra till att bygga upp en nationell 

rättsuppfattning, vilket stärker maktens legitimitet.61 
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Viljan att förändra en institution begränsas om institutionens legitimitet är given. 

Det innebär implicit också att det i industrisamhällets representativa politiska system bör 

finnas en vilja hos stora grupper till ökade ekonomiska uppoffringar för att bevara vissa 

institutioner. Detta gäller i synnerhet om kostnaderna kan fördelas över stora delar av 

samhällsekonomin medan vinsterna koncentreras till mottagarna i det etablerade 

förhållandet. Detta resonemang innebär att om det finns en bred politisk enighet om att 

en institution är legitim och rättvis, finns det också stora möjligheter att den bevaras även 

om dess ekonomiska förutsättningar ändras. Dessa faktorer gör att institutionerna är 

betydligt mer trögföränderliga än den ekonomiska strukturen. En förutsättning är dock 

att kostnaderna för att bära upp institutionen under nya ekonomiska förhållanden och att 

fördelningen av kostnaderna kan inordnas i de existerande samhälleliga 

kontraktsförhållandena. 

4. Ramar för en institutionell metod ? 

Det är lätt att se paralleller mellan Norths institutionella teori och marxistiska teorier och 

förklaringsmodeller. Både den institutionella ansatsen och marxismen gör anspråk på att 

vara generella historieteorier. De hämtar inspiration och bygger på rön och antaganden 

från flera vetenskapliga fält: nationalekonomi, socialantropologi, historia. Både North 

och Marx försöker integrera en teori om teknologisk utveckling med en teori där 

institutionella förhållanden skapar exploatering, utveckling eller underutveckling. De 

institutionella ramarna fyller också grovt sett samma roll för North som 

produktionsförhålladnena gör för Marx. Institutionell förändring hos North sker som ett 

resultat av organisationernas agerande och inbördes kamp om resurserna i samhället -

motsvarande roll ger Marx produktivkrafterna. North menar också att marxistiska 

modeller ligger i linje med med hans teori, i den utsträckning de faktiskt relaterar den 

institutionella strukturen och incitamentstrukturen till de faktiska valmöjligheterna för 

aktörerna.62 North pekar dock på skillnaden att: 

"Marx's story had a happy ending (although the evi] forces along the way continue to provide the Marxist 
writer with villains aplenty), wheras the institutional analysis in this study provides no guarantee of a happy 
ending"6  ̂

Här är också likheterna med andra samhällsvetenskapliga struktur/aktöransatser stora.64 

Frågan är då vad Norths neo-institutionella historieteori tillför. En skillnad mellan andra 

institutionella samhällsteorier och North's ansats är att den senare bygger på en teori om 

ekonomisk förändring. Det är viktigt att betona att aktörernas handlingar inte kan föras 

till "rena" ekonomiska motiv vilket annars ofta är fallet i traditionell ekonomisk teori. 

Formella och informella institutioner präglar det mänskliga agerandet, vilket ger det en 
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komplex socio-kulturell karaktär. North menar dock att det på en samhällsteoretisk nivå 

är ekonomiska faktorer som är drivkraften i historien. Institutioner är ett filter mellan 

samhällets ekonomiska struktur och dess organisationer. Institutionernas utformning och 

innehåll är därför den faktor som tillsammans med den ekonomiska strukturen 

bestämmer förutsättningarna för organisationernas agerande och för ekonomisk tillväxt. 

Nyckelfaktorerna är relationerna mellan kostnader och vinster för samhället av att bevara 

eller förändra institutionerna. Här är fördelningen av kostnader och vinster för olika skikt 

i den socioekonomiska strukturen viktiga. 

Det fruktbara i ansatsen är att den erbjuder en generell ram för att förklara både 

ekonomisk tillväxt och stagnation. En styrka är också att den ekonomiska förändringen 

sätts in i ett samhälleligt perspektiv. Ekonomisk förändring sker i ett historiskt bestämt 

socio-ekonomiskt sammanhang. Förändringen både påverkar och påverkas av samhället 

politiska och ekonomiska maktsystem. North betonar institutionernas sekundära effekter 

för den ekonomiska utvecklingen. Institutionerna utgör ständigt gränser för på vilket sätt 

de ekonomiska krafterna i samhället kan agera. Därigenom kan ansatsen ge teoretiska 

utgångspunkter för att systematiskt studera vilken betydelse institutionerna har för den 

ekonomiska utvecklingen. 

Den största svagheten i Norths teoribygge är liksom i andra institutionella ansatser 

bristen på konkretion under den mest generella nivån. I synnerhet gäller det hur den 

socio-ekonomiska dynamiken i samhället ser ut. Hur fungerar länkarna mellan 

ekonomiska och politiska organisationer och institutioner? Här betonar North de 

ekonomiska organisationernas betydelse som drivkrafter i historien. Hur de förhåller sig 

till de politiska organistationerna, och vilken roll dessa i sammanhanget har för den 

ekonomiska förändringen ägnar North mindre intresse åt. Att de politiska 

organisationerna inte kan analyseras på exakt samma sätt som de ekonomiska 

organisationerna torde vara uppenbart. Interaktionen mellan dessa strukturer är ett 

område där den teoretiska ansatsen bör förfinas ytterligare. 

Frågan vad institutionell förändring är bör också diskuteras mer. Dels sker 

institutionell förändring på olika nivåer. De mest övergripande förändringarna orsakas av 

förändringar av den existerande socio-ekonomiska balansen. Teknologisk förnyelse, 

befolkningsförändringar eller ideologiska skiften kan sätta sådan press på samhällets 

grundläggande institutioner att de transformeras. Men institutionell förändring kan också 

omfatta förhållanden inom begränsade delar av samhällsekonomin (dessa förändringar 

kan dock i sin tur, i ett senare skede, få effekter för den samhälleliga förändringen). Dels 

finns det två slags institutionell förändring. För det första kan den innebära en 

organisatorisk förändring. Exempel på det är när formella institutioner ersätts av nya. För 
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det andra kan den innebära en gradvis förändring av villkoren innanför bestående 

institutionella ramar. 

En konsekvens av detta är därför att man inför vaije studie måste definiera och 

operationalisera egna begrepp och variabler utifrån de institutionella förhållanden som 

råder på den historiska scen forskningsuppgiften gäller. För även om institutionell 

omvandling är en generell process, är den ekonomiska och historiska ram inom vilken 

omvandlingen sker resultatet av en unik utveckling. Där kan man instämma med North: 

"History matters. It matters not just because we can learn from the past, but because the present and the 
future are connected to the past by the continuity of a society's institutions. Today's and tomorrows choices 
are shaped of the past. And the past can only be made intelligible as a story of institutonal evolution. 
Integrating institutions into economic theory and economic history is an essential step in improving that 
theory and history"^ 

D. SJ i ett institutionellt perspektiv 

Avsikten med detta arbete är att från en institutionell ansats göra en analys av SJ:s 

utveckling efter 1920. Med tanke på det starka politiska inflytandet över järnvägssektorn 

är en institutionell utgångspunkt närmast en självklarhet. Hur ska då en institutionell 

modell för detta arbete se ut? Utan att vara fullständig, innehåller ovanstående 

teorigenomgång några faktorer som är viktiga i detta avseende. 

Inledningsvis måste ett antal definitioner klargöras. Arbetet utgår från SJ som en 

ekonomisk organisation och dess ställning i institutionen den statliga järnvägssektorn. 

Regering och riksdag är de politiska organisationer som bestämmer ramarna för SJ. 

Relationerna mellan SJ och det aktörerna/organisationerna i det politiska systemet är det 

institutionella förhållandet inom järnvägssektorn. De ekonomiska förutsättningarna på 

transportmarknaden och de järnvägspolitiska målen under industrialiseringen den senare 

delen av 1800-talet präglade uppbyggandet av järnvägarna som ekonomiska 

organisationer och präglade utformningen av det institutionella förhållandet. 

Här upprättas ansvarsfördelningen och kostnadsfördelningen för järnvägsdriften 

mellan SJ och statsmakten. I det institutionella förhållandet upprätthålls politiska och 

ekonomiska mål och medel för SJ:s verksamhet i särskilda regelsystem. Regelsystemen 

är kanaler för relationen mellan SJ och de politiska organisationerna. Exempel på sådana 

regelsystem är administrativa regler för järnvägstrafikens omfattning och ekonomiska 

styrmedel som kontrollen och beslutanderätten över taxesättningen, avkastningskrav, 

lönsamhetsmål m.m. Genom dem förmedlas de ekonomiska impulserna från 

transportmarkanden till SJ och vidare till de politiskt bestämda målen för 

järnvägsföretaget. 
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De järnvägspolitiska målen ligger till grund för det institutionella förhållandet. 

Målen kommer till uttryck i regelsystemens utformning. Jörgen Wedin och Anders 

Sannerstedt diskuterar också politikens normativa institutionella karaktär i sina arbeten 

om de trafikpolitiska besluten år 1963 och år 1979. Wedin definierar begreppet 

trafikpolitik/transportpolitik som: "statens påverkan på transportproduktion och 

transportkonsumtion, i syfte att främja specificerade mål med största möjliga 

effektivitet."66 En liknande definition använder också Anders Sannerstedt i sitt arbete. 

Han menar att trafikpolitik ska betecknas som en: "sådan värdefördelning som direkt 

syftar till att påverka transportapparatens utformning och/eller samhällsmedlemmarnas 

transportkonsumtion"67 Dessa definitioner kan tolkas så att trafikpolitik är 

myndigheternas styrning - politiskt, ekonomiskt och administrativt - av 

transportsektorn. Wedin lägger till ytterligare en dimension när han ser trafikpolitiken 

som en arena, ett falt där olika aktörer försöker påverka de politiska målsättningar och 

medel som används.68 Begreppet järnvägspolitik kan definieras på två nivåer. Dels på en 

normativ, statisk nivå där järnvägspoiitiken innehåller bestämda mål och regler för 

järnvägarnas verksamhet. Denna nivå utgör en förutsättning för det institutionella 

förhållandet. Dels är järnvägspoiitiken en pågående process, ett politiskt spel, där olika 

aktörer försöker påverka politikens utformning och praxis på kort och lång sikt. Genom 

denna process initieras institutionell förändring. En faktor som förklarar hur detta sker är 

kopplingen mellan det institutionella förhållandet, järnvägspoiitiken och betingelserna 

på transportmarknaden. 

Samstämmigheten mellan järnvägarnas mål och hur väl de uppnås speglas i SJ:s 

ekonomiska resultat. Förändringarna av det ekonomiska resultatet är en viktig drivkraft 

för institutionell förändring. En försämring av resultatet ger en signal att ändra målen för 

järnvägspoiitiken och fördelningen av rättigheter och skyldigheter inom det 

institutionella förhållandet. Ett försämrat ekonomiskt resultat för SJ leder dock inte 

mekaniskt till att de järnvägspolitiska målen ändras. Livskraften i järnvägspoiitiken 

beror på vilka möjligheter som finns att bära ökade kostnader inom det institutionella 

förhållandet. Utformningen av de regelsystem som bär upp de ekonomiska 

förpliktelserna har här en viktig roll. Beroende på hur de fungerar, kan incitamenten för 

förändring vara olika starka. Den politiska konsensus som finns för att bevara eller 

förändra de institutionella ramarna, exempelvis den generella betalningsviljan i 

riksdagen för en viss järnvägspolitk, är en annan kritisk faktor. 

Sammanfattningsvis kan några antaganden göras om vilka faktorer som måste 

existera för att institutionell förändring ska ske. Först och främst är en relativ förändring 

av järnvägarnas roll på transportmarknaden nödvändig för en institutionell omvandling 

och järnvägspolitisk förändring. Det är dock inte alltid tillräckligt med en 
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marknadsförändring för att rubba rådande förhållanden. För att institutionell förändring 

ska ske krävs också att de ekonomiska effekterna av marknadsförändringen är tillräckligt 

stora för att påverka de aktörer som har makt att ändra regelsystemen och de 

järnvägspolitiska målen. 

i. Arbetets uppläggning enligt en institutionell modell 

Dessa resonemang kan sammanfattas i en enkel modell för utvecklingen i 

järnvägssektorn. De järnvägspolitiska målen formas av de samhällsekonomiska 

förutsättningarna och förhållandena på transportmarknaden. Dessa förhållanden ligger 

till grund för och präglar det institutionella förhållandet. 

Figur 1:1: Schematisk modell för institutionell förändring inom järnvägssektorn 

Jvgpolitiska 

mål 
-

Inst. förhållanden 

Regelsystem 

Kostnadsansvar 
-

Jvgpolitisk praxis 
-

Inst. förändring 

v 
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Förutsättningar på transportmarknaden 

Den järnvägspolitiska praxis som utvecklas beror både på innehållet i det institutionella 

förhållandet och på de ekonomiska förutsättningarna. Beroende på hur rättigheter och 

skyldigheter har utformats, påverkas aktörerna på olika sätt av de ekonomiska 

förändringar som sker. Regelsystemen och de ekonomiska förändringarna påverkar 

aktörernas praxis. När praxis förändras, ändras först regelsystemen, därefter den reella 

innebörden av de järnvägspolitiska målen. När det formella institutionella förhållandet 

ersätts är det ett resultat av att dess anpassningsförmåga och livskraft är förbi. Att de 

samhällsekonomiska villkoren påverkar det institutionella förhållandet är tämligen 

enkelt att följa. Hur det påverkar SJ:s utveckling på lång sikt och därmed inverkar på 

förhållandena på transportmarknaden är en betydligt mer komplicerad och svårfångad 

process, men inte desto mindre viktig att studera. 

För att kunna studera hur SJ:s förutsättningar ändrats under 1900-talet, måste till att 

bölja med innehållet i det institutionella förhållandet vid undersökningsperiodens böljan 

fastställas. Dessutom bör frågan om vilka järnvägspolitiska mål regelsystemen bygger på 

och vilka samhällsekonomiska villkor som präglade framväxten av dem utredas. De 

grundläggande samhällsekonomiska förutsättningarna för järnvägarna liksom 
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och vilka samhällsekonomiska villkor som präglade framväxten av dem utredas. De 

grundläggande samhällsekonomiska förutsättningarna för järnvägarna liksom 

uppbyggnaden av det institutionella förhållandet skildras i arbetets kapitel II. Analysen 

av hur de förändras under 1900-talet är ett huvudtema i arbetet. 

Nästa steg är att analysera hur de ekonomiska förutsättningarna på 

transportmarknaden förändrades och på vilket sätt det har påverkat järnvägarnas 

konkurrensvillkor. De effekter som marknadsförändringarna har haft på SJ:s 

transportarbete, trafikutbud och lönsamhet från 1920 studeras i kapitel III. Där diskuteras 

också hur den ekonomiska förskjutningen på transportmarknaden ska relateras till 

järnvägspolitikens grundläggande mål, och hur samspelet mellan institutionella faktorer 

och ekonomisk utveckling sett ut. 

Ett tredje steg omfattar en analys av den institutionella förändringen i 

järnvägssektom. Först diskuteras i vilken mån järnvägspolitikens mål ändrats i 

förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska förändringarna 

påverkar kostnaderna för att bevara järnvägspolitiken. De långsiktiga förändringarna av 

järnvägspolitikens principer och det institutionella förhållandet belyses bäst genom att 

man tar upp frågor som har samband med de regelsystem som upprätthåller institutionen. 

Det är framförallt debatterna kring de grundläggande ekonomiska och politiska målen 

för järnvägarna som behandlar detta. Här är frågan vilka sekundära följder det specifika 

regelsystemet fick. Regelsystemet påverkade SJ:s och de politiska organisationernas 

handlingsfrihet och agerande, vilket inverkade på järnvägarnas möjligheter att 

konkurrera på transportmarknaden. 

Kronologiskt delas analysen in i två perioder. I kapitel IV behandlas den första 

perioden. Den omfattar tiden från 1920 fram till 1945, när det ursprungliga institutionella 

förhållandet ännu dominerar. Den andra perioden behandlas i kapitel V. Där diskuteras 

tiden efter 1945, när ett nytt institutionellt förhållande etableras. En kort beskrivning av 

1980-talets järnvägspolitiska förändring och en positionsbestämning av den i relation till 

den tidigare skildrade institutionella omvandlingen avslutar den jämvägspolitiska 

analysen. 

Därefter diskuteras hur SJ, regering och riksdag har agerat för att förändra eller 

bevara det institutionella förhållandet och de järnvägspolitiska målen. I kapitel VI 

relateras detta till den långsiktiga järnvägspolitiska förändringen. Sammanfattningsvis 

diskuteras dessa parters agerande i relation till de långsiktiga förändringarna av de 

ekonomiska förutsättningarna och kostnaderna för det institutionella förhållandet inom 

järnvägssektorn. 
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Att skriva historia innebär att välja perspektiv. Valet kan alltid ifrågasättas. Här 

ligger tonvikten på att studera vilka förhållanden som varit viktiga för att förklara SJ:s 

utveckling i spänningsfältet mellan ekonomisk förändring, järnvägspolitisk omvandling 

och institutionell förnyelse. Tillsammans kan det ge en bild av de ekonomiska och 

politiska drivkrafterna bakom järnvägssektorns utveckling. Samtidigt som det 

åskådliggör de generella förändringarna och deras orsaker, lämnas mindre frågor och mer 

detaljerade skildringar av exempelvis den järnvägstekniska utvecklingen utan beaktande. 

I detta fall har behovet av en övergripande skildring av järnvägssektorns villkor styrt 

uppläggningen. Med denna ansats kan också dagens järnvägspolitiska debatt om statens 

järnvägar ska vara "hela folkets järnväg"69 eller ett rationellt affärsmässigt 

transportföretag ges en ekonomisk-historisk relief. 



II. Statsbanehushållningens framxäxt till 1920 

A. Den nationella utvecklingsideologin och järnvägarna 

Ett generellt drag under 1800-talets industrialisering var det ökade statliga 

engagemanget på många områden i samhällsekonomin. I synnerhet gälidet det 

utbyggnaden och moderniseringen av de nationella infrastrukturerna; telegraf, telefon, 

postväsendet, kanalsystem, järnvägar och landsvägar. Detta skedde ibland helt i statlig 

regi, ibland i samarbete med privata intressen. En sammanfattning av orsakerna bakom 

det ökade statliga engagemanget inom detta område ger Lennart Waara i sitt arbete om 

den statliga företagssektorns expansion. De socio-ekonomiska förändringarna under 

1800-talet skapade ett behov av en utbyggd infrastruktur. Investeringarnas omfattning 

tillsammans med de långsiktiga riskerna och de osäkra avkastningsmöjligheterna 

minskade möjligheterna att uppbringa privat kapital. Karaktären av "naturligt monopol" 

som kännetecknade exempelvis telegrafen, posten och det nationella järnvägsnätet 

bidrog också till att staten med sin övergripande organisation var bäst lämpad att driva 

verksamheten.1 Till dessa teknisk-ekonomiska förklaringar av det statliga 

engagemanget bör också en socio-politisk aspekt läggas: samhällsutvecklingen 

förändrade också det politiska systemet. Representationsreformerna skapade möjligheter 

för nya politiska grupperingar att påverka utvecklingen. Statens inkomstkällor 

förändrades efterhand och statsmakten uppgifter ändrades. 

Svenbjörn Kilander diskuterar den förändrade stats- och samhällssynen kring 

sekelskiftet i anslutning till statsförvaltningens modernisering och reformering.2 

Motståndet mot statlig intervention i samhällsekonomin luckrades upp genom den 

snabba ekonomiska omvandlingen och en politisk enighet växte fram kring direkta och 

indirekta statliga insatser. Kilander tycker sig spåra en ny sorts nationell 

utvecklingsideologi, där statens uppgift var att gå i spetsen för den nationella 

ekonomiska utvecklingen.3 Detta sätter Kilander i samband med närmandet mellan 

näringslivets och statens intressen. Den internationella marknadens framväxt ökade 

efterfrågan på svenska naturresurser. Här sammanföll statens nationella ansvarstagande 

och näringslivets önskemål att stänga ute utländskt inflytande och ägande. Ett tydligt 

exempel på denna intressegemenskap är turerna kring LKAB:s bildande och byggandet 

av malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen/Narvik.4 Men även bortsett från de direkta 

kopplingarna till näringslivets särintressen, fanns en ökande politisk enighet rörande 

vikten och önskvärdheten av statens nationella ekonomiska ansvarstagande. Ett led i 

detta var förändringen av lagstiftningen inom olika områden, t.ex. begränsningar för 

utländska medborgare att förvärva naturtillgångar. Ett mer direkt exempel på statligt 
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engagemang är givetvis uppbyggandet av de statliga affärsverken och de nationella 

infrastrukturerna inom transporter och kommunikationer. 

Det finns tecken som tyder på att det inom dessa verksamheter växte fram vad man 

skulle kunna kalla en "pragmatisk rättviseideologi". För att de stora investeringarna 

överhuvudtaget skulle komma till stånd, måste kostnaderna för kapitalanskaffningen 

spridas över hela nationen, medan den direkta nyttan av investeringarna naturligt nog 

koncentrerades till de regioner som berördes av satsningarna. En förutsättning för att 

staten skulle kunna sprida kostnaderna för investeringarna var att kostnaderna för att 

nyttja de tjänster som på detta sätt tillskapades, taxerades lika för hela landet. En 

homogen taxesättning verkade för att ge likartade förutsättningar för näringslivet och 

befolkningen i olika regioner. Det skapade också ett tryck på att tillgodose alla regioner 

med satsningar på transportinfrastruktur. Här har både regionala påtryckningar och 

ekonomiska intressen påverkat utformningen av järnvägspolitiken. 

Den "public-service"-karaktär som utmärkte de statliga affärsverken har alltmer 

försvunnit under efterkrigstiden, allra först hos SJ. Järnvägssektorn är kanske det bästa 

exemplet på hur konkurrensen och marknadsförändringarna har påverkat 

målsättningarna och inriktingen av det statliga engagemanget. Synen på, och även 

möjligheterna att använda järnvägen som instrument i syfte att utjämna skillnader mellan 

regionerna har förändrats. 

1. Järnvägsbyggandet i Sverige 

I sin avhandling om järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling, gjorde 

Eli F. Heckscher reflexionen att det i Sverige inte fanns den "rädsla för samfärdseln" som 

satte sin prägel på järnvägsbyggandet i Tyskland: 

'Tvärtom torde man i Sverige ofta alltsedan de stora kanalbyggnaderna ha gått till motsatt ytterlighet och 
väntat af nya kommunikationer välsignelser, som endast kunna följa af en djupgående förändring i folkets 
och statens ekonomiska karaktärsläggning" ß 

Heckscher skrev detta mot bakgrund av den väldiga expansion inom jämvägsbyggandet 

som inletts under 1800-talets senare del, och som inte visade några tydliga tecken på att 

avmattas kring sekelskiftet.6 

Järnvägsbyggandet tog fart när riksdagen 1853/1854 beslutade att statsmakten 

skulle bygga och driva ett antal s.k. stambanor. Med detta avsågs "järnvägslinjer som i 

oafbruten sträckning fortlöpa genom flera provinser eller en större del av landet". 

Stambanebeslutet var resultatet av en mångårig debatt i riksdagen om ett svenskt 

järnvägsbyggande.7 

Diskussionerna färgades av det pågående liberala genombrottet i svensk politik, och 

hade främst handlat om huvudmannaskapet, ägandeformerna, för järnvägarna,8 Liksom i 



28 

övriga Europa fanns en klar skiljelinje mellan de som menade att staten skulle ha 

huvudansvaret för järnvägarna och de som ansåg att ett privat ägande var enda 

alternativet. Mycket av åsiktsmotsättningarna i frågan grundade sig på insikten om att 

järnvägarnas speciella företagsstruktur skulle ge ägarna en monopolställning på 

transportmarknaden i den region där järnvägen anlades. Genom taxesättningen skulle 

ägarna därför kunna ta ut monopolvinster till trafikanternas och samhällsekonomins 

nackdel. Största möjliga utbyte av investeringarna skulle därför tillföras stat och 

näringsliv om driften inte överlämnades till privata intressen utan lades i statsmaktens 

hand, där det skulle bli möjligt att kontrollera taxesättningen med politiska medel. 

Riksdagens och statens inflytande över verksamheten skulle garantera att 

samhällsintresset sattes före företagsvinsten.9 

Byggandet av lokala och regionala järnvägar överläts åt privata och kommunala 

intressen. De hade kunskap om vilka de ekonomiska förutsättningarna var för det nya 

transportmedlet i respektive region. Kunskaperna fanns både när det gällde var 

efterfrågan på transporter fanns och de företagsekonomiska utsikterna var goda. Dessa 

banor sågs av statsmakten som viktiga komplement till stambanorna. 

I omfattning kom också det s.k. enskilda eller privata järnvägsbyggandet att 

överträffa det statliga. Totalt har närmare 70% av de svenska järnvägarna, eller ungefär 

12 000 km, byggts i privat regi. Staten har i egen regi byggt 5 400 km normalspårig 

järnväg (se diagram 11:1).10 Som mest var det privata bannätet uppdelat på drygt 300 

enheter, med olika spårvidd och driftmässig kapacitet.11 

Den stora expansionen för det privata järnvägsbyggandet sammanföll med 1870-

talets och 1890-talets högkonjunkturer, när drygt 3 300 km respektive drygt 2 000 km 

byggdes.12 Även under 1900-talets trettio första år byggdes ett stort antal lokala och 

regionala järnvägar. Tilltron till järnvägarnas möjligheter att fungera som hävstång i en 

regionalekonomisk blomstring var grundmurad. 

I det statliga järnvägsbyggandet kan man urskilja tre distinkta expansionsfaser. Vid 

riksdagen 1856 lade Kungl. Maj:t fram en stambaneplan bestående av fem banor: Västra 

stambanan, Stockholm-Göteborg, Södra stambanan: Malmö-Falköping, Norra 

stambanan: Stockholm-Storvik, Östra stambanan: Katrineholm-Nässjö, Nordvästra 

stambanan: Laxå-norska gränsen. Till denna plan hörde också förslaget om en 

sammanbindningsbana mellan Stockholm C och Stockholm S så att det södra och det 

norra stambanenätet kunde knytas samman.13 



29 

Diagram 11:1: Det svenska järnvägsnätet fördelat på ägare 1856-1950. Kilometer. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1928, SOS Allmän järnvägsstatistik 1930,1950. 

Avsikten med planen var att en gång för alla fastställa banornas sträckning redan vid 

arbetets böljan. Riksdagen ansåg dock att det var för äventyrligt att binda sig vid ett 

bestämt system när det gällde ett så kostnadskrävande arbete som skulle komma att 

sträcka sig över en lång tidsperiod. Istället beslutade man att succesivt avgöra vilka linjer 

som skulle byggas. Fortsättningsvis lade Kungl. Maj:t fram förslag till riksdagen om de 

enskilda linjernas godkännande allteftersom byggandet kunde påböijas. I realiteten kom 

dock dock den föreslagna stambaneplanen att fullföljas. Den första utbyggnadsperioden 

mellan 1856-1875 omfattade således den ursprungliga stambaneplanen i södra och 

mellersta Sverige (figur 11:1). 
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Figur 11:1: Stambanebyggandets faser. 
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Den andra perioden gällde i huvudsak stambanebyggandet i Norrland under 1880- och 

1890-talen. När stambanebyggandet i södra Sverige var färdigt, fanns en opinion i 

riksdagen för att jämvägsbyggandet borde upphöra.14 Förespråkarna för 

statsbanesystmet menade emellertid att det fanns nationalekonomiska utsikter för 

ytterligare stambanor. Den industriella tillväxten och ekonomiska utvecklingen inom 

trävaruindustrin under 1870-talet gjorde att intresset riktades mot Norrland. Det man i 

första hand tänkte sig, var en förbindelse med Norge, där en tvärbana mellan Sundsvall 

och norska gränsen skulle förbindas med norra stambanan i Ånge.15 Vid 1880-talets 

mitt beslutade riksdagen att fortsätta byggandet norr om Ångermanälven, upp till Boden, 

en förbindelse som stod klar 1894. Samtidigt hade brittiska och holländska intressen fått 

koncession på en järnväg för malmtransporter mellan Luleå och Gällivare. Staten köpte 

in banan 1890, och fullföljde byggandet till Riksgränsen, där den förbands med en norsk 

bana från Riksgränsen till Narvik år 1903.16 

Under 1800-talets sista del förvärvades ett antal privata banor som fungerade som 

länkar mellan olika delar av det statliga järnvägsnätet. År 1879 införlivades bandelen 

Hallsberg-Mjölby och år 1896 Västkustbanan, Göteborg-Malmö. Kring sekelskiftet 

hade statsbanenätet i stora drag fått sin slutliga utformning. Några få banor för att 

avrunda och förkorta hårt trafikerade avsnitt byggdes i södra Sverige under 1900-talets 

böljan. Samtidigt inköptes ett antal privata banor som fungerade som länkar mellan 

olika statliga banor. Bortsett från det försiggick statsbanebyggandet helt och hållet i 

Norrland efter 1890.1 tabell 11:1 visas järnvägsbyggandets geografiska och tidsmässiga 

frontlinje. Efter 1905 byggdes bara 492 km i södra Sverige men 2 329 km i Norrland. 

Största delen av denna ökning skedde under den tredje expansionsfasen på 1910 och 

1920-talen, när de s.k. kulturbanorna byggdes. 

Tabell 11:1: Det statliga järnvägsnätets geografiska fördelning 1856-1940. Kilometer. 

År 
Nybyggda Inköpta Summa Därav i Därav i 

År bankm bankm bankm Norrland övr. Sverige 
1856-1860 303 - 303 - 303 
1861-1870 815 - 815 - 815 
1871-1880 742 96 838 361 477 
1881-1890 569 88 657 650 7 
1891-1900 835 401 1236 728 508 
1901-1910 489 80 569 316 253 
1911-1920 722 435 1157 960 197 
1921-1930 784 350 1134 1012 122 
1931-1940 311 985 1296 733 563 
Summa: 5570 2435 8005 4760 3245 

Källa: Statens järnvägar 1906-19311:1, s. 349, SOS Statens järnvägar 1931-1940. 



32 

Till skillnad från tidigare järnvägsbyggande försiggick detta i mycket glesbefolkade 

områden. Rent definitionsmässigt var dessa banor i transporthänseende endast av lokalt 

eller regionalt intresse och borde utföras av lokala aktörer. Riksdagen motiverade det 

statliga byggandet av de norrländska kulturbanorna med sociala, politiska och kulturella 

rättviseskäl. Det sågs viktigt att knyta dessa utmärker närmare till dent nationella 

politiska och ekonomiska arenan. Det svenska järnvägsbyggandet avslutades i och med 

inlandsbanans invigning år 1937. Den av Heckscher observerade "bristande rädslan för 

samfärdseln" hade då lett till att Sverige kommit att bli ett av Europas järnvägstätaste 

länder räknat per invånare. 

Järnvägsbyggandets geografiska spridning stämmer bra överens med den modell 

Olle Krantz använder för att förklara hur investeringar i nya transportmedel sker.17 

Enligt Krantz etableras ett nytt transportmedel först där efterfrågan är störst och ger störst 

transportkostnadssänkningar. Därefter sker investeringarna i områden där 

kostnadssänkningarna är mindre. Hos Krantz bygger detta resonemang implicit på att 

ekonomiskt rationella antaganden och restriktioner ligger till grund för aktörernas 

investeringsbeslut. Betydelsen av ett rationellt kalkylerande investeringsbeteende bör 

dock inte överbetonas när det gäller järnvägsbyggandet i sin helhet. Även om 

ekonomiska överväganden fanns med i beslutsunderlagen, skymtade dock allmänna 

förhoppningar om ekonomisk utveckling och rent politiska motiv bakom statsbane

byggandet redan från böljan. 

Den politiska faktorns betydelse ökade på bekostnad av de ekonomiska kalkylerna 

under de senare byggnadsfaserna. Här var den statliga järnvägspolitiken och det 

institutionella system som byggdes upp under etableringsfasen var starkt bidragande till 

att järnvägsbyggandet fortsatte. 
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Figur 11:2: Järnvägsnätet i norra Sverige år 1956. 

dubbelspår. «lektrifterot 

dvbbelipòr, elektrifierat 

Källa: Sveriges järnvägar hundra år, kartbilaga. 
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Figur 11:3: Järnvägsnätet i södra Sverige år 1956. 

Källa: Sveriges järnvägar hundra år, kartbilaga. 
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B. Det institutionella systemets byggstenar 

Järnvägsbyggandet gick hand i hand med uppbyggandet av det institutionella 

förhållandet och regelsystemen inom järnvägssektorn. Under järnvägarnas första 

halvsekel byggdes ett institutionellt ramverk upp. I detta reglerades rättigheter och 

skyldigheter mellan SJ, riksdag och regering. Denna institutionella fördelning av 

rättigheter och skyldigheter var uppbyggd kring en järnvägspolitik som baserades på 

några grundläggande mål och var anpassade till vissa samhällsekonomiska 

förutsättningar. 

1. Ämbetsverket tar form 

Ansvaret för det statliga järnvägsbyggandet gavs till översten i flottans mekaniska kår, 

Nils Ericson, som mellan 1855 och 1862 var chef för arbetena. Redan Ifrån böljan växte 

verksamheten snabbt, vilket gjorde det nödvändigt att förändra organisationen. År 1863 

bildades två styrelser, under benämningarna "Kungliga styrelsen öfver statens 

järnvägsbyggnader" och "Styrelsen för statens järnvägstrafik". Väg- och vatten-

byggnadsstyrelsen tog över ansvaret för järnvägsbyggnaderna år 1882. Även denna 

organisationsform var opraktisk. Det ledde till att hela verksamheten år 1888 lades under 

Kungliga järnvägsstyrelsen.18 Statens järnvägsbyggnader fanns kvar som ett separat 

organ under järnvägsstyrelsen till år 1937, när järnvägsbyggandet avslutades. 

SJ präglades tidigt av en omfattande byråkratisering. Den strikta hierarkiska 

strukturen med svårforcerade skott mellan olika byråer och med verkschefen som 

enväldig beslutsfattare hade drag av en militär organisation. Det gick igen i 

tjänstgöringsreglementen, uniformsregler och språkbruket framförallt i linjeorga

nisationen och den del som ansvarade för järnvägsbyggandet. Fram till första 

världskrigets slut utevcklades en organisation som i större utsträckning påminde om den 

övriga "civila" statsförvaltningen. 

Verksamheten var uppdelad i olika regionala organisationer, s.k. linjeförvaltningar. 

Distrikten var i sin tur uppdelade i fyra avdelningar; byrå-, ban-, maskin- och 

trafikavdelningama, som utgjorde basen för statsbanedriften. Denna uppdelning gick 

igen i den centrala järnvägsförvaltningen, som dessutom hade byråer för ekonomiska och 

administrativa samt tekniska uppgifter. Den till stora delar parallella uppdelningen 

mellan central- och distriktsnivå, ledde till att järnvägsstyrelsen överhopades med 

rutingöromål som lika gärna kunde avgöras ute i distrikten, vilket förorsakade klagomål 

på ineffektivitet och byråkratisering. 

Expansionen av både trafik och banlängd, krävde reformer vid 1900-talets böljan. 

Det hade framförts önskemål att enligt preussisk förebild centralisera verksamheten och 
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öka kontakterna mellan industrin och järnvägsförvaltningen genom att tillsätta två 

representanter för näringslivet, s.k. jämvägsfullmäktige, i styrelsen. Ett led i denna 

strävan var det år 1902 på försök inrättade järnvägsrådet. Rådet blev permanent från år 

1908. Det bestod av representanter för de största hamn- och industristäderna, olika 

branschorganisationer, export- och inhemsk industri, samt representanter för det 

statsfinansiella intressset. Syftet var att bistå järnvägsstyrelsen med synpunkter i 

framförallt taxefrågor och andra frågor av vikt för "samhällsintresset". Det fungerade 

som en samhällelig kontroll- och referenspunkt mellan SJ och statsmakten. Rådet 

sammankallades vid dessa tillfallen av Kungl. Maj:t.19 

Generaldirektören hade en mycket stark position i verket i och med att den 

exklusiva beslutanderätten låg i hans händer. Så var fallet ända till år 1963. 

Järnvägsstyrelsens möjligheter att agera och påverka statsbanornas utveckling har därför 

i hög grad varit färgade av generaldirektörems personliga egenskaper och visioner som 

chef för SJ. 

2. Relationen mellan statsmakten och SJ 

Relationen mellan staten och SJ vilade på en åtskillnad mellan beslutande och 

förvaltande uppgifter. Medan staten genom riksdagen anslog medel till 

järnvägsinvesteringar och beslutade om riktlinjer för verksamheten, ålåg det SJ att bygga 

och förvalta banorna samt att leda driften i enlighet med dessa riktlinjer. 

Som ämbetsverk ingick SJ i statsförvaltningen och sorterade under civildeparte

mentet fram till att kommunikationsdepartementet inrättades under 1910-talet. Eftersom 

SJ var en del av statsförvaltningen, var det också riksdagen som fastställde löner och 

befodringsgång samt övriga förmåner för de anställda. Också det ekonomiska resultatet 

var en angelägenhet för staten. Överskottet från driften levererades in till statskassan och 

fick inte fonderas i verket för att jämna ut resultatskillnader mellan olika år. Inte heller 

fick överskottet fonderas för investeringar eller för att täcka andra extraordinarie 

kostnader. Riksdagen tillsatte också de överrevisorer som kontrollerade verksamheten. 

Järnvägsstyrelsens befogenheter fastställdes i särskilda trafikstadgor. 

Handlingsutrymmet var starkt begränsat, i synnerhet i ekonomiska frågor. Exempelvis 

hade man ingen möjlighet att generellt höja eller sänka taxorna beroende på det 

ekonomiska läget. I enstaka fall kunde dock nedsättningar av taxan medges för vissa 

frakter på bestämda sträckor, om det gynnade trafikanterna. Alla nedsättningar måste 

dock offentliggöras. 

Järnvägsstyrelsens befogenheter var kopplade till driften och därtill hörande 

löpande beslut om teknik och organisationsformer. Järnvägsstyrelsens styrkeposition låg 

i de expertkunskaper ledamöterna hade. De var mycket viktiga i verkets roll som 
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remissinstans. Dessa kunskaper var också grunden för verkets möjlighet att påverka 

järnvägspolitiken genom att uppvakta Kungl. Maj:t med skrivelser och förslag om 

ändringar. 

Det fanns också en skiljelinje mellan riksdagens och regeringens befogenheter i 

järnvägsfrågor. Riksdagen hade beslutanderätten i järnvägspolitiska frågor med undantag 

av taxefrågor. De fastställdes av Kungl. Maj:t för att undvika att regionala eller andra 

särintressen påverkade prissättningen. Kungl. Maj:t var också den instans som 

behandlade och godkände ansökningar om bygggande av privata järnvägar. 

Riksdagen kunde dock besluta om särskilda åtgärder när det gällde taxesättningen. 

Ett sådant exempel är de speciella Norrlandstariffer som gällde för vissa baslivsmedel, 

foder och byggnadsmaterial mellan åren 1895-1930. Riksdagen ansåg att det fanns 

socialpolitiska skäl som motiverade att dessa frakter underlättades genom att taxorna 

sänktes.20 Det är ett exempel på direkta allmänpolitiska åtgärder som inverkade på 

statsbanornas verksamhet och som den institutionella funktionsuppdelningen utgjorde 

grunden för. 

3. Förhållandet mellan SJ och den enskilda järnvägssektorn 

Efter starka påtryckningar från bl.a. regionala intressen, som såg sig bli utan stambanor, 

inrättade riksdagen år 1871 den privata jämvägslånefonden.21 I samband härmed 

expanderade det privata och kommunala järnvägsnätet snabbt. Detta ökade behovet av 

regler för samtrafiken mellan olika enskilda banor och mellan enskilda banor och SJ. År 

1876 tillsattes en kommitté med representanter för de privata järnvägsförvaltningarnas 

intresseorganisation, Svenska järnvägsföreningen, och SJ för att diskutera hur problemet 

skulle lösas. 

Tidigare hade enskilda avtal slutits mellan SJ och de olika företagen, där frakterna 

beräknades efter respektive banas taxa. Kommitténs förslag blev att en nationell 

samtrafiktaxa skulle upprättas. Samtliga enskilda bolag var efter 1882 var tvungna att 

ansluta sig till SJ:s taxa för att erhålla koncession för järnvägsbyggandet.22 Syftet var att 

minska olägenheterna som de olika taxenivåerna medförde för trafikanterna. Detta var 

något som de enskilda järnvägarna inte var helt positiva till. SJ:s grundtaxa var lägre än 

de privata taxorna, som dessutom tillämpade andra varugruppsindelningar än SJ. 

Riksdagen fattade dock ett beslut i enlighet med förslaget. 

Staten hade genom samtrafikavtalet, som också fastställdes av Kungl. Maj:t, och 

koncessionsrätten en möjlighet till kontroll av det privata järnvägsbyggandet. På så vis 

kom SJ och staten att redan före förstatligandet att utöva ett visst inflytande över hela 

järnvägssektorn. Inte minst kan järnvägslånefonden ses som ett medel att utöva 

inflytande över investeringarna inom järnvägssektorn. Staten använde dock inte 
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möjligheterna att påverka transportsystemets utformning genom kontrollen av 

lånemedlen. Kravet för att ett bolag eller en grupp intressenter skulle få koncession på 

och lån till en bana var enbart att finansieringen var garanterad till två tredjedelar.23 

Under 1900-talet inrättades också ett flertal andra statliga lånefonder för det enskilda 

järnvägsbyggandet.24 Samtrafikavtalen användes inte heller för att aktivt påverka de 

privata bolagens taxesättning. Det var snarare så, framförallt under lågkonjunkturer, att 

man i den statliga taxesättningen fick ta hänsyn till hur taxenivån påverkade de privata 

banornas ekonomiska förutsättningar. Avtalet fungerade istället som en ram inom vilken 

man under SJ:s överinseende försökte minimera störningarna i trafiken mellan de olika 

banorna.25 

C. Järnvägspolitikens mål 

I sin avhandling om den järnvägspolitiska debatten fram till år 1890, ger Sverker 

Oredsson en utförlig och detaljrik genomgång av vilka olika argumentationslinjer och 

frågor som förekom i riksdagen, samt vilka intressegrupper som bidrog till utvecklingen 

och även deltog i den offentliga debatten i dagspressen.26 Oredsson diskuterar dock inte 

frågan om järnvägspolitikens långsiktiga mål; vad ville riksdagen uppnå med det stora 

arbete man lade ned på järnvägsfrågorna? 

Någon uttalad järnvägspolitisk målsättning fanns inte under 1800-talet. Det tycks 

som om de ursprungliga motiveringarna bakom statsbanorna och det institutionella 

system man böljat bygga upp gav tillräckliga ramar för riksdagens och SJ:s agerande 

under det snabba uppbyggnadsskedet. Det går dock att utkristallisera några tydliga drag 

som från sekelskiftet kan sägas konstituera en övergripande målsättning som kom att 

ligga till grund för järnvägspolitiken långt in på 1900-talet. 

1. En infrastruktur för samhällsutveckling 

De viktigaste motiven till statsbanorna var näringspolitiska och samhällsekonomiska. I 

riksdagsbeslutet vintern år 1853 talas om behovet av ett statligt engagemang för att 

"undvika vingleri och planlöshet" i järnvägsbyggandet27 

Att militärstrategiska aspekter generellt sett spelat stor roll för järnvägsnätets 

slutliga utformning är något som ofta framhålls. Det är dock en uppfattning som kan 

nyanseras. Visserligen insåg man i riksdagsbehandlingen 1853/54 klart den strategiska 

vikten av ett statligt järnvägsnät. Stambanorna borde också anknyta till landets 

strategiskt viktiga orter. Att försvarsintresset bidrog till stambanebeslutet torde också 

vara ställt utom allt tvivel.28 Det är dock inte detsamma som att militära hänsyn fått 

bestämma stambanornas faktiska sträckning. Oredsson visar att militära aspekter 



39 

visserligen ofta framhävdes i motioner i järnvägsfrågor, och även i vissa propositioner, 

men att dessa faktorer i allmänhet spelade en undanskymd roll i riksdagsdebatterna och 

beslutsmotiveringarna. Några undantag där militära skäl varit avgörande för bandelarnas 

tillkomst finns dock. Det gäller exempelvis för statsbanorna Skövde-Karlsborg och 

stambanan genom övre Norrland mellan Sollefteå och Luleå, vilka var direkt kopplade 

till försvarspolitiska beslut. Strategiska motiv var också viktiga för byggandet av några 

av de privata banorna, exempelvis järnvägen mellan Karlskrona och Växjö samt den 

dalsländska förbindelsen till Norge, mellanriksbanan Dalslands järnvägar.29 

Istället bör andra motiv bakom stambanornas sträckning föras fram. I likhet med 

statsbanebyggandets tre vågor kan grovt sett tre järnvägspolitiska syften bakom 

byggandet urskiljas. Den första byggnadsvågen sammanföll med önskemålen om att 

förbättra förbindelserna mellan rikets mest utvecklade regioner. De norrländska 

stambanorna byggdes under den andra perioden där det fanns goda möjligheter till 

fortsatt ekonomisk tillväxt. Under dessa faser kunde järnvägen realisera de 

transportbehov som fanns i ekonomin, och på så sätt bidra till att den regionala och 

nationella utvecklingen stärktes. Under den tredje byggnadsfasen litade man till 

järnvägens förmåga att på egen hand skapa ekonomisk tillväxt, att "bryta bygd". 

Förbindelserna mellan rikets mest utvecklade delar, ekonomiskt och 

befolkningsmässigt, skulle förbättras inför den "nya tidens" krav. Avsikten var att 

järnvägarna skulle bilda stommen i ett modernt nationellt transportsystem, där befintliga 

vattenleder och järnvägar kompletterade varandra. Järnvägarna drogs därför på avstånd 

från sjösystemen med undantag för vissa gemensamma knutpunkter. På så vis 

maximerades upptagningsområdena och de ekonomiska förutsättningarna för respektive 

transportmedel. Denna strategi föranledde kritikerna av statsbanesystemet att tala om den 

"paniska skräck för vattenleder och städer" som utmärkte stambanebyggandets första 

etapp.30 

Fram till första världskriget växte det fram en järnvägspolitisk praxis som grundades 

på några primära uppgifter för statsbanorna. Den övergripande målsättning som på detta 

sätt formade järnvägspolitiken, utgick från järnvägens skulle spela en aktiv roll i det 

ekonomiska förloppet under industrialiseringen. Att skapa ett nationellt transportsystem 

från denna tid innebar att skapa bra och billiga transportmöjligheter för landet i sin 

helhet. För att garantera att detta efterlevdes, lades under 1800-talet också SJ:s 

skyldigheter i dessa avseenden fast i trafikstadgan.31 Dessa s.k. samhällsförpliktelser 

eller trafikförpliktelser bestod av tre sammanhängande delar. För det första fanns en 

trafikeringsplikt. Den innebar att tidtabellen och tågplanerna skulle följas, oavsett om det 

fanns resande och gods eller inte. Inga turer i den offentliga tidtabellen fick ställas in. För 

det andra infördes en transportplikt som garanterade att SJ inte kunde vägra att 

ombesörja olönsamma transporter. Allt gods som lämnades in skulle befordras. 
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Motsvarande officiella krav fanns inte för andra transportmedel eller för de enskilda 

järnvägarna. För det tredje infördes taxeplikt, vilken innebar att resor och frakter skulle 

utföras enligt den offentligt fastställda taxan. Taxeplikten innebar att alla trafikanter 

skulle behandlas lika. Oavsett var någonstans i landet frakten utfördes eller resan 

företogs betalade befraktaren samma pris, oberoende av kostnaderna för SJ. 

Genom samhällsförpliktelserna reglerades statsbanornas samhällsnytta. Avsikten 

var att hindra SJ från att använda en diskriminerande prissättning för olika trafiktyper 

och varuslag eller mellan olika regioner. Strikt företagsekonomiska bedömningar skulle 

inte läggas till grund för utbudet av trafik eller prissättningen på frakter i olika 

landsändar. Här bidrog det politiska inflytandet till att olika regioner behandlades lika i 

transporthänseende. Detta regionala inslag i järnvägspolitiken blev ännu tydligare i 

samband med kulturbanebyggandet under 1900-talet. 

2. Lönsamhetsfrågan och avkastningskraven 

Någon egentlig diskussion om järnvägarnas ekonomiska målsättning förekom heller inte 

under de första decennierna av verksamheten.32 Enigheten om att verksamheten skulle 

drivas utan direkta vinstkrav var stor, liksom övertygelsen att någon egentlig avkastning 

egentligen inte var att vänta. 

Erik Sparre, en av 1800-talets hårdaste motståndare till statsbanebyggandet, hade 

under 1870-talet hävdat att: "de norrländska banorna bliva våra finansers grav".33 Nu 

klarade sig såväl statsfinanserna som SJ:s ekonomiska resultat från dessa mörka 

förutsägelser om det fortsatta stambanebyggandet under 1800-talet. Under 1880-talet 

var avkastningen i förhållande till statsbanekapitalet i genomsnitt 3,0%, på 1890-talet 

3,1% och under decenniet 1901-1910 2,6%. Mellan 1911 och 1915 var avkastningen i 

genomsnitt 3,6%.34 Denna ekonomiska utveckling överträffade alla förväntningar. 

En diskussion om statsbanornas ekonomiska principer initierades av trafikstyrelsen i 

en skrivelse till Kungl. Maj:t år 1874. Där menade trafikstyrelsen, att den direkta vinsten 

från trafiken borde sättas före den samhällsekonomiska avkastningen. Motiveringen var 

att en affärsmässig avkastning som kunde användas för att amortera upplånat kapital, 

gynnade samtliga skattebetalare. Om man däremot prioriterade den indirekta vinsten, 

genom att inte ta ut de trafikinkomster som var möjliga, skulle de landsdelar som redan 

hade järnväg komma i åtnutjande av de dubbla fördelarna av att betala låga taxor och 

samtidigt ha goda kommunikationer. Samtidigt slogs lånekostnaderna ut över hela 

landet, vilket innebar att befolkningen i de områden som var utan järnväg också skulle 

vara med och subventionera de låga taxorna.35 

I och med detta framfördes för första gången den latenta motsättning mellan 

skattebetalarna och trafikanterna, som tillsammans med konflikten mellan regionala och 
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nationella villkor, i så hög grad skulle komma att dominera lönsamhetsdiskussionerna 

under 1900-talet. Det hela resulterade i att riksdagen året därpå, 1875, beslutade om en 

taxerevision i syfte att öka vinsten från trafiken. Det uttalandet som riksdagen gjorde i 

sin anhållan till Kungl. Majrt, har därefter tagits som den auktoritativa ekonomiska 

målsättningen för statsjärnvägarna. Där sägs att: 

"trafikinkomsterna böra tagas i anspråk til] statsbehoven och bland dem i första rummet till förräntning av 
den skuld, staten iklädt sig i och för anläggningen av dess järnvägar."3** 

I den praxis som utvecklades, tolkades uttalandet som riktlinje för SJ:s ekonomiska mål. 

SJ:s ekonomiska mål genomsyrades av det övergripande ansvaret för den nationella 

transportmarknaden. Det skapade en spänning mellan SJ:s dubbla uppgifter att "främja 

samfärdseln, såväl genom gods- som persontrafik, och därigenom bidraga att utveckla 

landets ekonomiska hjälpkällor" och "däijämte att, såvidt sig göra låter, betäcka sina 

driftkostnader och därutöver äfven inbringa en viss ränta på anläggningskapitalet"37 

Innebörden i uttalandet var att inkomsterna åtminstone skulle täcka driftkostnaderna 

och ge en planenlig amortering av de årliga kostnaderna för det upplånade kapitalet. 

Taxan fick därmed ett allmänpolitiskt och ett rent ekonomiskt mål. Taxenivån skulle 

hållas så låg att ingen affärsmässig vinst utöver vad som krävdes för att uppnå 

avkastningskraven. Tanken att ge ekonomiska subventioner till statsbanornas drift 

förkastades också. Det stod klart att det var trafikanterna och inte skattebetalarna som 

skulle svara för järnvägens driftkostnader. Dessa principer kom att ligga till grund för 

avkastningskraven på järnvägarna ända till år 1929. 

Oredsson hävdar att beslutet om de ekonomiska principerna för statsbanorna ska ses 

som ett uttryck för en mer affärsmässig inriktning av SJ:s verksamhet.38 I samma 

riktning tolkar Waara beslutet från år 1876, att endast ta upp överskottet från driften i 

riksstaten. Waara menar att SJ:s ställning som affärsverk därmed tydligt klargjordes till 

skillnad från postverket och telegrafverket.39 Affärsmässigheten ska dock inte 

överdrivas. I praktiken betydde också beslutet att bara ta upp överskottet i riksstaten, att 

det snabbt växande järnvägskapitalet överfördes till ett separat konto hos 

riksgäldskontoret för att underlätta överblicken av investeringarna. I realiteten 

förändrades inte det faktum att affärsmässigheten underställdes de allmänpolitiska målen 

för järnvägarna. I synnerhet vid konjunktursvackor kom alltid de ekonomiska kraven på 

undantag till trafikanternas fromma. 

Avkastningskraven och taxepolitiken var de två viktigaste ekonomiska styrmedlen 

för SJ. Kontrollen över dem låg hos regering och riksdag. Järnvägsstyrelsen kunde inte, 

även om man ville, föra en rent affärsmässig politik så länge som statsmaktens politiska 

och ekonomiska inflytande över verksamheten existerade. 
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även om man ville, föra en rent affärsmässig politik så länge som statsmaktens politiska 

och ekonomiska inflytande över verksamheten existerade. 

I praktiken tillämpades en inkomstutjämningsstrategi mellan olika bandelar.40 Om 

den ekonomiska målsättningen skulle uppfyllas måste trafikinkomsterna från de 

trafikstarka banorna täcka driftkostnaderna för de trafiksvaga banorna. Den absoluta 

förutsättningen för detta var dock att det ekonomiska resultatet i sin helhet lämnade ett 

överskott. För att uppfylla detta krävdes dels en kontinuerlig trafikökning utan större 

ekonomiska strukturförändringar och dels en fortsatt hegemoni för järnvägarna på 

transportmarknaden. Ett problem blev dock den institutionella ansvarsfördelningen 

mellan riksdagen och SJ. Det var riksdagen som beslutade om vilka nya järnvägar som 

skulle byggnas. Så längesom SJ:s ekonomiska resultat visade ett överskott som täckte 

räntekostnaderna kunde riksdagen fortsätta att anslå medel till ytterligare investeringar. 

Det ständigt pågående järnvägsbyggandet ledde dock till att statsbanekapitalet 

ökade och därmed de årliga kapitalkostnaderna. En förutsättning för att kunna uppfylla 

avkastningskraven var att trafikens omfattning fortsatte att öka, att taxorna höjdes eller 

att driften kunde retionaliseras så att kostnaderna hölls nere. Förutsättningarna för en god 

trafiktillväxt var dålig på de banor som byggdes under 1900-talet. Driftbesparingar var 

heller inte lätta att göra i ett läge när verksamheten ständigt ökade. 

Det fanns med andra ord en inbyggd spänning inte bara mellan ambitionerna i den 

ekonomiska målsättningen, utan också mellan de politiska och ekonomiska målen. I de 

övergripande målen sågs järnvägen som en generell transportlösning för de samlade 

samhälleliga behoven där de ekonomiska målen anpassades till detta. De ekonomiska 

styrmedlen, avkastningskraven och regleringarna av järnvägstrafiken var uppbyggda för 

att svara mot ett läge där järnvägarna var den dominerande transportlösningen. 

Detta fungerade också bra under järnvägarnas monopoltid fram till omkring 1920. 

Därefter ändrades villkoren för järnvägarna på transportmarknaden radikalt. Frågan om 

de olönsamma banornas ställning i statsbanenätet kom att dominera den 

järnvägspolitiska debatten från 1910-talet. Att hantera de ekonomiska effekterna av 

denna gradvis ökande diskrepans mellan mål och verklighet har varit kärnan i 

järnvägspolitiken. Denna institutionella dissonans ligger till grund för den 

järnvägspolitiska utvecklingen under 1900-talet. 

D. Förutsättningar för statsbanehushållningen vid 1920-talets 
början 

Avsikten med föregående avsnitt har varit att diskutera och renodla huvudinslagen i det 

institutionella förhållandet inom järnvägssektorn och att peka på vilka centrala 

järnvägspolitiska mål och regelsystem som utvecklades fram till ca 1920. 
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Det institutionella förhållandet inom järnvägssektorn och de järnvägspolitiska mål 

och regleringar som beskrivits ovan, kommer fortsättningsvis att kallas 

statsbanehushållning. Med detta avses den sammansmältning som karaktäriserade 

förhållandet mellan de politiska och ekonomiska målen och den begränsade 

handlingsfriheten för SJ som transportföretag. SJ:s roll var att tjäna samhällsnyttan inom 

vissa givna ekonomiska ramar. I motsats till detta förhållande kan en järnvägsekonomisk 

modell skisseras. Där står järnvägarnas ekonomiska intresse och villkor som 

transportföretag i centrum för utformningen av regelsystem och järnvägspolitiska mål. 

Kan man då sätta likhetstecken mellan begreppen statsbanehushållning och 

samhällsekonomisk politik? Svaret på frågan måste bli nej. Statsbanehushållningen 

inrymmer visserligen möjligheter att göra samhällsekonomiska bedömningar, men de 

bärande momenten grundas på allmänpolitiska beslut snarare än på samhällsekonomiska 

analyser av effekterna av olika handlingsalternativ. 

Industrialiseringen skapade de samhälleliga förutsättningarna för statsbanehus

hållningen. Järnvägarnas överlägsenhet vid massgodstransporter gav dem monopol på 

landtransportmarknaden och bidrog till den snabba utbyggnaden av bannätet och 

trafikexpansionen. Det institutionella förhållandet och järnvägspolitiken stod i samklang 

med de samhällsekonomiska villkoren och transportbehoven under industrialiseringen. 

En kritisk faktor för statsbanehushållningen var att SJ redovisade ett ekonomiskt 

överskott. För att detta skulle vara möjligt i ett läge med en fortgående ökning av den 

trafikerade banlängden, krävdes en fortsatt trafikstegring utan några konjunkturell 

nedgångar eller djupgående strukturförändringar av transportströmmar eller varu-

sammansättning. Detta var inte vad utvecklingen från 1920-talet förde med sig. 

Sammanfattningsvis kan innehållet i det institutionella förhållandet karaktäriseras 

på följande sätt (figur 11:4). I det institutionella förhållandet som etablerades fördelades 

ansvarsområden, rättigheter och skyldigheter mellan staten och järnvägsförvaltningen 

inom järnvägssektorn. Staten satte upp ramarna och de långsiktiga ekonomiska och 

politiska målen för järnvägarna. Den övergripande målsättningen för järnvägarna var att 

SJ skulle generera ekonomisk tillväxt genom att erbjuda transportmöjligheter på 

nationell nivå. Järnvägarna fungerade som en generell transportlösning som gav likartade 

förutsättningar för skilda regioner. Det fanns en konsensus kring dessa allmänna mål i 

riksdagen. Sedan statsbanefrågan avgjorts definitivt under 1860-talet, handlade 

järnvägsstriderna om investeringarnas omfattning och bandelarnas sträckning snarare än 

om principerna för järnvägspolitiken. I praktisk handling visades denna enighet än 

tydligare. Statsbanorna blev under 1900-talets första årtionden ett näringspolitiskt medel 

i statens händer. 
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Figur 11:4: Statsbanehushållningen omkring år 1920. 

Statsbanehushållningen 1920 Alla statsbanor 

Politiska mål Stimulera ekonomisk tillväxt 

Nationell integration 

Bidra till utjämning av regionala skillnader 

Ekonomiska mål Indirekt lönsamhetsprincip-

samhällsekonomiska mål prioriteras högre än 

företagsmässig lönsamhet 

Trafiken bär sina egna kostnader- inga 

subventioner 

Kostnads- och ansvarsfördelning SJ: förvalta järnvägarna, täcka drift- och 

räntekostnader 

Staten: beslut om politiska och ekonomiska mål 

(taxor, lönsamhet, investeringar) 

Anslå medel till investeringar 

Medel Samhälls- och trafikförpliktelser 

Avkastningskrav och ekonomiska principer 

SJ:s uppgifter var att i enlighet med dessa ramar och regleringar uppfylla både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. Staten behöll rätten att fastställa befogenheter och 

skyldigheter för SJ. Dit hörde fördelningen av kostnadsansvaret för järnvägarna. 

Kapitalförsörjningen av de långsiktiga investeringarna i järnvägsnätet svarade staten för. 

De årliga kostnaderna för detta kapital och det ekonomiska ansvaret för trafiken åvilade 

däremot SJ. 

Avkastningskraven och trafikförpliktelserna var de viktigaste institutionella regel

systemen. De länkade samman de politiska målen med realiteterna på 

transpoitmarknaden. Regelsystemen avgränsade också handlingsutrymmet för SJ. 

Beslut om regelsystemen fattades av regering och riksdag. Det gällde taxor, löner 

och tjänsteförordningar m.m. SJ:s handlingsfrihet begränsades till driften och dess 

tekniska lösningar. Det direkta politiska inflytandet över verksamheten och SJ:s 

kringskurna befogenheter att handla i enlighet med företagsekonomiska principer var de 

stora skillnaderna mellan SJ och andra transportföretag. Dessa skillnader blev 

besvärande när konkurrensförutsättningarna för järnvägarna böljade ändras efter 1920. 



III. Transporter, trafik och ekonomiskt resultat för SJ 
1920-1980 

A. Transportrevolutionen under 1900-talet 

1. Transportsektorns omvandling 

Att utvecklingen av transportsektorn har haft en avgörande betydelse för den 

ekonomiska tillväxten under 1900-talet är en uppfattning de flesta är eniga om.1 Den 

ökande integrationen av varu- och arbetsmarknader det senaste seklet hade inte varit 

möjlig utan förbättrade kommunikationer. Samtidigt har denna process i sig fört med sig 

ett växande behov av såväl gods- som persontransporter. Förbättrade transport

möjligheter får dels direkta effekter på priser, restider, m.m, och dels indirekta effekter 

som påverkan på industrilokaliseringar och förändringar i resmönster.2 

Både på kort och på lång sikt existerar det ett ömsesidigt beroendeförhållande 

mellan transporter och ekonomisk förändring. Exakt hur orsakssambandet mellan dessa 

faktorer ser ut förändras över tiden och varierar dessutom mellan olika branscher och 

transportbehovens karaktär. Vanligen är det dock den ekonomiska miljön som är 

avgörande för transporternas och därmed transportsektorns utveckling. Detta styrks av 

det faktum att det endast finns mycket få exempel på investeringar i transporter "ahead of 

demand" som förmått generera generell ekonomisk tillväxt genom att göra det möjligt att 

släppa fram uppdämda transportbehov. 

Den svenska ekonomiska tillväxten samverkade också med transporternas ut

veckling. I sin studie av den svenska godstransportmarknadens omvandling, undersökte 

Olle Krantz relationen mellan transportutvecklingen och olika generella ekonomiska 

variabler. Han fann att transporterna hade en snabbare tillväxt än BNP under hela 

perioden 1873-1964.3 En viss avmattning av transporttillväxten var dock märkbar under 

de sista åren på 1950-talet och under böljan av 1960-talet. I ett senare arbete, om 

transportutvecklingen fram till 1980, pekar Krantz att det finns tecken som tyder på att 

transporttillväxten i förhållande till BNP åter tog ny fart i slutet av 1960-talet. I slutet av 

hans undersökningsperiod svarar transporterna för 16% av den svenska produktionen.4 

Utvecklingen inrymmer såväl perioder med snabbare och långsammare tillväxttakt 

som en genomgripande omvandling av transportarbetet mellan olika transportmedel. I 

relation till varuproduktionen ökade transporterna under 1930-talet och 1950-talets 

senare del samt under de första åren av 1960-talet.5 Detta är också perioder när 

förhållandena på den svenska transportmarknaden genomgått snabba förändringar. 

Vid 1920-talets böljan dominerades den inrikes transportmarknaden av 

järnvägarna, sjöfarten och transporter med anspannsfordon (hästskjutsar, oxar). 
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Järnvägarna var ledande på för tillväxten på transportmarknaden. Mellan åren 1893 och 

1913 ökade deras transportarbete 2,1 gånger snabbare än BNP. Under de följande trettio 

åren förändrades denna bild. Perioden 1920-1950 var ett första genombrottsskede för 

bilismen. Mellan 1923-1939 var tillväxttakten för lastbilarnas transportarbete 7,6 gånger 

snabbare än BNP och mellan 1946-1964 2,8 gånger snabbare.6 Tillväxten berodde på att 

lastbilarna framgångsrikt konkurrerade med anspannsfordon och järnvägar om kortare 

frakter. Lastbilarna övertog också delar av det omlastnings- och transportarbete till och 

från järnvägarna som tidigare skötts av hästar. Under denna period var det i första hand 

korta transporter på upp till fem, högst tio mil som allt mer kom att bli lastbilarnas 

marknad. Viktiga branscher i denna process var byggnadsindustrin och jordbruket. 

Lastbilarna kom även att ta över konsumtionsvaruindustrins distributionsnät, framförallt 

i storstadsregionerna. Hästar ersattes av lastbilar. 

Trots denna snabba tillväxt lyckades järnvägarna generellt sett behålla sina 

positioner på transportmarknaden under 1930- och 1940-talen. Medan lastbilarna 

övertog viss del av järnvägarnas tidigare trafik, vann järnvägarna å sin sida trafik från 

kustsjöfarten. Kriget innebar också att järnvägarna temporärt kunde återerövra 

godstransporter från bilismen. Under 1950- och 1960-talen kom dock lastbilarnas 

dominans på godstransportmarknaden att bli allt mer överlägsen. 

Krantz siffror visar att järnvägstransporterna, exklusive lapplandsmalm, svarade 

för 58% av transportarbetet år 1923 och 39% år 1964. Räknas lapplandsmalmen in blir 

siffrorna något högre. Motsvarande siffror för lastbilarnas transportarbete är 1% och 

49%.7 Uppgifterna kan ställas i relation till exempelvis Lars Kritz' beräkningar för 

efterkrigstiden. Enligt dessa var järnvägarnas andel av godstransportarbetet 57% år 1950 

medan lastbilarna utförde ca 20%. År 1966 var siffrorna 40% för järnvägarna och 50% 

för lastbilarna.8 

Hur persontransporterna har utvecklats är inte lika väl undersökt. Resandet har 

emellertid ökat kraftigt under hela 1900-talet. Åke E. Andersson har gjort en 

uppskattning av befolkningens dagliga rörlighet under 1900-talet. Från seklets böljan till 

1930 ökade rörligheten per capita mätt i km från endast 0,5 km till 4 km. Rörligheten har 

därefter fortsatt att öka till 9 km 1950 och 25 km 1970.9 

Bakom dessa siffror döljer sig djupgående förändringar av samhällsekonomins 

tillväxtvillkor där transportsektorn interagerat med utvecklingen. Att rörligheten ökade 

kan tillskrivas den ändrade näringsstrukturen och förändringar i inkomstutveckling och i 

den privata konsumtionen. Det är rimligt att anta att siffrorna döljer stora regionala 

variationer och skillnader. Den fortgående integrationen av regionala marknader 

förändrade sysselsättningsmöjligheterna och behovet av arbetskraft. Under mellan

krigstiden svarade järnvägarna och den framväxande busstrafiken för en stor del av 
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persontrafiken. Under 1950- och 1960-talen har privatbilismen blivit det dominerande 

transportmedlet för personbefordran. 

Under 1960-talets första hälft har lastbilar och bussar tagit över den ledande 

ställningen inom den yrkesmässiga transportmarknaden för gods- och persontrafik från 

järnvägarna. I diagram 111:1 visas järnvägarnas respektive den yreksmässiga bilismens 

andelar av nationalprodukten på den inrikes transportmarknaden för gods- och personer. 

Diagram 111:1: Järnvägarnas och bilismens andelar av förädlingsvärdet i den inhemska 
transportsektorn 1920-1980. Löpande priser. 

Bilism Jvg 

80 

60 

% 40 

1980 1920 

Källa: Krantz (1988), egen bearbetning. 

År 1920 svarade järnvägarna och den yrkesmässiga bilismen för nära 85% av 

produktionen på den inhemska transportmarknaden. År 1980 var motsvarande siffra 

90%. Samtidigt har järnvägarna och bilismen bytt positioner. Medan järnvägarna år 1920 

svarade för ca 80% av nationalprodukten var andelen år 1980 20%. 

Diagrammet visar att 1920-talets snabba frammarsch för bilismen bryts under 

1930-talet. Istället lyckas järnvägarna öka sin andel av nationalprodukten. I synnerhet 

under kriget är det tydligt att järnvägarna är viktiga för den nationella ekonomin. 

Därefter minskas deras andel av produktionen stadigt. Det är något förvånande att 

bilismens frammarsch bryts under 1930-talet. Förklaringen får sökas i den begränsade 

kapaciteten hos tidens bilar vilket påverkade konkurrensförmågan. De marknadsandelar 

som kunde erövras hade man i huvudsak redan under 1920-talet lagt under sig. De 

bestod av små frakter, antingen av högvärdigt gods eller t.ex. byggnadsmaterial, på korta 

sträckor upp till högst 100 km. Några år in på 1950-talet är det dock tydligt att den 
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yrkesmässiga bilismen spelar en helt annan roll i samhällsekonomin. Dess andel av 

nationalprodukten ökar stadigt till några år in på 1970-talet när den stabiliseras på en 

nivå kring 70%. 

Dessa två transportmedel har också dominerat transportarbetet mätt i 

tonkilometer, summan av antalet ton som fraktats multiplicerat med sträckan. En 

undersökning av 1972 års trafikpolitiska utredning visar att godstransportarbetet mer än 

fördubblades mellan 1960 och 1973, från 23,4 till 49,2 miljarder tonkm. Samtidigt 

minskade järnvägarnas andel från 46,6% till 37,3%, medan lastbilarnas andel ökade från 

29% till 46,2%.10 Från mitten av 1970-talet stagnerade utvecklingen och har sedan 

fluktuerat mer än tidigare. 

Skattningen av privatbilismens utveckling innehåller ett större osäkerhetsmoment 

än för den yrkesmässiga biltrafiken. Klart är dock att ökningen av persontransportarbetet 

nästan helt faller på privatbilismen efter 1960, se tabell 111:1. Personbilismens 

marknadsandel är ungefär lika stor 1987 som 1970. Antalet personkilometer har dock 

samtidigt ökat med 50%.11 

Tabell 111:1: Persontransportarbetet fördelat på transportmedel 1960-1973. Inklusive och 
exklusive privatbilism. 

År 

Inklusive privatbilism 
Miljarder Andel i % för 
personkm järnväg 

Exklusive privatbilism 
Andel i % för Miljarder Andel i % för 

personbil personkm järnväg 
1960 43,1 12,1 77,0 12,8 36,7 
1970 69,1 6,8 81,5 10,1 33,0 
1973 75,5 V 81,7 13,8 34,0 

Källa: SOU 1975:66, s. 39. 

Räknas privatbilismen bort, blir bilden en annan. Det totala persontransportarbetet ökar 

då inte nämnvärt 1960-1973. Järnvägens andel ligger också på en konstant nivå, ungefär 

1/3. Andra kollektiva transportmedel, flyg och busstrafik, utför 2/3 av person-

trafikarbetet exklusive privatbilismen. Lägger vi till privatbilismen, blir resultatet att de 

kollektiva transportmedlen tillsammans svarade för 12,8% av det svenska 

persontransportarbetet år 1973.12 År 1987 var motsvarande siffra för kollektivtrafikens 

andel 20%. Mest har den regionala trafiken ökat tack vare en bättre utbyggd lokal 

kollektivtrafik.13 

Sammanfattningsvis kan några huvudtendenser i utvecklingen utkristalliseras. För 

det första har transportarbetet ökat kraftigt i absoluta tal under hela 1900-talet. För det 

andra har efterfrågan på transporter förändrats. Nya transportmedel har växt fram och 

tagit över trafik från de gamla. Förändringen av samhällsekonomin har också gjort att 

nya transportlösningar bättre än gamla svarat mot behoven. Det är framförallt de 

kvalitativa kraven som blivit större. Tidspassning, flexibilitet och dörr-till-dörr-trans-
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porter har kommit att bli dominerande för de delar av samhällsekonomin där tillväxten 

varit snabbast och transportefterfrågan ökat mest. Här har bilismen i högre grad än 

järnvägarna kunnat tillgodose behoven. Persontrafiken har också revolutionerats med 

privatbilismens definitiva genombrott efter 1960. Också här har tidsvinster, flexibilitet 

och bekvämlighet blivit nyckelbegrepp. 

Det är därför befogat att tala om en transportrevolution med avseende på 

transporternas ökade omfattning och på olika transportmedels tillväxt. Ett definitivt 

resultat är att järnvägarna framstår som utvecklingens förlorare. 

2. Utvecklingen av SJ:s transporter 1920-1980 

Det finns några påtagliga drag i utvecklingen av SJ:s transportarbete. Det första är att 

transportarbetet trots den relativa minskningen ökat markant i absoluta tal. Särskilt tydlig 

är den nivåförskjutning av de totala transporterna som inträffade i slutet av 1930-talet 

(diagram 111:2). Det faktum att den privata järnvägssektorn förstatligades mellan 1939 

och 1952 bidrar här till det extensiva transportarbetets ökning för SJ. Ett annat drag är 

godstransporternas dominans under hela perioden, men i synnerhet under efterkrigstiden. 

Omkring 1950 sker ett definitivt brott mellan utvecklingen av person- och 

godstransporter. Efter denna tidpunkt är det helt och hållet godstransporterna som står för 

det expansiva inslaget i järnvägstrafiken. 

Diagram 111:2: Transportutvecklingen på SJ 1920-1980. Miljarder tonkilometer och 
personkilometer. 

Tonkm Personkm 

10 y 

Mdr 8, 

7, 

». 

7 
1920 40 60 1980 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1980. 
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Att godstrafiken påverkas av konjunkturutvecklingen syns tydligt. Under mellankrigs

tiden är konjunkturvariationerna särskilt stora. Under depressionen 1929-1932 svarade 

export- och kapitalvarufrakterna för 67% av den totala nedgången i trafiken. Under 

uppgången den följande femårsperioden svarade de för 78% av ökningen.14 Efter 

depressionen fortsatte godstransportarbetet att öka fram till 1960-talets slut. 

Transporterna uppvisar under hela 1970-talet stora konjunkturell svängningar. 

Persontrafiken präglades inte i samma utsträckning av konjunkturerna. Här är andra 

strukturella ekonomiska faktorer viktiga, framförallt inkomstutvecklingen. Järnvägs-

resandet ökar från 1930-talets slut till 1950. Särskilt snabbt sker ökningen under 

krigsåren. Därefter präglas utvecklingen av en långvarig stagnationsperiod som sträcker 

sig fram till 1970. Det tvära nedgången 1971 är en följd av en månadslång tågledarstrejk 

som lamslog trafiken.15 Några år in på 1970-talet bryts dock stagnationen. Här 

samverkade oljekrisen med de förändringar av taxestrukturen som genomfördes, vilket 

tillsammans förändrade relativpriset för bil- respektive tågresande. Resultatet bidrog till 

en expansion för järnvägarnas persontrafik. 

Om vi också tar hänsyn till banlängdens förändringar och istället studerar det 

intensiva transportarbetet, ser bilden annorlunda ut för efterkrigstiden. Nedgången för 

persontrafiken sker snabbare efter 1950 och uppgången för godstransporterna förskjuts 

något. Godstransportarbetet per bankilometer ökar tar fart först vid 1960-talets böljan 

(diagram 111:3). Detta förklaras av två på varandra följande förändringar av banlängden 

som förstatligandet förde med sig. Under förstatligandet fram till 1950 är ökningen i 

banlängd större än trafikökningen. När förstatligandeperioden vid denna tidpunkt 

avslutas, böljar den totala banlängden att minska genom nedläggningar. Detta får till 

följd att godstransportarbetet per bankilometer ökar. Motsvarande uppgång sker dock 

inte för persontrafiken. Där är nedgången reell. 

Den olikartade utvecklingen för person- och godstrafik avspeglas också i dessa 

kategoriers respektive andel av SJ:s inkomster under perioden. Trafikinkomsterna 

domineras helt av inkomster från godstrafiken (diagram 111:4). Under hela perioden 

svarar de för mellan 60 % och 70% av de totala trafikinkomsterna. Fram till 1940-talets 

slut uppgår inkomsterna från persontrafiken till omkring 35%. Detta sammanfaller med 

ökningen av resandet. Därefter sker en markant minskning av persontrafikens andel av 

trafikinkomsterna till ungefär 25%. Vid slutet av 1970-talet leder det ökade resandet till 

att inkomstandelen åter stiger något. 
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Diagram 111:3: Miljoner tonkilometer och personkilometer per bankilometer vid SJ 
1920-1980. 

Tonkm — — Personkm 

7 --

Mdr 
/ >— r ' 

6 -• 
r 

1920 1960 

Källa : SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1980. 

Diagram 111:4: Relationen mellan inkomsterna från gods- och persontrafik vid SJ 1920-
1980. 
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Källa : SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1980. 
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B. Transportarbetets strukturförändringar 

i. Godstransporternas sammansättning 

För järnvägssektorn har konkurrensen från bilismen inneburit att godset med högt 

varuvärde övergått från järnväg till landsväg.16 Beror det på att järnvägarna förlorat sina 

gamla marknader, eller är det så att bilismen har konkurrerat ut järnvägarna från nya 

expansiva branscher? Järnvägen har konkurrensfördelar vid masstransporter av råvaror 

och annat lågförädlat gods. Transporterna är tidskrävande men transportpriset är relativt 

sett lågt. Lastbilarnas fördelar är att snabbt transportera små mängder varor. 

Transportpriserna är dock relativt sett högre än för järnvägsfrakter. Detta gör att 

verksamheter med höga krav på tidspassning och flexibla transportlösningar för mindre 

varumängder vid vaije frakt tillfälle anlitar biltransporter. Verksamheter som kräver 

masstransporter och där kostnaderna är viktigare än tidsbesparingen väljer hellre 

järnvägen. Transportmedlens olika konkurrensfördelar har lett utvecklingen i riktning 

mot en specialisering och funktionell uppdelning av transportmarknaden. 

Frågan är i vilken utsträckning detta också ledde till att sammansättningen av varor i 

järnvägarnas transportspektrum faktiskt förändrades. I tabell 111:2 presenteras några 

varugruppers procentandel av SJ:s transportarbete i tonkilometer mellan 1920 och 1970, 

det sista året när denna redovisning görs i den officiella statistiken. 

Tabell 111:2: Procentuell fördelning av transportarbetet i tonkilometer mellan olika 
varuslag vid SJ. 

Trävaror Stål Livsmedel Bränsle Maskiner 
Övr. varor 

År 
papper järn jordbruks olja redskap Övr. varor Totalt 

År massa malm produkter kem. m.m. SJ 
1920 24,7 32,7 15,6 7,2 2,1 17,7 100 
1925 17,7 52,4 14,6 7,3 1,0 7,0 100 
1930 17,3 54,4 11,6 7,0 1,6 8,1 100 
1935 18,8 44,4 14,0 8,8 2,2 11,8 100 
1940 16,4 41,8 12,5 12,3 3,0 14,0 100 
1945 33,8 17,0 14,9 12,0 1,9 20,4 100 
1950 20,2 37,2 11,3 11,2 3,0 17,1 100 
1955 20,3 37,2 9,8 11,2 4,2 17,3 100 
1960 20,0 42,4 9,0 10,5 5,0 13,1 100 
1965 20,4 46,0 8,2 9,0 5,0 11,4 100 
1970 28,5 41,4 6,6 9,2 4,2 10,1 100 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1950, SOS Sveriges järnvägar 1955-1970. 
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Tabellen visar klart vilken betydelse råvarorna har haft för godstransportarbetet. De 

största varugrupperna är malmer, järn och stål samt papper och massaprodukter och 

övriga trävaror. Det är med andra ord de traditionella basindustriernas frakter som 

dominerar. Med undantag av år 1945, när andelen sjönk till 50%; har dessa varugrupper 

tillsammans utgjort mellan 57-71% av det totala transportarbetet under perioden. 

Basindustriernas betydelse för järnvägen - och vice versa - är obestridlig. Markant är 

också den minskade andelen av jordbruksprodukter och livsmedel efter 1950. 

Men även om järnvägens transportsammansättning i stora drag ser likadan ut vid 

tiden för bilismens framväxt som efter dess genombrott, har det skett definitiva 

förändringar av transportstrukturen under perioden. Vid en jämförelse mellan stycke

godstrafiken och vagnslastgodstrafiken för perioden mellan 1920 och 1970, visar det sig 

att styckegodstrafikens andel av transportarbetet minskar stadigt relativt vagnslastgodset 

efter 1935 och även i absoluta tal efter 1950. År 1935 utgjorde styckegodstrafiken 12%, 

år 1950 knappt 8% och år 1970 2% av antalet tonkilometer.17 

En viktig indikator på en förändrad transportstruktur för SJ är förändringen av 

medeltransportlängden och omfattningen av transportarbetet i olika avståndsklasser. 

Medeltransportlängden för styckegodstrafiken fördubblades mellan 1920 och 1935. Det 

tyder på att bilismens genombrott på denna delmarknad skedde redan under 

mellankrigstiden. Bilarna tog över transporter av styckegods på kortare avstånd. Det är 

samma utveckling som Krantz pekar på i sin studie över de enskilda järnvägarnas 

utevckling under samma period.18 Medan denna utveckling för de enskilda järnvägarna 

fick förödande konsekvenser, klarade sig statsbanorna som helhet förhållandevis bra. 

Styckegodstrafiken var bara en liten del av det totala transportarbetet. Dessutom låg den 

utanför SJ:s "naturliga" konkurrensfält på den nationella transportmarknaden. 

Det visar att godstrafiken generellt sett redan under 1930-talet böljat koncentreras 

till sträckor över 100 km, den vedertagna gränsen för närtrafik och gränsen för 

lastbilarnas konkurrenskraft.19 Under krigsåren böljade medellängden för järnvägs

transporter öka generellt. Fluktuationer i transportlängden förekom dock. De var starkast 

för lapplandsmalmen, vars transportsträcka avgjordes av om utskeppningshamnen var 

Narvik eller Luleå.20 Under 1940-talet var de dominerande avståndsgrupperna för 

samtliga godstransporter på SJ 201-400 km eller längre. Trots detta transporterades ännu 

år 1970 drygt 20% av det totala antalet ton på sträckor kortare än 100 km. Trafiken 

består där av massfrakter av importerade råvaror, framförallt olja och bensin, som fraktas 

på industrispår från hamn till lagringsplats. 

Transportarbetets karaktär tyder på en förändring i riktning mot en uppdelning av 

marknaden på olika avstånd, varor och transportmedel. Detta stärker intrycket att det 

under efterkrigstiden växer en fram en dual transportmarknad vars huvuddrag är 

skönjbara redan under mellankrigstiden. I denna process har järnvägens insatser i 
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huvudsak kommit att bestå av masstransporter av samma lågförädlade råvaror som under 

1920-talet, men nu på avstånd under 50 km och över 200 km. Detta är också 

delmarknader där lastbilarna inte kunnat konkurrera. 

Tillväxten av SJ:s godstransporter är därmed till stor del beroende av utvecklingen 

inom basindustrin; skog-, papper-, grav- och stålindustrin. Järnvägens konkurrensläge 

inom några av dess "gamla" branscher under efterkrigstiden illustreras i tabell 111:3. Där 

relateras några industribranschers tillväxt med utvecklingen av varugruppens andel av 

SJ:s transportarbete. 

Tabell 111:3: Produktionsindex och transportindex 1960 och 1970. Basår:1950=100 

Prod, index Transp. index Prod, index Transp. index 
Varugrupp 1960 1960 1970 1970 
Grav, järn, 
stål, metall 
Grav, järn, 
stål, metall 150 114 166 111 
Trä, papper, 
massa 96 99 103 141 
Verkstads
industri 141 166 166 140 
Livsmedels
industri 79 80 55 58 
Övr. tillverk
ningsindustri 85 76 76 59 

Källa: Sind 1976:1, s. 44, SOS Statens järnvägar 1950, SOS Sveriges järnvägar 1960,1970. 

Det mest markanta är kanske att produktionen inom järn-, stål,- metall- och 

gruvindustrin ökar snabbare än dessa varors andel av järnvägstransporterna under 1950-

talet. Detta kan tyda på att järnvägens konkurrenskraft försämrats inom dessa branscher. 

Till största delen är det dock metallindustrin som står för produktionsökningen. Det är 

också varor som lättare än de övriga inom kategorin kan fraktas med lastbil. 

Utvecklingen av transporterna följer väl utvecklingen inom trä-, pappers-, och 

massaproduktionen under 1950-talet. Den snabba ökningen av transporterna under 

1960-talet, är en följd av att järnvägarna tagit över delar av flottningen som lades ner 

under 1960-1970-talen. 

Att ökningen av andelen verkstadsprodukter i transporterna mellan 1950 och 1960 

är större än branschens produktion är något förvånande. Dessa siffror ska dock tolkas 

med viss försiktighet. Branschindelningen mellan de två serierna stämmer här inte helt 

överens. Under 1960-talet minskar också järnvägstransporterna i förhållande till 

produktionsökningen i dessa branscher. 

För övriga industrigrenar, främst livsmedels- och textilindustrin, kan vi se att 

järnvägens transportandelar utvecklats mer negativt än branschens produktion. Här är det 

klart att järnvägarna fått stå tillbaka för andra transportmedel. 
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En viktig faktor här är utvecklingen av långtradarna mot större och tyngre fordon. 

Mellan 1945 och 1970 har antalet lastbilar ökat från 81 900 till 144 500.21 Samtidigt har 

gränserna för lastbilarnas lastförmåga förändrats. Även antalet bilar i den tyngsta 

kategorin har stigit från 2% till 27% av det totala antalet mellan 1945 och 1970.22 Detta 

gör att de inom vissa områden kan konkurrera med järnvägarna även om vad som 

traditionellt sett varit vagnslastgods. 

Svaret på frågan om järnvägarnas tillbakagång beror på att de förlorat marknader till 

lastbilarna eller om de inte kunnat konkurrera inom de expansiva barnscherna blir ett 

både och. Järnvägen har inte lyckats erövra några betydande nya marknader under 

efterkrigstiden, samtidigt som också de traditionella järnvägstransporterna naggats något 

i kanten. Konkurrensen verkar så att marginalerna för järnvägssektorn krymper genom 

att man stängs ute från nya marknader. Samtidigt ökar pressen att inte höja 

järnvägstaxorna för konkurrensutsatta varugrupper för att få behålla trafiken.23 

Konkurrensen verkar därmed i samma riktning som den tekniska utvecklingen inom 

järnvägssektom. Konkurrensfördelarna stärks genom satsningar på stora, snabba tåg samt 

en koncentration av drift och organisation till vissa banor och delmarknader. 

2. Persontrafikens förändringar 

Persontrafiken blir ofta styvmoderligt behandlad i järnvägsforskningen, även om 

förhållandet närmast är det omvända i den dagliga politiska debatten. I realiteten har inte 

heller persontrafiken varit en ekonomiskt dominerande faktor för den statliga 

järnvägsdriften i Sverige, vare sig det gäller motiven till järnvägsbyggande eller för 

driftinkomsterna. 

Eftersom antalet personkilometer ökade fram till 1950, verkade det som om 

resandet också ökade, för att därefter endast långsamt stagnera (tabell 111:4). I själva 

verket minskar järnvägsresandet betydligt snabbare än vad dessa siffror visar. Mellan 

1950 och 1960 minskar det totala antalet järnvägsresor från 131 miljoner till 80 miljoner. 

Denna kraftiga nedgång döljs av det faktum att medelreselängden samtidigt ökar. Detta 

får till följd att antalet personkilometer inte minskar lika kraftigt. Antalet resor stiger 

dock åter vid 1970-talets slut. Här är den direkta orsaken den omfattande satsningen på 

rabatterade priser från 1978. 
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Tabell 111:4: Miljoner resor och vägd genomsnittlig medelreselängd i olika klasser 
1920-1980. 

Kategori: 
År 

l:a klass 
Resor Km 

2:a klass 
Resor Km 

3:e klass 
Resor Km 

SJ totalt 
Resor Km 

1920 0,02 391 0,80 218 30,20 36 31,60 42 
1925 

0,02 
466 233 37 27,60 44 

1930 0,02 455 0,80 240 30,40 42 31,40 44 
1935 

0,02 
476 

0,80 
244 42 39,90 47 

1940 0,01 527 0,80 271 56,70 56 57,50 »45 
1945 533 253 45 112,90 »44 
1950 0,02 555 1,80 256 129,20 45 131,00 48 
1955 

0,02 
539 

1,80 
304 

129,20 
52 106,60 55 

1960 1,20 364 79,40 58 - 80,60 62 
1965 356 

79,40 
74 - 64,90 81 

1970 1,60 402 65,50 143 - 57,10 159 
1980 77,10 197 

Anm: *= Exklusive militärtransporter. 
Källa : SOS Statens järnvägar 1920-1950, SOS Sveriges järnvägar 1955-1970, 
SJ:s verksamhetsberättelse 1980/81. 

Siffrorna i tabellen visar att det svenska järnvägsresandet fram till år 1955 dominerades 

av resor i 3:e klass. Den kraftiga ökningen under 1940-talet kan troligen hänföras till 

restriktionerna för bilismen under motsvarande period.24 Medelreselängden, på drygt 40 

km, visar att det främst rör sig om resor på korta avstånd, möjligen av pendlingskaraktär. 

Det är också på dessa avstånd som konkurrensen från bilismen och bussarna i linjetrafik 

först slår igenom, vilket kan förklara tillbakgången för järnvägsresor under 1950-talet. 

Först under 1960-talet ökar medelreselängeden generellt sett. Samtidigt sker en markant 

minskning av resandet, som fortsätter under större delen av 1970-talet. Detta tyder dels 

på att privatbilismen under 1960-talets slut konkurrerade ut det stora delar av resandet 

med järnväg, och dels på att järnvägarna i någon mån kompenserade det genom att öka 

marknadsandelen på längre resor. 

Järnvägarnas persontrafik kom efter 1950 att klämmas mellan två samverkande 

tendenser: en avledning av trafiken till alternativa transportmedel på de korta sträckor 

som tidigare utgjort basen för järnvägarnas persontrafik, och en fortsatt snabb minskning 

av det totala antalet resor under större delen av efterkrigstiden. Järnvägarna har under 

perioden fört en kamp mot nya konsumtionsvanor och ändrade resemönster. Medan 

flexibla, individuella lösningar stod för den största efterfrågeökningen, låg SJ:s 

konkurrensfördelar på mer långväga resor. Även inom persontrafiken skedde en 

segmentering av marknaderna mellan transportmedlen. 
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C. Järnvägssektorns modernisering 

Under mellankrigstiden förändrades konkurrensen på transportmarknaden. Detta ökade 

behovet av en medveten anpassning och rationalisering av järnvägarna - både statliga 

och privata. 

Fram till ca 1950 dominerades rationaliseringen av kapacitetshöjande investeringar i 

ny teknologi, genom samordning av taxor och ökad enhetlighet mellan de privata och 

statliga systemen. Slutstadiet i denna utveckling var förstatligandet. Rationaliserings-

arbetet inom SJ var särskilt intensivt under 1930-talet. Under 30-talet var 

elektrifieringen av järnvägsdriften den viktigaste tekniska förändring som genomfördes. 

Efter 1950 inriktades arbetet på att effektivisera driften genom nedläggningar av trafiken 

och en koncentration på att minimera kostnaderna för godshanteringen, framförallt 

genom personalminskningar. 

Förändringen i strategi hänger delvis samman med det faktum att transport-

teknologiska innovationer kommer språngvis. Under efterkrigstiden fanns inte någon ny 

teknologi som kunde revolutionera järnvägsdriften på samma genomgripande sätt som 

elektrifieringen hade gjort. Rationaliseringsarbetet vidgade samtidigt det teknologiska 

gapet inom järnvägssektorn. De delar som moderniserats hade förutsättningar att passa in 

i den nya strukturen på transportmarknaden. De övriga representerade i allt mer stigande 

grad en obsolet transportteknik och en vikande marknad. 

1. Elektrifieringen och statsbanornas tekniska utveckling 

Inför bilismens landvinningar är det lätt att glömma bort den medvetna satsning på 

teknisk utveckling, rationalisering och förnyelse och som präglade SJ under 

mellankrigstiden. I ett internationellt perspektiv framstår Sverige, fram till 1950-talet, 

som ett föregångsland när det gäller införandet av ny järnvägsteknologi. Det gäller 

främst den medvetna satsningen på elektrifieringen av bannätet som inleddes under 

1920-talet. De banor som elektrifierades kännetecknades av ett omfattande 

transportarbete och en tung trafik. Elektrifieringen var ett sätt att höja effektiviteten och 

att sänka driftkostnaderna. Med eldrift kunde loken dra tyngre vagnar och mer gods. 

Energikostnaderna blev också lägre tack vare den goda tillgången på inhemsk elektrisk 

kraft. En fördel var att eldriften minskade behovet av importerat stenkol. 

Efter att år 1907 ha provat den nya tekniken på några mindre banor utanför 

Stockholm, elektrifierades malmbanan mellan Luleå och Riksgränsen/Narvik mellan 

åren 1910 och 1923. Att malmbanan valdes berodde på de stora rationaliseringsvinster 

som fanns att hämta genom att sänka driftkostnaderna för den tunga och omfattande 
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trafiken pi banan. Byggandet av Poijus kraftverk skedde i första hand för att förse 

malmbanan med elektrisk energi.25 

Malmbanans elektrifiering gav så goda driftresultat att riksdagen genast beslutade 

att elektrifieringen av västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg skulle påbörjas. 

Arbetet var färdigt redan år 1926. Kostnaderna var stora, och röster höjdes för att 

elektrifieringen borde upphöra. Ar 1928 gjorde så SJ:s överrevisorer en undersökning av 

effekterna av en fortsatt elektrifiering. Resultatet gav ett klart stöd för en fortsättning, 

både av företagsekonomiska och samhällsekonomiska skäl.26 Som ett resultat av detta 

fattade riksdagen år 1931 beslutet att södra stambanan med anslutningslinjer, skulle 

elektrifieras.27 Eldriften kunde invigas årl933. Redan år 1940 var 3 837 km, eller 42 %, 

av stambanenätet elektrifierat. Arbetet pågick då som bäst för att elektrifiera stambanan 

genom övre Norrland, bandelen Bräcke-Boden. År 1980 har det elektrifierade nätets 

omfattning ökat till 62%. I figur 111:1 visas att det var ett nät av nationellt viktiga 

huvudbanor som elektrifierades till 1950-talets mitt. 

Man kan säga att det på enskilda bandelar var en investering "ahead of demand" 

som gjordes. Transporterna var inte av den omfattning att kostnaderna för en 

elektrifiering kunde täckas av trafikinkomsterna. Driftkostnadssänkningarna var dock av 

den storleken att investeringarna kunde försvaras ekonomiskt. Det fanns också en 

inbyggd pådrivande mekanism, en teknisk odelbarhet, i systemet. För att 

elektrifieringens möjligheter till fililo skulle kunna utnyttjas, var det viktigt att 

driftteknikerna på stambanenätet var enhetliga. Att byta från lok för eldrift till lok för 

diesel- eller ångdrift längs en linje eller vid en grenstation skapade flaskhalsar i 

transportsystemet och minskade effektiviteten. 

SJ var inte det enda järnvägsföretag som satsade på den nya driftformen. Också de 

stora enskilda järnvägsbolagen elektrifierade tidigt sina transportleder.28 Den goda 

tillgången på billig inhemsk elektrisk kraft var en starkt bidragande orsak till att den 

elektriska driften fick en snabb spridning. I Storbritannien bromsades på motsvarande 

sätt övergången från ånglok till dieseldrift och elektrisk drift av tillgången på billigt 

inhemskt kol. Först efter år 1945 böljade moderniseringen av den brittiska drifttekniken 

på bred front.29 
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Figur 111:1: Elektrifierade bandclar i statsbanenätet år 1956. 
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Källa: Sveriges järnvägar hundra år, s 353. 
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Man kan se elektrifieringen som inledningen på den moderna standardiseringen och 

utvecklingen av järnvägsdriften. De högre hastigheter som eldriften gjorde möjlig, förde 

med sig ökade behov av planskilda korsningar, signalsystem och vägbommar. Från 

1950-talet har utvecklingen fortsatt bl.a. genom det gradvisa införandet av 

Q ärrblockering, det s.k. ATC-systemet. Snabbtågstrafiken är det senaste inslaget i denna 

teknologiska omvandling av transportsystemet. Men samtidigt genomfördes också en 

rationalisering av järnvägsnätet genom omfattande nedläggningar av trafiken på olika 

bandelar. 

2. Förstatligande och järnvägsnedläggningar 

Det område där sambandet mellan järnvägspolitiken och järnvägens förändrade roll som 

transportmedel mest tydligt samverkat är förstatligandet av det enskilda järnvägsnätet 

under 1940-talet och den omfattande järnvägsdöden mellan 1950 och 1970. 

I det betänkande som låg till grund för propositionen om förstatligandet år 1939, 

betonades vikten av att organisera de olika samfärdsmedlen så att deras olika fördelar 

kom till sin rätt i transporthushållningen. Skulle järnvägarna kunna uppfylla sin roll, var 

en genomgripande omorganisation av järnvägssektorn nödvändig för att öka 

samordningen och effektiviteten (jmf kap. IV). Här var den privata jämvägssektorn ett 

problem. De enskilda järnvägarna var uppdelade på ett stort antal företag och ägare, 

samtidigt som driftformerna skilde sig åt och banorna var splittrade på olika spårvidder. 

Ännu år 1938 utgjorde de smalspåriga banorna 41% av det enskilda järnvägsnätet. Det 

ekonomiska läget för flertalet av företagen hade också blivit kritiskt. Bilismen hade 

redan under 1920-talet framgångsrikt konkurrerat med de privata järnvägarna om 

trafiken.30 

Förstatligandebeslutet skapade förutsättningar för en rationalisering av järn

vägssektorn på nationell nivå. Samtidigt lades ansvaret för att lösa de privata 

järnvägarnas strukturproblem på SJ. Under 1930-talet ledde problemen för de regionala 

enskilda järnvägarna till att drygt 1 060 km av det privata bannätet köptes in. Efter 

beslutet att förstatliga det enskilda järnvägsnätet, införlivades under ett decennium drygt 

7 000 km privata järnvägar med SJ. Vid böljan av 1950-talet hade därmed statsbanorna 

monopol på järnvägstrafik i Sverige. Samtidigt var det ett konkurrensutsatt mono

polföretag vars delar hade mycket olikartad struktur, lönsamhet och driftmässiga 

förutsättningar. Den epok av omfattande järnvägsnedläggningar som inleddes under 

1950-talet var ett resultat av konkurrensutvecklingen och ansträngningarna att 

effektivisera SJ. Fram till 1950 hade SJ bara lagt ned 93 km järnväg.31 Mellan 1950 och 

1971 avvecklades trafiken på 23% av järnvägsnätet. 
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Att järnvägsnedläggningar var ett generellt politiskt medel i Europa under samma 

period framgår av tabell 111:5. Där visas den allmänna förändringen av statsbanornas 

trafikerade banlängd i ett antal länder. Där framgår att bara Storbritannien med sitt 

finmaskiga järnvägsnät uppvisar en större procentuell minskning av banlängden än 

Sverige. Men även i absoluta tal tillhör Sverige de länder där nedläggningarna var mest 

omfattande. Bara Storbritannien, Västtyskland och Frankrike har lagt ned fler kilometer 

järnvägar. 

Tabell 111:5: Järnvägsnedläggningar i Europa 1950-1971. Statsbanor. 

Land 
Förändring i antal 
bankm1950-1971 

Förändring i % av 
banlängden 1950 

Sverige -4091 -23,0 
Norge -200 -3,2 
Danmark -1925 -11,4 
Finland +1115 +25,7 
Västtyskland -6900 -8,5 
Storbritannien -11200 -39,9 
Nederländerna -100 -1,6 
Frankrike -4800 -14,0 
Schweiz -100 -2,1 
Österrike -228 -1,0 
Italien -1400 -1,4 

Källa : B.R. Mitchell (1981). 

Trots "järnvägsdöden" var Sverige ännu 1970 det land i Europa som hade flest kilometer 

järnväg per invånare.32 SJ:s trafikerade banlängd, som 1939 var 8 026 km, hade ökat till 

11 382 km 1980. Trots ökningen hade bannätet minskat med drygt 4 000 km jämfört 

med dess största omfattning under 1950-talet. Under 1970-talet stoppades 

nedläggningarna i avvaktan på 1972 års trafikpolitiska utredning som skulle ligga till 

grund för fortsatta beslut om nedläggningspolitiken. Det gjorde att trafiken mellan 1971 

och 1978 lades ned på endast 182 km. 

En närmare granskning av av nedläggningsepoken visar att det i huvudsak var det 

förstatligade bannätet som rationaliserades bort (tabell 111:6). Mellan 1951 och 1960 

lades 1 029 kilometer ned, drygt hälften var smalspåriga banor. 1960-talet framstår som 

det stora nedläggningsdecenniet. Drygt 3 000 bankilometer lades då ned. Också under 

denna period var mer än hälften av banorna smalspåriga. Järnvägsnedläggningarna var 

ett fenomen i södra och mellersta Sverige. I Norrland minskades i stället framförallt 

antalet stationer samtidigt som tidtabellerna glesades ut. Det var dock till stor del 

åtgärder som inte användes före 1970 (jmf kap.V). 
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Tabell 111:6: Nedlagda järnvägslinjer 1951-1978. Kilometer. 

Period 
Statsbanor Förstatligade banor 

Normalspar Smalspår Summa 
1951-1960 - 413 616 1029 
1961-1970 94 1138 1830 3062 
1971-1978 - 99 83 182 

Summa 94 1650 2529 4273 

Källa: SOS Sveriges Järnvägar 1978. 

Den organisatoriska och tekniska nydaning som SJ arbetade för samverkade med 

nedläggningspolitiken. För att järnvägarnas effektivitet skulle tas till vara krävdes en 

minskning av omlastningen mellan olika spårvidder och transportslag. I och med 

förstatligandet och ombyggnaden av smalspårsnätet mellan 1953 och 1964 avskaffades 

delvis det första problemet. Styckegodshanteringen krävde dock fortfarande omlastning 

mellan lastbil och järnväg och sedan möjligen till lastbil igen. För de banor som 

fungerade som uppsamlingsbanor för stambanenätet, fick det till följd att en större del av 

styckegodset istället för att genomgå denna procedur, lastades på lastbil och fraktades 

några mil längre till stationsorten vid stambanan. Detta underminerade trafikunderlaget 

för bibanorna och sammanbindningsbanorna. Hanteringen av vagnslastgodset gick också 

i en tågbesparande riktning. När enhetslastmöjligheterna tack vare containertrafiken 

ökade under 1950-talet, minskade behovet av lokala godståg. Det var enklare för kunden 

att frakta containern på lastbil till stambanan för vidare befordran. 

Tillsammans ledde detta till att systemet av bibanor blev överflödigt. 

Effektiviseringen av stambanorna och den storskaliga trafiken var ett medvetet drag för 

att stärka järnvägarnas konkurrensförmåga på godstransportsidan. Om en bibana skulle 

fortleva hängde till stor del på omfattningen av vagnslastgodstrafiken. Ofta var det en 

stor trafikant, till exempel en fabrik eller industri, som var beroende av regelbundna 

transporter på järnväg. 

Nedläggningarna var ett led i den pågående rationaliseringen av järnvägarna och ett 

sätt att höja effektiviteten. Ett mycket enkelt men illustrativt sätt att mäta produktiviteten 

är antalet trafikhenheter per arbetare, vilket visas i diagram 111:5. Trafikenheter är 

summan av antalet tonkilometer och personkilometer som redovisats under året. 

Produktiviteten kan höjas genom att kapacitetsutnyttjandet höjs eller genom 

rationaliseringar. Det är särskilt två perioder där produktiviteten stiger snabbt: åren 

1935-1945 och 1960-1975. Under den första perioden är det främst trafikexpansionen 

som svarar för stegringen. Mellan 1945 och 1960 stagnerade produktiviteten som en 

följd av den snabba personalökningen. 
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Diagram IIJ:5: Arbetsproduktiviteten vid SJ 1920-1980. Tusentals trafikenheter 
per anställd. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1980. 

Personalökningama berodde till stor del på förstatligandet. Personalen som fanns vid de 

privata järnvägarna sedan tidigare övertogs av SJ. År 1940 hade SJ 43 300 anställda. Tio 

år senare, när förstatligandeperioden var över, var siffran 72 300. Från 1950 böljar 

antalet anställd minska. Det var delvis en följd av nedläggningarna, men ocksi en 

medveten rationalisering av driftformerna. År 1960 var antalet anställda nere i 62 700. 

Under 1960-talet fortsatte antalet anställda att minska med drygt 28% till 45 700. Ar 

1980 hade SJ 37 600 anställda.33 Under perioden 1960-1975 ökade 

arbetsproduktiviteten liksom kapacitetsutnyttjandet av vagnparken kraftigt. Detta gäller 

också fortsättningsvis fram till 1980-talets slut. 34 Produktivitetsförbättringarna under 

efterkrigstiden kan i hög grad tillskrivas nedläggningarna och den koncentration av 

arbetskraften till de tungt trafikerade bandelarna som detta medförde. 
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3. Den stela trafikstrukturen 

Produktionen av transporttjänster bestäms inte bara av marknadsförhållandena, utan 

också av jämvägspolitikens inriktning. SJ:s utbud har därför i hög grad varit påverkat av 

det övergripande ansvaret för samhällets transportförsörjning. Detta ansvar låg också till 

grund för trafikförpliktelserna (jmf kap. II). Under efterkrigstiden kom SJ att uppfatta 

förpliktelserna som ett problem när det gällde att försöka upprätthålla järnvägens 

konkurrensförmåga. 

Som tidigare nämnts, beslutade riksdagen redan under 1800-talet att statsbanorna 

skulle åläggas trafikerings- transport- och taxeplikt. I korta drag innebar 

trafìkeringsplikten att den tidtabell och tågplan som fastställdes skulle följas, oavsett om 

det fanns några resande eller ej. Transportplikten gällde godstrafiken. Den gick ut på att 

man inte hade rätt att vägra att ta emot gods. Alla transporter skulle också utföras enligt 

den ordinarie och offentliga taxan. I praktiken kunde järnvägsstyrelsen dock godkänna 

taxenedsättningar för enskilda transporter om det fanns skäl till det.35 

Frågan är dock om och i vilken mån dessa restriktioner faktiskt innebar en 

konkurrensnackdel. Liknande restriktioner, om än inte lika omfattande, hade även delvis 

införts för andra transportmedel, flyget och lastbilarna och sjöfarten. I historiken till SJ:s 

hundraårsjubileum år 1956 diskuterade Arne Sjöberg hur förpliktelserna inverkade på 

SJ:s konkurrensförmåga. Han pekade på två förhållanden. För det första skapade 

trafikerings- och transportförpliktelserna en högre kostnadsnivå än vad som var 

företagsekonomiskt motiverat. Genom att SJ skulle fungera som en nationell 

transportreserv krävdes att man upprätthöll en överkapacitet. Det andra var taxeplikten 

gjorde det omöjligt att konkurrera på lika villkor med den yrkesmässiga bilismen och 

den inrikes sjöfarten. För SJ gällde att en differentiering av priserna endast fick vara 

lägre än den ordinarie taxan. Dessa nedsättningar skulle också vara offentliga. Det gällde 

inte för den yrkesmässiga biltrafiken och sjöfarten.36 Att SJ var hårdare drabbade av 

dessa regleringar än konkurrenterna framhålls också i en bilaga till 1953 års 

trafikpolitiska utredning som publicerades år 1961. I synnerhet var det 

trafìkeringsplikten som ansågs hålla utbudet av trafik på en nivå utöver vad som var 

"affärsmässigt motiverat". Också biltrafikens större friheter att tillämpa ackordspriser 

och individuella avgifter för olika transporter var en stor skillnad gentemot SJ:s 

möjligheter att agera företagsekonomiskt.37 Att det innebar en hämsko på 

konkurrensförmågan på kort sikt var klart. I vilken utsträckning trafikförpliktelserna 

också hade långsiktiga effekter diskuterades inte explicit i utredningen. En institutionell 

låsning av trafikutbudet i ett skede när efterfrågan samtidigt ändrades på ett avgörande 

sätt, torde dock leda till att anpassningen till de nya förhållandena fördröjs. 
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På nationell nivå böljade järnvägsresandet minska vid 1950-talets böljan. Redan 

tidigare hade dock de regionala resmönstren böljat förändras. På sina håll övertog 

busstrafiken passagerare från järnvägarna. Orsakerna bakom denna utvecklingen kan 

diskuteras. Två uppfattningar kan ställas mot varandra när det gäller det regionala 

förloppet. Enligt den ena övergavs järnvägarna av sina resenärer. Alternativa 

transportmedel växte fram och erbjöd mer flexibala transportlösningar än järnvägarna. 

Detta ledde till en långsiktig minskning av antalet turer i tidtabellen och så småningom 

en nedläggning av persontrafiken. En motsatt ståndpunkt är att det var järnvägarna lade 

grunden för passagerarflykten till andra transportmedel. Genom de privata 

järnvägsföretagens och SJ:s neddragningar av persontrafikutbudet, och med tidtabeller 

som inte var anpassade till det regionala resandet, raserades grunden för den regionala 

järnvägstrafiken. 

Dessa motsatta förklaringsmodeller fokuserar hur samspelet mellan den regionala 

ekonomiska utvecklingen och transportutvecklingen påverkar livskraften för olika 

transportmedel. Det visar också på en möjlig konflikt mellan regionala och nationella 

behov av transportinfrastruktur. De regionala kraven på förnyade satsningar på 

infrastruktur, och i synnerhet på järnvägar, har aldrig upphört. En intressant fråga är 

därför hur relationen mellan regional ekonomisk omvandling och en regional politisk 

mobilisering för att förse regionerna med olika typer av infrastruktur och transportsystem 

har fungerat under 1900-talet. Detta är intressant, inte minst mot bakgrund av de skiften 

som skett mellan olika dominerande transportlösningar. Det är dock ett område som 

ännu inte har belysts tillräckligt i svensk transportforskning.38 

Hur SJ:s persontrafikutbud förändrades ger ett underlag för en diskussion om det var 

järnvägsföretagens agerande eller marknadsförhållandena som slog ut järnvägarna som 

regionalt transportmedel. Även trafikförpliktelsernas betydelse för denna utveckling ska 

diskuteras. Utbudet av trafik mäts vanligen i antalet trafiktågkilometer. Det är ett mått 

som i analogi med tonkilometer är summan av det antal kilometer som samtliga tåg 

utfört under ett år. Detta måste också ställas i relation till förändringen av den trafikerade 

banlängden vaije år. 

Från år 1920 sker en en kontinuerlig ökning av antalet trafiktågkilometer per 

bankilometer fram till mitten av 1960-talet (diagram 111:6). Ökningstakten är något 

högre mellan åren 1935-1940 samt under de första åren på 1960-talet. Men även under 

förstatligandeperioden, 1939-1952, sker en ökning av antalet trafiktågkilometer.. Det 

var ett resultat av att trafiken på de banor som förstatligades övertogs av SJ. 
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Diagram 111:6: Trafiktågkilometer per bankilometer vid SJ 1920-1980. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1980. 

En uppdelning av det totala antalet trafiktågkilometer på olika tågslag ger en uppfattning 

om utbudets karaktär, både när det gäller fördelningen på gods- och persontrafik och när 

det gäller vilken typ av trafiktjänst som utfördes (tabell 111:7). Persontrafiken är indelad i 

kategorierna express- och snälltåg samt övriga persontåg. Den senare kategorin består av 

ånglok, rälsbussar och motorvagnar i regional trafik. Snälltåg, och i än högre grad 

expresståg, karaktäriserades av att de var snabbare än andra persontåg och att de 

användes i interregional trafik. Godstrafiken delas in i kategorierna lokala godståg, som 

ombesörjde trafik av lokal eller regional karaktär, samt fjärrgodståg. I den senare 

kategorin ingår också expressgodståg. Malmtågen på malmbanan är dock inte 

medräknade i någon av kategorierna. 
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Tabell 111:7: Antalet trafiktågkilometer i olika tågslag samt förändringen mellan 1920 
och 1974. Tusentals trafiktågkilometer/bankilometer. 

Tågslag: Express- Övriga Lokala Fjärr-
Ar o. snälltåg persontåg godståg godståg 
1920 493 1683 - 1598 
1930 623 2599 547 973 
1940 840 3290 622 1578 
1950 919 4946 725 1393 
1960 1007 4496 579 1818 
1970 2632 2769 607 2906 
1974 2815 2111 466 3176 
% förändring 
1930-50 +48 +90 +32 +43 
1950-60 +10 -9 -20 +30 
1960-74 +7 -53 -20 +75 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1945, Drifttjänststatistik 1946-1974. 

Relationerna mellan olika tågslag i respektive kategori förändras inte på något 

genomgripande sätt förrän under 1960-talet. Persontrafiken har under hela perioden 

svarat för majoriteten av antalet trafiktågkm. Ännu år 1980 svarade kategorin för drygt 

60%.39 Kategorin övriga persontåg, d.v.s. ånglok, rälsbussar och motorvagnar, svarade i 

sin tur för den största delen av persontrafikutbudet. Under 1960-talet halverades dock 

antalet trafiktågkilometer av denna typ samtidigt som antalet för snälltåg och expresståg 

fördubblades. Det kan tolkas som att fjärresandet definitivt tar över den ledande rollen 

för järnvägarnas persontrafik. Detta stämmer med det faktum att medelreselängden 

ökade under samma tid. Utbudet av persontrafik av regional karaktär minskade kraftigt 

relativt övrig persontrafik efter år 1950. Trots detta utgör det nästan hälften av 

persontrafikutbudet ännu år 1970. 

Att godstrafikens andel av utbudet inte växer under hela efterkrigstiden, trots den 

allmänna expansionen av godstransportarbetet, förklaras av att godstågen är längre och 

har en högre nyttjandegrad än persontågen. Antalet vagnaxlar är det vedertagna 

begreppet vid beräkningen av tågens storlek. Här visar sig också skillnaden mellan 

gods- och persontrafik. Fjärrgodstågen har betydligt fler axlar, d.v.s vagnar än tågen i 

persontrafik. Expresstågen är också dubbelt så stora i genomsnitt som övriga persontåg. 

Deras storlek ökar också markant under 1960-talet, från i genomsnitt 25 till 58 axlar.40 

Innan några definitiva slutsatser kan dras av detta måste ännu en dimension läggas 

till bilden: nyttjandegraden. I diagram 111:7 illustreras hur stor procentandel av 

godsvagnstrafiken respektive av andelen resandeplatser som gått tomma mellan 1920 

och 1974. 
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Diagram 111:7: Tomkörningsprocenten av godsvagnar och andelen tomma platser i 
persontrafik vid SJ 1920-1974. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1974. 

Nyttjandegraden av godsvagnarna är mer konjunkturkänslig än beläggningen av 

resandeplatserna. Med undantag för depressionen på 1930-talet, ligger tomkörningen av 

godsvagnar på ca 25% fram till andra världskriget. Periodvis är den lägre; under åren 

1942 till 1951 är den endast ca 20%. Efter 1950 ökar tomkörningen långsamt till en nivå 

på 30%, för att ytterligare stiga fram till 1970-talets mitt. Därefter upphgör 

redovisningen av tomkörningen på detta sätt. 

Tomkörningen av godsvagnar präglas starkt av det stora inslaget av 

råvarutransporter. Är råvarufrakterna omfattande innebär det att andelen enkelriktad 

trafik är stor. Det är svårt att minska tomkörningsfrekvensen i samband med transporter 

av exempelvis virke, stålämnen och malm, där vagnarna ofta är specialbyggda och för 

vilka det är svårt att hitta returfrakter. Det leder till att tomkörningsprocenten blir hög. 

Typexemplet här är malmbanan, där dess andel är närmare 50%. Det blir därför 

paradoxalt nog så att goda konjunkturer för järnvägarnas godstrafik ger en ökad 

tomköming av godsvagnar. Problemen att öka kapacitetsutnyttjandet, d.v.s. kvoten 

mellan faktiskt och potentiellt transportarbete, är något som alla transportslag har 

gemensamt. En undersökning från år 1983 visar att kapacitetsutnyttjandet för lastbilar i 

yrkestrafik är 11%, för järnvägsvagnar 3% och för lok 60%.41 Skillnaden i nyttjande 

mellan godstrafik och persontrafik för järnvägarna tyder generellt sett på en bättre 
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anpassning av utbudet av vagnar i godstrafiken än av utbudet av vagnar för persontrafik. 

Att konkurrensen på godstrafikmarknaden bidragit till en snabbare effektivisering är en 

av förklaringarna till detta. Godstransporterna har varit viktigare för SJ:s roll på 

transportmarknaden än vad persontrafiken varit. Däremot har konkurrensen på 

persontransportmarknaden skärpts under efterkrigstiden utan att det till synes påverkat 

utbudets omfattning. 

En genomgående företeelse är den låga beläggningen av resandeplatserna. Med 

undantag av mobiliseringen och de första åren av andra världskriget, när andelen tomma 

platser minskade till strax under 60%, har nivån ständigt varit högre. Vid 1970-talets 

slut ökade dock antalet resenärer och platsbeläggningen i samband med 

lågprissatsningen.42 

Det innebär att platsbeläggningen i stora drag varit konstant, både under 

persontrafikens uppgångsfas och under den period när resandet stagnerar. En tänkbar 

förklaring kan vara att utbudet av resandeplatser är strukturellt betingat av järnvägens 

speciella trafikstruktur. En konstant överdimensionering skulle med andra ord vara 

nödvändig för att motsvara efterfrågan på persontrafik. Denna förklaring är inte 

tillräcklig om man jämför med förhållandena i övriga europeiska länder. En 

undersökning gjord av riksdagens revisorer år 1970, visade att Sverige låg näst högst i 

utbudet av trafik, med 7 900 trafiktågkilometer per invånare. Bara Schweiz hade ett 

större utbud med 9 300 trafiktågkilometer per invånare. Sett till antalet resande per tåg 

hamnade Sverige och Norge lägst med endast 72 respektive 73 resande. Polen hade flest 

resande, 220 per tåg. Hög resandefrekvens hade också Schweiz, Frankrike och Italien 

med mellan 140 och 170 resande per tåg. Också sett till relationen mellan utbudet i 

trafiktågkilometer per bankilometer och den faktiska efterfrågan mätt som antal resande 

per tåg hamnade Sverige i särklass lägst.43 

Att detta trafikutbud till viss del berodde på trafikförpliktelsernas utformning är ett 

rimligt antagande. Att antalet trafiktågkilometer ökade under förstatligandeperioden trots 

att resandet minskade tyder på detta. Kan det vikande resandet då förklaras av 

förändringar av antalet turer i tidtabellen? En undersökning av tidtabellen med avseende 

på turtäthet och antal uppehåll ger en bild av strukturella förändringar av trafiken över 

tiden. I tabell 111:8 redovisas antalet dagliga turer i bägge riktningarna för några linjer 

enligt ordinarie tidtabell för december månad. Dessutom finns ett antal turer i den 

ordinarie tidtabellen som bara går vissa dagar i veckan. Omfattningen av dem varierar 

här mellan linjerna och över tiden. Man kan se dessa turer som en anpassning till 

efterfrågan under exempelvis helger eller vardagar. Undersökta linjer är norra stambanan 

Stockholm-Boden, södra stambanan, Stockholm-Malmö, samt anslutnigsbanorna 

Umeå-Vännäs, Jönköping-Nässjö och Borås-Herrljunga under perioden 1925 till 1980. 
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Undersökningen visar att antalet dagliga turer snabbt ökat på södra stambanan. Där 

är trafiken tidigt omfattande. Redan 1925 var antalet 5 turer per dag i vaije riktning. 

Antalet ökade till 10 år 1955. Flera av turerna ingick i ett europeiskt trafiksystem 

(Italienexpressen, Hamburgexpressen etc.). Till detta kommer också de turer som gick 

vid några tillfällen under veckan. Förbindelserna mellan Malmö och Stockholm kan 

därför sägas vara goda. På sträckan Stockholm-Boden ökade turtätheten mellan 1925 

och 1955 från 1 till 4 dagliga turer. Förändringen hänger samman med elektrifieringen av 

bandelen. Först under 1950-talet kan man säga att persontrafiken till och från Norrland 

på allvar kopplades samman med övriga Sverige. Därefter har antalet turer inte ökat. 

En strukturell förändring av tidtabellen på dessa nationella linjer, är att det 

genomsnittliga antalet uppehåll per tur minskar. Skillnaden är i synnerhet märkbar för 

tidtabellen för norra stambanan. Medan antalet stopp år 1925 var 58, hade det 

genomsnittliga antalet uppehåll minskat till 11 år 1970 och endast 6 år 1980. På sträckan 

Stockholm-Malmö har antalet stopp i det närmaste halverats, från 20 till 11 mellan 1925 

och 1980. 

Tabell 111:8: Förändringar av tidtabellen 1925-1980. 

Bandel: Stockholm - Malmö 
År: 1925 1955 1960 1970 1980 
Dagl. avgångar 5 10 9 11 10 
Övriga turer 5 1 1 -

Stopp i genomsnitt 20 17 16 16 11 
Bandel: Stockholm - Boden 
Dagl. avgångar 1 4 4 4 4 
Övriga turer - - - - -

Stopp i genomsnitt 57 28 10 11 6 
Bandel: Umeå - Vännäs 
Dagl. avgångar 2 11 9 9 4 
Övriga turer 2 2 3 3 -

Stopp i genomsnitt 2 3 3 2 2 
Bandel: Jönköping - Nässiö 
Dagl. avgångar 4 10 9 7 9 
Övriga turer 2 2 5 7 3 
Stopp i genomsnitt 2 5 4 3 0 
Bandel: Borås - Herrljunga 
Dagl. avgångar 4 9 10 7 6 
Övriga turer - 2 2 6 6 
Stopp i genomsnitt 3 4 3 3 3 

Källa: Sveriges Kommunikationer 1925,1955,1960,1970,1980. 

Turtätheten på anslutningsbanorna är också viktig. Det är mot trafiken på dessa kortare 

regionala och lokala linjer som konkurrensen från bussar och privatbilism slog hårt. 

Linjen Umeå-Vännäs, 31 km, svarar för anslutningstrafiken till norra stambanan i 

Vännäs. På banan ökar antalet turer från 2 per dag år 1925 till 12 per dag 1955. Samtidigt 

var anslutningsmöjligheterna på stambanan bara 4 tåg per dag. Turtätheten har lokal 
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prägel. Trafiken är troligen också av pendlingskaraktär. Turtätheten mellan Umeå och 

Vännäs beror också på att trafiken längs tvärbanan mellan Vännäs och Storuman vid 

inlandsbanan ombesöijdes. Konkurrensen från bilismen slog hårt mot detta resande efter 

1960. Antalet turer minskade också snabbt och var år 1980 nere i 4 dagliga avgångar. 

Anslutningsbanor av samma typ fanns inte i SJ:s regi i södra Sverige under 

periodens böljan. Där var det de enskilda järnvägarna svarade för tillflödet av 

persontrafik till satmbanoma. Här redovisas tidtabellen för en del av förbindelsebanan 

mellan södra och västra stambanan, sträckan Jönköping-Nässjö, 44 km. Också här ökar 

antalet turer markant mellan 1925 och 1960. Till skillnad från utvecklingen av 

tidtabellen för sträckan Umeå-Vännäs finns samma antal dagliga förbindelser kvar år 

1980. Däremot blev det i ökad utsträckning direktförbindelser. Den lokala 

järnvägstrafiken minskar därmed också här. 

Ursprungligen ingick Borås-Herrljunga, 43 km, i en enskild järnväg som 

förstatligades. Tidtabellen utvecklas inte på något annorlunda sätt än för 

anslutningsbanorna i det ursprungliga SJ-nätet. Antalet turer ökade från 4 år 1925 till 10 

år 1960. Därefter minskade utbudet till 6 år 1980. Samtidigt ökade antalet övriga turer 

till 6. Nivån på utbudet låg nästan kvar på samma nivå till år 1980. 

Ett problem är dock att platsbeläggningen på regional nivå inte redovisas. Man kan 

därför inte såga helt säkert hur det regionala resandet i realiteten fördelades. De uppgifter 

som finns ger dock en bild av att det regionala trafikutbudet ännu vid 1960-talets slut 

var lika omfattande som tjugo år tidigare. Bilden förändrades därefter. Ett led i 

rationaliseringen av järnvägstrafiken var att den nationella trafiken blev styrande för 

tidtabellernas utformning. På anslutningsbanorna lades tidtabellerna i ökande omfattning 

för att passa trafiken på huvudlinjerna. Det regionala trafikutbudet fick från 1960-talets 

slut stå tillbaka för den nationella trafiken. Detta bör tillsammans med tillsammans med 

buss- och biltrafiken ha bidragit till att tunna ut passagerartrafikens omafttning ännu 

mer. 

En slutsats av detta blir att trafikförpliktelserna under en lång period bidrog till att 

utbudet av persontrafik var omfattande. Det tycks därför som om trafikanterna övergav 

SJ. När trafikförpliktelserna under 1960-talet böljade förändras ledde detta till att 

tidtabellerna ändrade karaktär. Detta slog olika hårt på regional nivå. Ett rimligt 

antagande är att områden med svag ekonomisk tillväxt och ett relativt lågt resande löpte 

större risk för att att tidtabellen skulle revideras än regioner med motsatta förtecken. 

Detta kan förklara något av känslan att utsatta regioner övergivits av SJ. 

Det finns också en skillnad i hur persontrafikutbudet förändrats för trafiksvaga och 

trafikstarka banor. De trafikstarka banorna är viktiga leder inordnade i det nationella 

transportsystemet. Trafiken består där till stor del av fj ärrtrafik medan de trafiksvaga 

banorna i högre grad är kopplade till en regional transportmarknad. En jämförelse av 
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persontrafikutbud och faktiskt transportarbete mellan de trafikstarkaste banorna (södra 

stambanan, västra stambanan och malmbanan) och övriga SJ illustrerar detta (tabell 

ni:9). 

Tabell 111:9: Relationen mellan bruttotonkilometer/trafiktågkilometer i olika trafiktyper 
på några trafikstarka bandelar och övriga SJ 1930-1974. 

Trafikstarka bandelar Trafiksvaga bandelar 
Bruttotonkm/trafiktågkm Bruttotonkm/trafiktågkm 

År Expresståg Övr. persontåg Expresståg Övr. persontåg 
1930 1.2 1.9 0.7 0.6 
1940 1.8 1.4 0.7 0.9 
1950 1.6 1.7 0.6 0.9 
1960 1.0 1.5 1.0 0.9 
1970 1.2 1.4 0.9 0.9 
1974 12 LO 09 1.0 

Källa: SOS Statens järnvägar 1930-1940, Drifttjänststatistik 1950-1974. 

Tabellen visar att transportarbetet i bruttotonkilometer är högre per trafiktågkilometer på 

de trafikstarka banorna. Samtidigt är trafikutbudet av övriga persontåg klart större på 

övriga bandelar. I och med elektrifieringarna från 1930-talet blev det möjligt att köra 

expresståg på en större del av järnvägsnätet. Att det blivit vanligare visas av de 

trafikstarkaste banornas andel av antalet trafiktågkilometer har minskat utan att 

nyttjandet gjort det. Efter 1950 har också av transportarbetet fördelats jämnare för denna 

kategori. Den stora skillnaden mellan olika bantyper ligger i utbudet av trafik. 

Rälsbussar, ånglok och dieseldrivna motorvagnar trafikerar i betydligt större omfattning 

övriga banor än de trafikstarka. Samtidigt är transportarbetet i bruttotonkilometer 

betydligt större på de trafikstarka banorna även i dessa trafikkategorier. 

Den stora andelen persontågkilometer och den samtidiga minskningen av resandet 

indikerar tillsammans med att andelen större vagnar ökar, att persontrafikutbudet varit 

överdimensionerat i förhållande till efterfrågan hela perioden, men isynnerhet på de 

trafiksvaga banorna under efterkrigstiden. En anledning är förstatligandet av de 

trafiksvaga banorna. Dessa banor var redan tidigare trafiksvaga. I och med 

förstatligandet inordnades de under statsbanornas samhällsförpliktelser. Kan man då säga 

att SJ under en lång period körde tomma tåg för samhällsansvarets skull? Till viss del är 

det så. Genom ett antal regeringsbeslut ålades SJ att på olika sätt för att öka resandet 

mellan 1935 och 1955. Ett antal kampnjer fördes för att öka för olika typer av resor, t.ex 

rundturer i Sverige. Också genom prissänkning för familjer, skolungdomar och 

husmödrar vände man sig till nya grupper av resenärer.44 Detta försök att förbättra 

kapacitetsutnyttjandet gjordes dock beroende på omfattningen den trafik som skedde till 

ordinarie pris. Med det stora trafikarbetet under kriget begränsades dessa förmåner för 

olika grupper. SJ:s egna inititiativ till att öka resandet hölls inom ramen för att förbättra 
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de generella biljetterna. Man införde tur- och returbiljetter och årskort etc. Ytterligare en 

dimension bör tas fram när det gäller trafikutbudets omfattning. Tidtabellen för 

huvudbanorna arbetades fram inom järnvägsstyrelsen inom de ramar som 

trafikförpliktelserna gav och som stadgade att tabellerna fastställdes i samverkan med 

olika samhällsintressen (t.ex. de enskilda järnvägarna och postverket). Omfattningen av 

den regionala trafiken bestämdes däremot i hög grad på distriktsnivå inom SJ. 

Distriktförvaltningama föreslog tågplaner/tidtabeller för de lokala linjerna till 

järnvägsstyrelsen som tog in dem i den offentliga tidtabellen. Man kan därför anta att det 

regionalt inom SJ fanns en vilja att hålla ett stort trafikutbud i det egna distriktet.45 

Dessa möjligheter för distriktsnivån att påverka utbudet försvann relativt sent. När det 

gällde trafikens omfattning samverkade trafikförpliktelsema och expansionen av SJ.s 

verksamhet till att det totala trafikutbudet ökade under en period när efterfrågan 

förändrades. 

D. SJ:s ekonomiska utveckling 

Axel Granholm, generaldirektör för SJ 1914-1937, uttalade sig om järnvägarnas framtid 

med anledning av statsbanornas 75-års jubileum år 1931. Han ansåg att det var svårt att 

sia om framtiden i ett läge där bilismens effekter för SJ var långt ifrån klara, men 

fortsatte: 

"Skulle också det bekräfta sig, att deras affärsvärde till stor del blir givet till spillo, sä finnes dock alltid den 
samhällsnyttighet de utgöra kvar. Att den nyttigheten skall äga bestående värde för det samhälle statens 
järnvägar äro till för att tjäna, därom behöver helt säkert några tvivel ej råda."4^ 

Detta skrevs vid en tidpunkt när järnvägarnas hegemoni för såväl person- som 

godstransporter ännu bara naggats i kanten. Det var då en politisk självklarhet att 

järnvägen hade en viktig funktion att fylla i folkhushållet. I dag tycks denna politiska 

förvissning ha kommit på skam. Frågan, som den uttrycks i dag, är snarast om 

järnvägarna har något samhällsvärde bortsett från affärsvärdet. Järnvägens reellt 

förändrade status på transportmarknaden ligger bakom denna omsvängning. 

1. Huvuddrag i det ekonomiska resultatet 1920-1980 

Hur järnvägarnas kostnadsstruktur har påverkat förmågan att smidigt anpassa driften till 

förändringarna på tarnsportmarknaden har, i synnerhet efter 1960, varit föremål för 

mycket diskussion i relation till den yrkesmässiga biltrafikens villkor. Järnvägarnas 

kostnader är till stor del fasta och avhängiga av den trafikkapacitet som upprätthålls. De 

är därför delvis oberoende av transportarbetets omfattning. Detta skapar en viss tröghet 

när det gäller att anpassa driftkostnaderna till konkurrensen och det konjunkturell läget. 
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För biltrafiken är kostnadsstrukturen till stor del närmast den omvända: relativt sett liten 

andel fasta kostnader, låg kapitalbildning och en stor andel rörliga kostnader.47 

Diskussionen har behandlat vilket kostnadsansvar för anläggningarna - rälsen 

respektive vägnätet - som ska åläggas trafikmedlen, eftersom det är stora skillnader 

mellan järnvägens villkor och övriga. I vilken mån dessa skillnader ska få slå igenom på 

järnvägarnas kostnader, och därmed konkurrensförmågan, är en fråga som tagit stor plats 

i trafikpolitiken, men som inte ska behandlas här.48 Däremot är järnvägarnas 

kostnadsutveckling och dess effekter en viktig faktor för det ekonomiska resultatet. 

En fråga är hur de förändrade konkurrensförhållandena speglas i järnvägamas 

ekonomiska resultat. Relationen mellan bruttoinkomster- och utgifter för SJ visas i 

diagram 111:8. Ett tecken på konkurrensen är att exportråvaror och kapitalvaror har ökat 

sin betydelse för det ekonomiska resultatet. År 1935 var deras andel av inkomsterna 

49,3%, år 1950 50,3% och år 1965 hade den ökat till 59,3%.49 Samtidigt har 

styckegodsinkomsterna och mindre vagnslaster har minskat sin andel av inkomsterna. 

Relationen mellan person- och godstrafik har dock inte förändrats. Ungefär 2/3 av de 

totala inkomsterna kommer från godstrafiken. Järnvägarnas inkomster påverkas därför 

omgående av förändringar i konjunkturerna. 

Diagram 111:8: Relationen mellan bruttoinkomster och utgifter vid SJ 1920-1980. 

1,7 

1,6 - -

1,5 --

1,4 

1,3 --

1,2  - -

0,9 

1920 40 60 1980 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1963, 
SJ:s verksamhetsberättelser 1963/64-1980/81. 
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Utgifterna påverkas inte lika snabbt av konjunkturförändringarna. De beror istället på 

omfattningen av bannätet, antal anställda och andra fasta kostnader. Järnvägarnas stela 

produktions- och kostnadstruktur gör att man kan klara relativt stora ökningar i trafikens 

omfattning genom att öka nyttjandet av befintlig kapacitet. I förhållande till konjunktur-

och inkomsttoppen släpar kostnadsökningarna efter som en följd av ökade tillfälliga 

driftutgifter. Produktionsstrukturen gör också att en kraftig minskning av trafiken inte 

genast leder till att utgifterna skärs ned. 

Den största utgiftsposten är löne- och personalkostnaderna. Under 

elektrifieringsperioden på 1930-talet sjönk dess andel av de totala kostnaderna. Under 

efterkrigstiden växte de dock snabbt (diagram 111:9). Starkt bidragande till detta var 

ökningen av antalet anställda i samband med förstatligandet. 

Diagram 111:9: Personalkostnaderna och pensionsutgiftemas andel av SJ:s kostnader 
1920-1980. 

100 T 

75 - v 

% 

50 -• 

60 1d80 1920 40 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1963, 
SJ:s verksamhetsberättelser 1963/64-1980/81. 

De stora personalavgångarna under efterkrigstiden gjorde därmed att pensionerna blev en 

alltmer betungande del av de totala personalkostnaderna. Medan de egentliga 

lönekostnaderna efter 1950 tredubblades, kom pensionskostnaderna att fyrdubblas. SJ 

hade inga fonderade medel att betala pensionerna med. Detta ledde till att man betalade 

både löner och pensioner från den löpande verksamheten. Samtidigt minskade 

möjligheterna att kompensera kostnadsökningarna med taxehöjningar genom 
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konkurrensen från andra transportmedel. Trots det var taxehöjningar ofta förekommande 

från 1940-talets böljan. Generella höjningar genomfördes åren 1942,1946,1948, 1952, 

1955, och 1958. Under 1960-talet höjdes taxan vid 11 tillfallen.50 Taxehöjningarna 

ledde inte till någon konsolidering av det ekonomiska resultatet. De genomfördes för att 

kompensera generella löneökningar för statstjänstemännen. Alltför stora höjningar leder 

också till en minskning av trafiken. Inte heller kunde rationaliseringen av driften 

kompensera den ekonomiska kräftgången för SJ. 

Nettoinkomstens utveckling visas i diagram 111:10. Resultatet redovisas efter 

avskrivningar, samt inklusive och exklusive driftbidrag. Även om de konjunkturell 

variationerna är betydande överlag, minskade det ekonomiska överskottet från och med 

1940-talets slut. Det ledde till att lönsamheten för järnvägarna snabbt försämrades efter 

år 1950. För första gången sedan järnvägarnas tillkomst subventionerade riksdagen från 

år 1958 delar av driften. 

Diagram 111:10: Nettoinkomsten per bankilometer 1920-1980. Inklusive och exklusive 
driftbidrag. Tusentals kronor, löpande priser. 

Inkl. driftbidrag Exkl. driftbidrag 

20 --

0 --

-20 --

Kr. 

-60 --

-80 --

-100 --

-120 

1920 30 40 50 1959 70 1980 

Källa: SOS Statens järnvägar 1920-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1963, 
SJ:s verksamhetsberättelser 1963/64-1980/81. 
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Diagrammet ovan illustrerar att SJ:s ekonomiska resultat är beroende av de 

institutionella ramar och mål som gäller under olika tider. Det pekar på flera faktorer. För 

det första visar diagrammet att subventionerna av järnvägstrafiken blev ett stående inslag 

efter år 1958. Trots det gick SJ med förlust. Den streckade linjen i diagrammet visar 

nettoinkomsten exklusive driftbidrag. Med bibehållna politiska mål hade förlusterna för 

SJ blivit ännu större utan dessa subventioner. När driftbidraget infördes, ändrades en av 

järnvägspolitikens viktigaste grundprinciper - att trafiken skulle bära sina egna 

kostnader. För det andra utgör diagrammet därmed en indikator på riksdagens vilja att 

behålla ett av statsbanehushållnngens mål, att ge goda möjligheter för 

järnvägstransporter för hela landet, även när kostnaderna för att genomföra detta ökade. 

2. Statsbanornas avkastnings- och lönsamhetskrav 

Ekonomisk bärkraft kan definieras på två nivåer. En miniminivå för SJ:s lönsamhet är att 

trafikinkomsterna ska vara större än driftutgifterna. En maximal vinstnivå begränsas av 

vid vilka taxenivåer inkomsterna och trafikens omfattning är störst. Över en viss nivå 

leder en högre taxa till att trafiken istället söker andra transportlösningar. Det ger ett 

sämre ekonomiskt resultat än om taxonia skulle vara något lägre. Skillnaderna mellan 

dessa lönsamhetsnivåer är det långsiktiga politiska spelutrymmet när det gäller vilka 

krav på avkastning och lönsamhet som kan ställas på SJ. 

Tabell 111:10: Räntepliktigt kapital, driftresultat, avsättningar, räntekrav och vinst för SJ i 
medeltal för femårsperioder 1921/25-1979/80. Miljoner kronor. 

År 
Drift

överskott 
Av

sättningar 
Netto
inkomst 

Ränte
krav 

Räntepl. 
kapital Vinst 

1921/25 77 26 49 52 826 -

1956/30 87 25 60 55 863 -6 
1931/35 62 28 34 44 757 -8 
1936/40 118 37 77 41 888 37 
1941/45 197 69 122 43 1087 81 
1946/50 114 64 48 37 112 12 
1951/55 171 163 6 47 1509 -41 
1956/60 161 158 2 73 2028 -71 
1961/65 184 209 16 109 2280 -98 
1966/70 178 218 -44 123 2648 -

1971/75 273 276 11 134 *2122 -

1976/80 337 516 132 178 *2407 -

Anm.:*= Disponibelt statskapital. 
Källa: SOS Sveriges järnvägar 1955-1960, Bilaga till 1953 års trafikutredning, sekretariatet. 
SJ:s verksamhetsberättelser 1963/64-1980/81. 
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I tabell III: 10 redovisas SJ:s räntepliktiga kapital, driftöverskott, avskrivningar och vinst 

i genomsnitt för femårsperioder mellan 1921 och 1980. Under 1900-talet har 

lönsamhetskraven och de ekonomiska villkoren ändrats vid ett flertal tillfallen. Ett 

minimikrav har dock varit var att överskottet från trafiken skulle täcka statens 

räntekostnader för järnvägskapitalets andel i statsskulden. Fram till år 1929 gällde de 

uppställda avkastningskraven hela statsbanenätet. Därefter genomfördes en första 

uppdelning av bandelarna i en räntepliktig och en icke-räntepliktig del. Detta innebar, 

att en del av statsbanekapitalet inte behövde förräntas. Avkastningskraven sänktes för 

järnvägsnätet. Därefter har statsbanekapitalet skrivits ned vid ett flertal tillfallen.51 

Förräntningsprocenten under 1930-talets första hälft påverkades mer av depressionens 

effekter, och var bara 1,9%. Mellan 1935-40 var den dock 6% i genomsnitt.52 Efter år 

1950 har det däremot varit ett undantag snarare än en regel att avkastningen uppnått 2%. 

Efter ändringen av förräntningskraven var överskotten stora under perioden mellan 

1929 och 1950. Under denna tid betalade SJ in stora summor till statskassan utöver 

avkastningskraven. Järnvägarna var en god affär för staten. Mycket lite av dessa medel 

fonderades för järnvägarnas investeringsbehov eller som ekonomisk buffert för att 

utjämna resultaten mellan olika år. 

En förklaring till den sjunkande lönsamheten är att avskrivningsprinciperna 

ändrades år 1951. Fram till dess gjordes avsättningar för maskiner och rullande materiel 

till historiska inköpspriser. Förfarandet ledde till att de fonderade medlen endast i liten 

utsträckning svarade mot det behov av investeringar som förelåg efter andra 

världskrigets slut. Reformen år 1951 innebar att avskrivningar istället skulle göras till 

återanskaffningspriser. De årliga avskrivningssummorna tredubblades därmed under 

perioden 1951-55 jämfört med 1940-talet. Avskrivningarna fortsatte att ligga på samma 

nivå under hela 1950-talet, för att ytterligare stiga under 1960-70-talen. Det 

ekonomiska målet med reformen var att järnvägsdriften skulle ge full realekonomisk 

kostnadstäckning. Effekten blev att den redovisade nettoinkomsten därmed minskade i 

motsvarande grad. 

Lönsamhetskriterierna för statsbanorna är resultatet av politiska beslut. Förändringar 

av dessa kriterier är ett därmed ett uttryck för en förändrad järnvägspolitisk målsättning. 

Med tanke på de flertaliga nedskrivningarna av det räntepliktiga kapitalet, kan man säga 

att lönsamhetskraven endast gällde en minskande del av statsbanorna. Men samtidigt 

ökade kraven på trafiken att generera ett ekonomisk överskott för att klara av 

avsättningarna till värdeminskningskontot. Förändringen får inte bara effekter för det 

redovisade resultatet. Även taxesättningen och konkurrensförmågan påverkas av de 

förändrade ekonomiska kraven. 

Att bevara statsbanehushållningens mål var ett syfte med nedskrivningarna av det 

räntepliktiga kapitalet. Det trafiksvaga bannätet innebar en ekonomisk belastning, som 
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blev särskilt märkbar när förhållandena på transportmarknaden ändrades. Nedskriv

ningarna kompenserade i viss mån svårigheterna för SJ att under dessa förhållanden 

uppfylla sina samhällsförpliktelser. Medan nedskrivningarna av kapital var ett resultat av 

den rådande politiska situationen, var förändringen av de ekonomiska målen och 

avskrivningsförfarandet företagsekonomiskt motiverat. Avskrivningsreglerna syftade till 

att öka effektiviteten inom järnvägssektorn. Det stod klart att de organisatoriska och 

bokföringsmässiga principerna för statsbanorna inte var anpassade till efterkrigstidens 

förhållanden. Behovet av ökad ekonomisk kontroll och överblick över driften, bl.a. 

behovet av investeringar, låg bakom förändringen. Ingen av åtgärderna löste dock 

problemet med de trafiksvaga, olönsamma banorna i järnvägssektorn. 

E. Framväxten av det olönsamma bannätet 

Det kanske mest karakteristiska för statsbanornas utveckling under 1900-talet är det 

växande olönsamma bannätet under efterkrigstiden.53 Vilka faktorer har då bidragit till 

dess framväxt? Några är redan antydda, till exempel konkurrensen från andra 

transportmedel, som på vissa delmarknader slår hårt mot järnvägstransporter. En annan 

orsak är övertagandet av det privata bannätet under 1940-talet. Hur dessa förhållanden i 

samverkan har satt sin prägel på statsbanorna ska närmast illustreras. 

1. Några drag i det polariserade bannätets karaktär 

En populär föreställning om svensk järnvägspolitik, är att den under 1960-1970-talen 

slog sönder ett livskraftigt regionalt transportsystem.54 Tecknen på detta var 

nedläggningen av järnvägstrafik, bandelar och stationer. Det är inte lika väl bekant att 

detta till stora delar var en anpassning av transportapparaten till förhållanden som sedan 

lång tid existerat. Ända sedan mellankrigstiden var SJ:s transportarbete koncentrerat till 

ett begränsat antal stamlinjer. Det var dessa bandelar som elektrifierades tidigt. Redan 

vid 1940-talets böljan dominerade eldriften transportarbetet inom den statliga 

järnvägssektorn. Tabell 111:11 visar att 80% av antalet bruttotonkm, liksom 79% och 

66% av respektive vagnaxelkm och trafiktågkm utfördes på den elektrifierade delen av 

bannätet år 1940. 
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Tabell 111:11: Den procentuella andelen av trafikarbetet på bandelar med elektrisk drift 
1920-1980. 

År 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 
Bankm eldrift 4 14 43 40 47 60 62 
Trafiktågkm 3 24 66 60 68 80 86 
Vagnaxelkm 3 37 79 80 86 92 94 
Biuttotonkm - - 80 85 92 94 95 

Källa: SOS Allmän järnvägsstatistik 1920-1940, SOS Statens järnvägar 1950, 
SOS Sveriges järnvägar 1960-1980 

Det är tydligt att 1930-talet är en period med avgörande förändringar av 

produktionsförutsättningarna för SJ. Under detta årtionde sker en markant ökning av 

elektrifierade bandelar. Detta öppnade stora möjligheter till billigare drift. Vid årtiondets 

slut inleddes förstatligandet av det privata järnvägsnätet. Vid 1950-talets böljan var 

majoriteten av de enskilda banorna inlemmade i statsbanedriften. Detta bromsade under 

1950-talet ökningen av andelen elektrifierade banor. Förstatligandet förde också med sig 

att trafiken, mätt i trafiktågkilometer, inte ökade lika snabbt på det elektrifierade 

bannätet. Transportarbetet koncentrerades dock även fortsättningsvis utan att trafiken 

gjorde det. Antalet bruttotonkilometer och vagnaxelkilometer visar att transportarbetet 

på det elektrifierade bannätet var större och tågen tyngre och längre än på de andra 

banorna. 

Ett faktum är, att det under efterkrigstiden existerade ett bannät, som var nästan lika 

stort som det elektrifierade nätet, men där transportarbetet mätt i bruttotonkilometer 

minskade från 15% till 5% av det totala mellan 1950 och 1980. Trots de omfattande 

nedläggningarna, har motsvarande koncentration av det trafikerade bannätet inte skett. 

Driften på det icke-elektrifierade bannätet rationaliserades också genom att diesellok 

och rälsbussar i allt högre grad ersatte ångloken. Övergången till rälsbussar att 

trafikstandarden ökade. Samtidigt blev turerna fler vilket gjorde att antalet trafik

tågkilometer ökade.55 

Sammantaget tyder detta på att det transportsystem vi ser i dag till stora delar var 

etablerat i sina grunddrag redan vid andra världskrigets utbrott. Konturerna av ett dualt 

järnvägsnät är tydligt. Å ena sidan fanns ett moderniserat, tungt trafikerat bannät och å 

andra sidan existerade ett nästan lika omfattande bannät, med relativt sett större andel av 

trafiken än av transportarbetet. Under samma period som transportmarknaden delades 

upp mellan olika transportmedel skedde med andra ord en polarisering inom 

järnvägssektom mellan trafikstarka och trafiksvaga banor. 

Vid en internationell konferens som hölls i Stockholm år 1952, visade det sig att om 

man tillämpade internationella rekommendationer, skulle 40% av det svenska järnvägs

nätet klassas som trafiksvagt och läggas ned. Banor med mindre än 625 000 trafikenheter 
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per bankilometer och år räknades då som trafiksvaga. Av dessa banor var 70% 

förstatligade privata banor och resterande 30% bestod av järnvägar i Norrland.56 

I tabell 111:12 redovisas trafikarbetet på det ursprungliga statsbaneenätet och på de 

normalspåriga förstatligade banorna mellan 1940 och 1970. Det fanns inom den senare 

gruppen en stor spännvidd mellan banorna. Några hade en trafikomfattning som i det 

närmaste motsvarade den på likartade bandelar i statsbanenätet, medan andra i högsta 

grad var regionala och lokala banor med mycket liten trafik. Trots det kan gruppen sägas 

vara så homogen i förhållande till de ursprungliga statsbanorna att de här kan redovisas 

tillsammans. 

Tabell 111:12: De förstatligade normalspåriga banomas andelar av trafikarbete och 
banlängd vid SJ 1940-1970. %. 

År: 1940 1950 1960 1970 
Banlängd 8 25 21 15 
Tågkm 4 22 12 10 
Vagnaxelkm 2 13 8 7 
Bruttotonkm 2 16 13 6 

Källa: SOS Statens Järnvägar 1940,1950, Drifttjänststatistik 1960,1970. 

Som synes ökade de förstatligade banornas andel av banlängden snabbt till 1950 när 

nedläggningsperioden inleddes. Trots detta utgjorde de förstatligade banorna ännu 1970 

15% av den totala banlängden. 

Anmärkningsvärt är kanske att transportarbetet var av relativt stor omfattning. 

Under perioden 1940-1960 är de förstatligade banorna en viktig faktor för SJ:s trafik. År 

1950 utfördes 16% och år 1960 13% av det totala transportarbetet i bruttotonkilometer 

på de förstatligade banorna. Fram till år 1970 minskade dock denna andel till 6%. Dessa 

banor förlorar alltså sin betydelse för trafiken under 1950-talet, medan deras andel av 

bannätet inte går ner lika snabbt. Vid 1970-talets början är det de de banor som passar in 

i statsbanenätet, av stambanekaraktär som finns kvar av de förstatligade banorna. 

Trafiksvaga bandelar har alltid funnits i statsbanenätet. De norrländska järnvägamas 

existensberättigande har exempelvis alltid ifrågasatts utifrån deras bidrag till 

transportarbetet och därmed inkomsterna för SJ. I synnerhet har den diskussionen gällt 

kulturbanorna, inlandsbanan och tvärbanorna, som byggdes under 1900-talet. Men 

också stambanan norr om Bräcke har tidvis utsatts för samma kritik. 
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Diagram 111:11: Trafikintensiteten för SJ, inlandsbanan och stambanan genom övre 
Norrland 1926-1970. Bruttotonkilometer per bankilometer. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1926-1928, Drifttjänststatistik 1929-1970. 
SJA: Ekonomibyrån. 1926-1960. Malmbanans specialbokföring. 

Stambanan genom övre Norrland, bandelen Bräcke-Boden, byggdes under den andra 

järnvägsboomen under 1880-90-talen. Trafiken var inte särskilt omfattande i relation 

till genomsnittet för statsbanorna ända fram till 1940-talet (diagram 111:11). 

Transportarbetets omfattning förändrades dock markant under perioden. Från att ha 

varit en bandel med låg trafikintenstitet relativt genomsnittet vid SJ, ökade intensiteten 

under efterkrigstiden och översteg genomsnittet vid SJ. Den definitiva 

nivåförskjutningen i transportarbetets omfattning inträffade vid 1930-talets slut. Att 

inledningsskedet påverkades av krigsutbrottet är klart, men att nivån fortsättningsvis 

behålls berodde på den ekonomiska utvecklingen i Norrland. Enligt en 

specialundersökning av de norrländska järnvägstransporternas utveckling mellan åren 

1948-1963, förklaras trafikökningen framförallt av två förhållanden. Dels ökade 

järnvägstransporterna av skogs- och massaindustrins produkter från området norr om 

Sundsvallstrakten. Dels skedde en allmän ekonomisk tillväxt, framför allt kring städerna 

i kustregionen, vilket ledde till en ökning av transportefterfrågan.57 

En del i denna förklaring är också elektriferingen av stambanan genom övre 

Norrland som genomfördes 1939-1942. Eldriften minskade restiden till Stockholm och 
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gjorde det också möjligt att köra med tyngre och längre tåg. Det tog sig utryck i att 

andelen snälltåg och fjärrgodståg ökade. Detta antyder att banan fungerar som 

sammanbindningslänk mellan södra och norra Sverige snarare än som en viktig 

kommunikationsled i den regionala ekonomin. 

Om stambanan, i synnerhet under efterkrigstiden, kan sägas utgöra ena polen i 

trafikhänseende när det gäller de tidigare trafiksvaga norrlandsbanorna, är inlandsbanan 

helt klart den andra. Inlandsbanan var redan från första böljan en mycket marginell 

företeelse med avseende på transportarbetet. Det var knappast större än en rännil och 

nådde sällan upp till 1% av antalet bruttotonkilometer på statsbanenätet. Inlandsbanans 

största betydelse för de nationella transporterna bestod av truppmobiliseringarna och 

bränslefrakterna till Mellansveriges industrier under andra världskriget. 

Trafikutvecklingen på stambanan visar att förändringar i det industriella klimatet 

och industristrukturens inriktning är avgörande för en bandels transportutveckling. För 

inlandsbanan har vad som väl snarast är att karaktärisera som frånvaron av ett industriellt 

klimat eller exploateringen av en speciell naturresurs bidragit till att transportarbetet inte 

ökat. I nationellt perspektiv är inlandsbanan en marginell järnväg. En viss uppgång av 

transportarbetet är dock märkbar från 1960-talets sista år. En närmare undersökning 

visar att det är transportarbetet inom Jämtland som ökat. Nästan hela uppgången dessa år 

faller på sträckan Östersund-Hoting.58 Det är därför möjligt att inlandsbanans betydelse 

på den regionala transportmarknaden har ökat något under perioden. Det är dock inte 

möjligt att avgöra utan vidare undersökningar av transportmarknadens utveckling i länet. 

Men även om så vore fallet, har inlandsbanan därmed inte blivit viktigare i det nationella 

järnvägssystemet. 

Karaktäristiskt är att det trafiksvaga bannätet genomgående har en hög andel 

tågtrafik i relation till det utförda transportarbetet i bruttotonkilometer. Trafikstrukturen 

utmärks av korta tåg och lite godstrafik. Det trafikstarka bannätet utmärks framförallt av 

omfattande godstransportarbete. Västra och södra stambanorna har, tillsammans med 

malmbanan, genomgående svarat för de största andelarna av transportarbetet på 

statsbanenätet. En jämförelse av antalet bruttotonkilometer visar att trafikintensiteten på 

dessa banor ligger klart över genomsnittet för SJ. 

Södra och västra stambanorna och malmbanan är typexempel på trafikstarka banor. 

De svarar för mer än 40% av SJ:s transportarbete i bruttotonkilometer med undantag för 

en tjugoårsperiod 1940-1960. Samtidigt utgör banorna ungefar 10% av SJ:s totala 

banlängd under efterkrigstiden. De trafikeras av längre, färre och tyngre tåg än andra 

banor. Dessa banors dominans av transportarbetetet, visar att skillnaderna avseende 

trafikintensitet är stora också inom det elektrifierade bannätet. 
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Diagram 111:12: Trafikintensiteten för SJ, södra och västra stambanorna och malmbanan 
1926-1970. Bruttotonkilometer per bankilometer. 
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Källa: SOS Statens järnvägar 1926-1928, Drifttjänststatistik 1929-1970. 

Medan effektiviseringen av driften på de trafikstarka banorna har fortsatt under 

efterkrigstiden, inleddes också nedläggningarna av det trafiksvaga bannätet efter 1950. 

Utvecklingen av järnvägsteknologin ledde tillsammans med framväxten av alternativa 

transportmedel till dessa två sammanhängande processer. Satsningen på ny 

kapacitetshöjande teknik koncentrerades till de trafikstarka banorna med 

anslutningslinjer, samtidigt som det trafiksvaga bannätet inte i motsvarande grad fick ta 

del av de offensiva rationaliseringarna. Under 1970-talet har skillnaderna i trafikens 

omfattning och utbud förstärkts mellan det trafikstarka och det trafiksvaga bannätet. 

De förstatligade banorna gav endast ett litet bidrag till transportarbetet samtidigt 

som det svarade för en omfattande trafik. En omfattande rationalisering och 

modernisering krävdes för att inpassa banorna i det nationella systemet. Det skedde 

under en period när konkurrensen hårdnade och efterfrågan på jämvägstjänster minskade 

relativt sett. Effektiviseringarna på dessa bandelar gick ut på att sänka driftkostnaderna, 

men utan att skapa nya förutsättningar för en trafikexpansion. Förstatligandet kom att 

konservera en transportstruktur med rötterna i det tidiga 1900-talets lokala och regionala 

transportbehov. På så sätt uppkom redan under 1930-talet en trafikmässig, teknologisk 

och driftmässig tudelning av jämvägssektorn. 
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Gränsen för de banor som klassats som trafiksvaga har ständigt flyttats uppåt. Under 

1960-talet låg den på 1 miljon trafikenheter per bankilometer och år. Vid 1980-talets 

böljan var den 3 miljoner per bankilometer och år.59 Det trafiksvaga bannätet har inte 

minskat, trots nedläggningarna. I en redovisning av det trafiksvaga bannätet år 1962, 

klassades 54% som trafiksvagt. År 1970 var andelen trafiksvaga banor 63% och år 1980 

55%.60 Det tyder på att nya grupper av banor, som tidigare inte varit trafiksvaga, också 

drabbas av järnvägssektorns förändrade konkurrensläge. 

Begreppen "trafiksvag" och "trafikstark" är nära förknippade med ekonomisk 

bärkraft och lönsamhet. Det finns klara kopplingar mellan lönsamma och trafikstarka 

bandelar liksom mellan trafiksvaga och olönsamma bandelar. Förändringen av 

gränsvärdet för trafiksvaga banor visar att järnvägens ekonomiska marginaler drastiskt 

har försämrats. 

2. Bandelsredovisningens historia 

Traditionellt sett har det uppfattats som ett problem att hitta metoder som kan användas 

för att på ett tillfredsställande sätt fördela kostnader och inkomster för en enskild 

transport eller för olika bandelar i järnvägssystemet. Ett problem har varit att fördela 

järnvägsdriftens stora andel fasta kostnader, de s.k. samkostnaderna eller de indirekta 

kostnaderna. Ett annat problem har varit att att bedöma vad som kan kallas en transports 

"förädlingsvärde" eller matarvärde - hur stor andel av kostnaderna respektive intäkterna 

för en transport som ska tillföras de olika bandelar som berörs av frakten. Problemen kan 

mångfaldigas.61 

Försöken att åstadkomma en acceptabel lösning har fortgått under hela 1900-talet. 

Det har varit en central fråga för järnvägsföretagen av flera skäl. För det första är det på 

kort sikt av intresse för taxesättningen att känna till kostnaderna för en viss transport. 

Utan dessa kunskaper kan taxenivån bli för låg, så att den inte ger full täckning av 

driftkostnaderna. I detta fall kan bara en kraftig volymökning av trafiken kompensera 

underskattningen. En för hög taxenivå avleder istället trafiken från järnvägen i högre 

grad än vad som annars skulle varit fallet. För det andra är det på längre sikt nödvändigt 

att kunna bedöma olika bandelars räntabilitet för att göra en korrekt uppskattning av 

investeringsbehovet och för att lägga upp en lämplig ekonomisk strategi. 

Allt sedan SJ:s tillkomst och fram till år 1928 fördes en årlig statistik över 

lönsamheten på olika bandelar. Statistiken fördes särskilt noggrant mellan 1912 och 

1928. Genom ett kungligt brev år 1912 ålades samtliga affärsverk att i sina årsberättelser 

redovisa verksamhetens lönsamhet. Ett utdrag ur statsutskottets utlåtande i frågan kastar 

ett ljus över syftet med statistiken: 
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"Det bör ju vara för eders Kungl. Maj:t och riksdagen av stort intresse att erfara avkastningsförmågan hos 
olika grenar av en affär. Oro därmed en affärsgren visar sig giva ingen eller dålig avkastning eller kanske 
förlust, föranledes statsmakten att taga under övervägande, om för dessa affärsgrenars behållande föreligga 
skäl urandra synpunkter..//., och det blir då också möjligt att upptaga till bedömande frågan, om för 
nämnda icke affärsmässiga ändamål anslag på vanligt sätt å någon av riksstatens huvudtitlar böra beviljas, 
för att icke uppfattningen av affärsverkets avkastningsförmåga må förryckas genom att med den medel 
även bedrivs sådan verksamhet, som icke är motiverad ur ren affärssynpunkt."  ̂

Avsikten med statistiken var tvåfaldig. Dels skulle den ge en bild av lönsamheten på 

olika bandelar, som en sorts resultatkontroll. Dels var den politiskt motiverad. Statistiken 

var avsedd att ligga till grund för riksdagens beslut i järnvägspolitiska frågor. Under 

denna period var lönsamhetsutvecklingen en viktig fråga, med tanke på den debatt som 

fördes i riksdagen och rörde det fortsatta järnvägsbyggandet i Norrland. 

Det var tidsödande och arbetskrävande att ta fram dessa uppgifter. Redovisningen 

slopades också från år 1929 i samband med besparingsåtgärder inom SJ när det 

statistiska arbetet minskades. En annan anledning var att riksdagsbesluten om 

inlandsbanan var fattade och de politiska motiven till statistiken föll bort. Istället 

försköts det politiska intresset för det statistiska arbetet till frågor som väcktes i samband 

med 1930-talets depression. 

I ett ekonomisk-historiskt perspektiv är den långsiktiga förändringen av relationen 

mellan transportarbete och ekonomiskt resultat intressant. Bandelarnas ekonomiska 

resultat under 1900-talet har påverkat möjligheterna att uppfylla 

statsbanehushållningens mål. 

3. Lönsamma och olönsamma bandelar 1911 -1928 

Olönsamma bandelar har alltid funnits i statsbanenätet i varierande omfattning. 

Avkastningsprocenten, överskottets andel av investerat kapital, på bandelsnivå mellan 

1911 och 1928, visas i tabell 111:13. Indelningen av statsbanenätet i 14 bandelsgrupper är 

hämtad från den offentliga statistiken under perioden. Den bygger på statsbanenätets 

historiska utveckling under olika byggnadsperioder. Uppgifter från vissa banor, t.ex. 

tvärbanorna i Norrland, räknas som underordnade stambanan. I resultatet från bandelen 

Bräcke-Boden ingår också uppgifter från bibanorna som inte går att bryta ur resultatet. 

Ett liknande problem utgör den norra delen av inlandsbanan, mellan Östersund och 

Gällivare. Den redovisas inte i statistiken som en egen bandel. När tvärbanebyggandet 

accelererade vid 1920-talets mitt, slogs uppgifterna från det och det samtidigt pågående 

byggandet av inlandsbanan ihop. Efter 1924 redovisas därför sträckan Östersund-

Storuman tillsammans med bandelen Bräcke-Storlien. 
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Tabell 111:13: Den genomsnittliga avkastningsprocenten för olika bandelar i 
statsbanenätet 1911-1928. 

Intervall: 
Bandel 

<0% 0-2% 2-4% >4% 

Skövde-Karlsborg -5,2 
Inlandsbanan, Norra -4,8 
Inlandsbanan, Södra -4,5 
Bräcke-Boden -3,5 
Stockholm-Bräcke -3,5 
Göteborg-Strömstad -2,1 
Sundsvall-Storlien -2,1 
Laxå-Charlottenberg 1,0 
Krylbo-Mjölby 1,0 
Gbg-Malmö- 2,9 
Trelleborg 
Falköping-Nässjö 4,3 
Malmbanan 4,6 
Stockholm-Göteborg 5,2 
Stockholm-Malmö 8,8 
Hela SJ (exkl färjelinjer) 2,2 

Källa: SOS Statens järnvägar 1928. 

Som synes är det fyra bandelar som står i särklass när det gäller avkastningsprocenten 

fram till år 1928. Malmbanan, södra och västra stambanorna samt bandelen Falköping-

Nässjö gav alla en avkastning på mer än 4%. Medan de tre förstnämnda är viktiga 

huvudbanor, är sträckan Falköping-Nässjö inte längre än 110 kilometer. Bandelen är 

dock en förbindelsebana mellan södra och västra stambanan. Den kan karaktäriseras som 

en kompletterande infrastrukturin-vestering som löste en flaskhals i det nationella 

järnvägssystemet. 

Eftersom förräntningen till viss del är avhängig den historiska byggnadskostnaden, 

så finns en risk att vinsten från äldre bandelar med stor trafik, som södra och västra 

stambanan, övervärderas. Bilden blir dock inte särskilt förändrad om man istället tittar på 

driftöverskottet, resultatet från trafiken i sig. Överskotten och underskotten från trafiken 

har adderats var för sig i tabell 111:14. De tre bandelar som har störst överskott under 

perioden är då södra stambanan, västra stambanan och malmbanan. Ett undantag är 

perioden 1916-1920, när förhållandena under kriget påverkar malmhandeln och 

stridigheter mellan LKAB och SJ gjorde att malmtrafiken delvis låg nere. Under denna 

femårsperiod är det istället bandelen Göteborg-Malmö-Trelleborg, Västkustbanan, som 

lämnar det största överskottet. Likaså bidrog gruvstrejken år 1928 till att trafiken och 

överskottet på malmbanan minskade. Det året var istället norra stambanan Stockholm-

Ånge den tredje bärkraftigaste bandelen. Gemensamt är att de lönsammaste bandelarna 

anlades under de tidigare byggnadsfaserna, före år 1906. 
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Tabellen visar också att andelen av SJ:s totala överskott som kommer från 

malmbanan, samt södra och västra stambanorna, motsvarar ungerfar 3/4 undantaget 

perioden 1916-1920, när andelen sjunker till drygt hälften. Av underskotten kommer 

största delen från bandelarna inlandsbanan Kristinehamn-Gällivare och stambanan 

Bräcke-Boden. Mellan 1926 och 1928 svarade dessa bangrupper för 93% av 

driftförlusterna på statsbanenätet. 

Tabell III: 14: Överskotts- och underskottsbanor 1911-1928. Tusentals kronor, löpande 
priser. 

Period: 
Bandel 

1911/15 
Tkr î 

1916/20 
Tkr « 

1921/25 
Tkr <3 

1926/28 
Tkr ? 

Överskott 
Södra, västra o. 
malmbanan 18626 76 
Övriga 5856 24 
Summa 24482 100 

Underskott 
Bräcke-Boden 
o.inlandsbanan 
Övriga 
Summa 

-816 60 
-565 40 

-1381 100 

6825 
6008 

12833 

-9524 
-6876 

-16400 

53 
47 

100 

58 
42 

100 

29271 
7601 

36872 

79 22816 
21 10570 

39386 100 

73 
27 

100 

-7414 84 -4827 93 
-1388 16 -352 7 
-8802 100 -5179 100 

Källa: SOS Statens Järnvägar 1928. 

Under perioden var sammanlagt 45% av det trafikerade bannätet lönsamt, medan 

trafiken på den övriga delen drevs med underskott. Även om drygt hälften av bannätet 

drevs med underskott, kunde dock förlusten täcktas av överskotten från de andra 

bandelarna. Överskotten räckte under denna period även till avkastningskraven som 

ställdes på SJ. Den belastning räntebördan från det olönsamma bannätet i Norrland 

innebar för statsbanorna oroade dock.63 Mellan dessa poler fanns ett omfattande 

järnvägsnät, med låg avkastning. Hur det ekonomiska resultatet på detta bannät 

utvecklas under 1900-talet är avgörande för statsbanornas ekonomiska bärkraft. 

Polariseringen mellan lönsamma och olönsamma bandelar tyder också på att det 

transportmönster som var etablerat vid 1930-talets slut fanns redan tidigare. Detta 

mönster var heller inte en följd av elektrifieringarna. Det var inte så att de banor som 

elektrifierades blev lönsamma. Orsakssambandet gick snarare i den motsatta riktningen. 

De lönsamma och trafikstarka banorna svarade tidigt för den ekonomiska bärkraften i 

statsbanenätet, och det var detta förhållande som ledde till att de elektrifierades under 

1930-talet. Det gav ytterligare förutsättningar för att bevara lönsamheten. 
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4. Driftresultatet på bandelsnivå 1929-1960 

Sedan bandelsredovisningarna upphörde efter år 1928, har ingen kontinuerlig ekonomisk 

redovisning av driften på bandelsnivå förts.64 Med tanke på de stora förändringar som 

skedde på transportmarknaden, kan man fråga varför redovisningen av de olika 

bandelarnas lönsamhet upphörde. Behovet av kontroll av verksamheten borde därmed ha 

blivit än mer nödvändig. Men SJ var ännu vid 1930-talets böljan i högsta grad ett 

ämbetsverk, inte ett modernt företag där kostnadseffektivitet, prognostisering och 

lönsamhetskontroll stod på dagordningen. Det statistiska arbetet riktades, enligt 

riksdagens önskemål, istället in på att skapa underlag för en bedömning av taxeläget, och 

av vilka åtgärder som krävdes i taxepolitiken under de samhällsekonomiskt svåra åren 

kring 1930-talets böljan. Taxepolitiken var ett viktigt allmänpolitiskt medel vid denna 

tid. En fokusering på de kortsiktiga konjunkturell faktorerna blev därför viktigare än 

mer strukturella förhållanden. 

Hur lönsamheten utvecklades på bandelsnivå efter år 1928 finns därför tyvärr inga 

uppgifter om. Den enda bandel vars ekonomiska resultat kan följas under hela 

mellankrigstiden, och vidare fram till år 1960, är malmbanan. Som en följd av ett separat 

fraktavtal mellan SJ och LKAB, redovisas dess ekonomiska resultat för sig. Tyvärr gör 

malmbanans ensidiga transportsammansättning att bandelen inte är en bra representant 

för utvecklingen i stort. Dess ekonomiska utveckling är dock intressant i relation till 

järnvägamas ekonomiska resultat i sin helhet. Det finns med detta undantag heller inget 

empiriskt material sparat som kan användas för en fullständig rekonstruktion av det 

ekonomiska resultatet. 

Trots det bristfälliga empiriska underlaget är det dock möjligt att i ett historiskt 

perspektiv resonera kring och försöka uppskatta bandelarnas fortsatta betydelse för SJ:s 

ekonomi. Först när denna bild är någorlunda klar, är det möjligt att diskutera på vilket 

sätt utvecklingen undergrävde statsbanehushållningen, och vilken roll de regleringar den 

innehöll har haft för statsbanornas anpassning till samhällsekonomin. 

Det är möjligt att med hjälp av ett delvis annorlunda källmaterial, och de metoder 

som användes vid redovisningen till år 1928 och vid separatredovisningarna av det 

trafiksvaga bannätet mellan 1963 och 1981, skapa en bild av hur bandelamas 

ekonomiska överskott utvecklas under perioden 1929-1960. Det material som finns att 

tillgå för bandelsnivå, är uppgifter om transportarbete av olika slag. För perioden 1941 

till 1961 finns också uppgifter om trafikinkomster för olika stationer sparade. För övrigt 

saknas ekonomiska uppgifter på distriktsnivå. Enda sättet att konstruera ett ekonomiskt 

resultat under den nationella nivån, är att fördela SJ:s redovisade inkomster och utgifter 

på de olika typer av trafik- och transportarbete som redovisas på bandelsnivå. 

Därigenom bildas snittinkomster och snittutgifter för vaije kategori. Dessa schabloner 



90 

kan sedan läggas till grund för beräkningen av bandeiens drift resultat. Schablonerna 

utgår från en snittinkomst för gods- respektive persontrafik. De fördelas på bandelarna 

enligt trafikens omfattning i de båda kategorierna. Det bör påpekas att det endast är 

driftresultatet som beräknas; räntekostnader och övriga fasta kostnader redovisas inte på 

bandelsnivå.65 

Perioden mellan 1929 och 1960 är en tid av snabba förändringar av järnvägamas 

villkor. Förstatligandet och konkurrensen från andra transportmedel bidrar under dessa 

årtionden till en snabb ökning (i bankm) av de trafiksvaga bandelama. Det faller sig 

därför naturligt att studera utvecklingen för de bandelar som under 1920-talet uppvisade 

det största överskotten respektive de största underskotten. Det vill säga: södra stambanan 

(Järna-Malmö), västra stambanan (Stockholm-Göteborg), malmbanan, (Luleå-

Riksgränsen), stambanan genom övre Norrland, (Bräcke-Boden), och norra 

inlandsbanan (Östersund-Gällivare) (se figur 111:2). 

Figur 111:2: De undersökta bandelama 

1. Malmbanan 

2. Inlandsbanan 

3. Bräcke-Boden 

4. Stockholm-Göteborg 

5. Jäma-Malmö 
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Som redan framgått kan dessa bandelar kontrasteras på flera sätt: med avseende på 

byggnadsperiod, geografiskt och och med hänsyn till den regionala ekonomiska 

strukturen runt banorna. Detta avspeglas i bandelarnas lönsamhet mellan 1911 och 1928 

- och fortsätter att göra det. 

Den regionala ekonomiska miljön är viktig för efterfrågan på transporter. 

Befolkningstäthet, näringsstruktur och inkomstnivå, är exempel på faktorer som i hög 

grad påverkar trafikens omfattning på olika delar av statsbanenätet. Regionala skillnader 

i dessa avseenden kommer också att prägla trafikens karaktär. Dessa regionala variabler 

ger en uppfattning om de ekonomiska förutsättningarna för de undersökta bandelarna. 

Här blir bilden dock bara skissartad. Ett problem är att länssiffrorna inte avgränsar 

järnvägarnas trafikupptagningsområde och hur det förändras under perioden. För att ge 

en översiktlig uppfattning om skillnaderna mellan järnvägens förutsättningar i olika 

delar av landet kan länssiffrorna dock anses vara tillräckliga. 

Johan Åkerman har beskrivit den regionala utvecklingen på länsnivå 1922-1937. 

Åkermans siffror för industrins tillverkningsvärde och skördens värde ger en grov 

uppfattning om produktionen i respektive län. Till underlag för nedanstående tabell 

ligger dessa uppgifter omräknade till procentuella andelar av rikets produktionsvärde.66 

Siffrorna är relaterade till uppgifter om länens befolkningsandel. Tillsammans ger de en 

bild av den ekonomiska temperaturen i de aktuella järnvägslänen under 1930-talet. 

Tabell 111:15: Jämvägslänens procentuella andel av produktionsvärde och befolkning 
1929-1937. 

År: 1929 1932 1937 
Bandel Prod Bef Prod Bef Prod Bef 
Malmbanan 3 3 2 3 2 3 
Inlandsbanan 5 9 4 9 10 9 
Bräcke-Boden 10 13 8 13 10 13 
V. stambanan 29 28 24 27 30 27 
S. stambanan 28 31 34 31 32 31 

Källa: J. Åkerman (1941), ss. 38-39, Statistisk Årsbok 1930,1933,1938. 

Det bör påpekas att inlandsbanan och stambanan Bräcke-Boden går genom samma län. 

Om trafikområdena kunde avgränsas mer exakt, skulle värdena för inlandsbanan bli 

betydligt lägre. För att i någon mån avspegla de reella skillnaderna mellan banorna är 

Västernorrland därför inte medräknat i siffrorna för inlandsbanan. Andelen av 

produktionsvärde och befolkning är högre för södra och västra stambanorna än för 

Norrlandsbanoma under 1930-talet. I en undersökning av industrins koncentration och 

regionala spridning efter 1870 visar Lundmark & Malmberg den långsiktiga ekonomiska 

utvecklingen på länsnivå. De delar in länen in i tre kategorier: storstadslän, 

industrialiserade län och övriga län. Storstadslänen är de samma under hela 
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undersökningsperioden. Gränsen mellan industrilän och övriga utgår efter 1920 från 

industrisysselsättningens andel av den totala syselsättningen i länet. Är relationen högre 

än för riksgenomsnittet räknas länet som industrilän. Vissa län ligger i närheten av att 

komma över denna gräns. Till dessa hör Uppsala, Jönköping, Södermanland, Blekinge, 

Älvsborg och Värmland samt Skaraborg. Västernorrland är ett län som efter 1920 går 

från gruppen industrilän till övriga län.67 Till gruppen övriga län hör jordbruks- och 

skogslänen. 

Undersökningens resultat visar att de industrialiserade länen tidigt är koncentrerade 

till Svealand och i någon mån till delar av Götaland och södra Norrland. Av de 

undersökta bandelarna är det södra och västra stambanorna som går genom dessa mer 

industritäta delar av landet. Förutsättningarna för ett en diversifierad efterfrågan på 

godstransporter är därmed betydligt större för dessa banor. Dominansen av storstadslän 

och industrilän i dessa delar av Sverige tyder inte på att de norrländska järnvägarnas 

förutsättningar som godstransportleder ändrades på något radikalt sätt efter 1930. För 

dessa banor är det basindustrins frakter som dominerar. 

Inte heller befolkningsandelen i de nordligaste länen förändrades mellan 1937 och 

1960 på ett sådant sätt att persontrafiken kan tänkas uppnå den omfattningen att den 

skulle kompensera skillnaden i den ekonomiska strukturen. År 1960 hade de län där 

västra och södra stambanorna finns 61% av rikets befolkning. Motsvarande siffra för 

malmbanan var 3,5% och för stambanan Bräcke-Boden och inlandsbanan 12,4%.68 
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Figur 111:3: Länens ekonomiska struktur 1920-1960 

Storstadslän 

Industrilän 

Källa : M. Lundmark & A. Malmberg (1988), s. 53. 
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Diagram 111:13: Beräknat driftresultat på norra stambanan Bräcke-Boden och 
inlandsbanan 1929-1960. Miljoner kronor, löpande priser. 

N. Stamb. — — — Inlandsb. 

20 --

1 0  - -

Milj 

-10 - -

-20 --

-30 

50 1929 40 1960 

Källa: SOS Statens järnvägar 1929-1952, Drifttjänststatistik 1929-1960. 

SJA: Drifttjänstbyrån. 1941-1960. Tjänstrapporter. 

Driftresultaten för inlandsbanan och stambanan Bräcke-Boden redovisas i diagram 

111:13. Vid 1930-talets böljan var inte trafiken av en sådan omfattning att den kunde 

generera ett överskott. I och med förändringen av av produktionsinriktningen inom 

skogsindustrin under 1930-talet kunde dock järnvägarna överta en del frakter från 

sjöfarten. Stambanan mellan Bräcke och Boden förändrades därmed från förlustbana till 

en bandel där trafiken lämnade ett litet överskott. Redan under 1930-talets slut 

förbättrades resultatet. Krigsåren förde med sig en högkonjunktur för trafiken liksom på 

de övriga norrländska järnvägarna. Efter kriget fortsatte driftresultatet dock att vara 

positivt om än med starka konjunkturell variationer. Som tidigare nämnts, sammanföll 

resultatförbättringen med elektrifieringen och en förändrad efterfrågan på transporter 

inom den norrländska industrin. Denna utveckling var särskilt märkbar under 1950-talet, 

när efterfrågan på trävaror ökade. Under denna period böljar också persontrafiken från 

Norrland till Stockholm och övriga Sverige att bidra mer positivt till driftresultatet. 

Detta var inte fallet med inlandsbanan. Där nådde relationen mellan inkomster och 

utgifter aldrig över 0,5. Inte ens under krigsårens högtrafik täckte inkomsterna 



95 

driftutgiftema. Försämringen av driftresultatet under kriget berodde troligen på att 

befintlig transportkapacitet inte var tillräcklig för trafiktillväxten. Här ledde 

trafikökningen därför till att driftutgifterna steg snabbare än inkomsterna. De 

ekonomiska förändringarna och konjunkturrörelserna drabbade alltså bandelarnas trafik 

och ekonomiska resultat på olika sätt. 

Dessa förändringar lyckades dock inte rubba det faktum att södra och västra 

stambanorna (tillsammans med malmbanan) var bandelar med avgörande betydelse för 

SJ ekonomiska bärkraft under perioden till 1960. 

De låga andelarna av produktionsvärde och befolknig för malmbanan motsvaras 

inte av en lika svag trafikutveckling. Gruvbrytningen ger ett lågt tillverkningsvärde, 

samtidigt som det är en dominernade produktionsgren. Järnvägen har monopol på 

frakterna av järnmalm, vilket gör att transportutvecklingen är mer gynnsam än vad tabell 

111:15 antyder. Detta påverkar också driftresultatet på malmbanan. 

Trots att konjunkturutvecklingen hade stor betydelse för trafiken på malmbanan, 

slog exportnedgången under 1930-talets första år inte igenom i driftresultatet. Detta 

berodde på en uppgörelse mellan LKAB och staten, där LKAB fick betala 

malmfrakterna enligt en "mot-cyklisk" periodisering. Mellan 1938 och 1958 var 

frakterna på malmbanan genom ett särskilt fraktavtal kopplade till det snabbt stigande 

malmpriset. Under de sista krigsåren låg malmtrafiken nästan nere. När exporten åter 

kom igång följdes den av en snabb inkomststegring för SJ tack vare kopplingen till det 

snabbt stigande malmpriset. Under 1950-talet blev malmfrakterna därmed en stabil 

inkomstkälla att räkna med för SJ. 

Den diversifierade trafiken på södra och västra stambanorna, gjorde att 

driftresultatet var mindre beroende av konjunkturella svängningar än trafiken på 

malmbanan. Endast år 1932, under depressionen, gick södra och västra stambanorna med 

förlust (diagram 111:14). Från 1940-talets slut ökade skillnaderna mellan driftresultaten 

för stambanorna. En trolig anledning är den skilda industristrukturen i Öst- och 

Västsverige. Under perioden koncentrerades verkstadsindustrin i högre grad till västra 

stambanans trafikområde. Det är troligt att godstransporterna på västra stambanan i 

större omfattning än på södra stambanan bestod av mer förädlade industriprodukter. 

Detta kan förklara skillnaderna i inkomster jämfört med södra stambanan. För detta talar 

förutom industrins lokalisering även det faktum att driftresultatet på södra stambanan är 

lägre än på västra stambanan trots att transportarbetet är större. Tomkörningsfrekvensen 

är också något högre i genomsnitt för perioden på södra än på västra stambanan.69 Detta 

tyder på att en större del lågförädlade varor ingår i godsfrakterna än på västra stambanan. 

Persontrafiken var också mer omfattande på södra stambanan. 
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Diagram 111:14: Beräknat driftresultat på malmbanan, södra stambanan och västra 
stambanan 1929-1960. Miljoner kronor, löpande priser. 

S6dra M a l m b .  V«atra 

1S0 

130 

110 

•0 

Tkr 70 

SO 

30 

10 

-10 
40 SO 

Källa: SOS Statens järnvägar 1929-1952, Drifttjänststatistik 1929-1960. 
SJA: Drifttjänstbyrån. 1941-1960. Tjänsterapporter. 
Ekonomibyrån. 1929-1960. Malmbanans specialbokföring. 

Om inkomsterna från malmbanan, södra och västra stambanornas adderas, förändras 

deras andel av SJ:s inkomster inte särskilt mycket mellan 1929 och 1960. Tillsammans 

utgör inkomsterna från dessa tre banor drygt hälften (52%) av trafikinkomsterna mellan 

1929 och 1940. Från år 1940 varierar andelen mellan 40-45% av de totala 

trafikinkomsterna. Samtidigt har banomas andel av den totala banlängden minskat från 

26% till 10% år 1950. Från dessa 10% av järnvägsnätet kom nära hälften av alla 

inkomster. 

Tabell 111:16: De undersökta bandelarnas procentuella andelar av SJ:s trafikinkomster 
och driftutgifter samt banlängd 1929-1960. 

Bandel: 

Period 

S:a 

Ink 

V:a 

Utg 

Mal 
m 

Km Ink 

N:a 

Utg Km Ink 

Ini. 

Utg Km Ink 

Ovr. 

Utg Km 
1929/35 53 50 25 7 9 11 0,7 5 7 39 36 57 
1936/40 52 39 19 7 10 8 0,8 5 9 40 46 64 
1941/45 40 30 14 12 14 6 1,0 6 7 47 50 74 
1946/50 44 28 11 7 6 5 1,0 4 6 48 62 79 
1951/55 45 26 10 7 6 4 1,0 3 5 47 65 81 
1956/60 45 28 10 8 6 4 0,5 2 5 47 64 81 

Källa: SOS Statens järnvägar 1929-1952, SOS Sveriges järnvägar 1953-1960, 
Drifttjänststatistik 1929-1960. SJA: Drifttjänstbyrån. 1941-1960. Tjänsterapporter. 
Ekonomibyrån. 1929-1960. Malmbanans specialbokföring. 
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De lönsamma banornas driftutgifter utvecklas annorlunda än driftkostnaderna på de 

övriga banorna. Under perioden 1924 till 1928 var relationen mellan driftutgiftema på de 

lönsammaste tre bandelarna och de övriga nära nog 1:1. De tre lönsammaste bandelarna 

svarade för 48% av driftutgifterna, medan det övriga nätet stod för resterande 52%. 

Samtidigt utgjorde den första gruppen 26 % av bannätet. Under 1930-talet sker en tydlig 

förändring i relationen mellan grupperna. Mellan 1929 och 1935 är relationen mellan de 

undersökta banorna och de övriga fortfarande 50-50. Mellan 1936-1940 förändras den 

till 40-60. Den sista femårsperidoen i undersökningen är relationen 30-70. Även om 

siffrorna bara är uppskattningar av driftutgifterna, tycks tendensen vara klar. Det sker en 

relativ minskning av driftutgiftema för de lönsamma och trafikstarka banorna och 

motsvarande ökning för de trafiksvaga banorna från 1930-talets slut. 

I vilken utsträckning är denna kostnadsminskning reell, och i vilken grad är den en 

illusion skapad av beräkningsmetoderna? Vid tidigare bandelsredovisningar har vissa 

uppgifter om bandelarnas ekonomi hämtats från distriktens bokföring. Resten fördelades 

enligt olika schabloner. Här är det endast möjligt att göra för perioden mellan 1941 och 

1960. Dessförinnan beräknas inkomsterna helt enligt schabloner. Hur jämförbara är då 

resultaten från dessa olika tidsperioder? Ett problem här är trafikstrukturen på södra och 

västra stambanorna. Banor med en hög andel expresståg och snälltåg, där taxorna är 

högre än för genomsnittet, får sina inkomster underskattade med den använda 

beräkningsmetoden, eftersom den utgår från genomsnittsschabloner. Metoderna gör 

också att inkomsterna för de övriga bandelarna troligen är något överskattade. 

Beräkningen av driftutgifterna är däremot säkrare. De är relaterade till vissa 

driftstorheter som är kopplade till trafiken och är relativt enhetliga över hela landet. 

Uppgifterna om utgifterna bygger helt på snittkostnader för SJ, fördelade på de olika 

bandelarna i enlighet med vissa tekniska och transportmässiga kategorier. Det är ett 

förfaringssätt som så långt som möjligt överensstämmer med de metoder som användes 

vid framställningen av bandelsredovisningen fram till 1928. Största delen av 

driftutgiftema utgörs av personalkostnader. Personalutgifterna redovisas emellertid inte 

separat, utan räknas i redovisningen in i utgifterna för olika trafikkategorier. De kan inte 

brytas ut för olika bandelar. Det är därmed den del av personalutgifterna som är relaterad 

direkt till trafiken på respektive bandel som speglas med den använda metoden. 

En viss underskattning av driftutgifterna för de trafikstarka banorna kan dock inte 

uteslutas under en så lång period. Stationerna där är större och har fler högre tjänstemän 

än på trafiksvaga banor. Det gör att de reella personalutgifterna för vissa 

tjänstekategorier överstiger snittkostnaderna för hela SJ. Eftersom det rör sig om relativt 

få individer torde dock skillnaderna inte på något avgörande sätt förrycka resultaten. 
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På det hela taget ger metoden en grov men korrekt bild av utvecklingen, särskilt 

som driftkostnaderna inom vida ramar, oavsett trafikens omfattning, är likartade inom 

olika trafikkategorier. Att de lönsamma banornas driftkostnadsandel minskar vid slutet 

av 1930-talet, stämmer också bra överens med den femårsperiod när elektrifieringen av 

bankomplexet kring södra stambanan blir färdig. 

Dessa förhållande till trots, kunde trafikinkomsterna från de trafikstarka banorna 

fortfarande täcka underskotten på de trafiksvaga banorna till 1960. Bilden blir dock en 

annan om man även tar hänsyn till övriga kostnader. De viktigaste skillnaderna mellan 

perioderna är att trafiköverskotten inte täcker samtliga kostnader efter 1940. Den stora 

skillnaden mellan 1912 och 1928, respektive 1941 och 1960, är den snabba ökningen av 

de totala kostnaderna. Här spelar både konkurrensförändringar och strukturella 

förändringar inom järnvägssektorn in. En annan påtaglig förändring är att driftutgifterna 

sjunker för de lönsammaste banorna relativt de övriga banorna. Driftutgifterna är starkt 

kopplade till personalkostnaderna. I en undersökning av det trafiksvaga bannätet från år 

1973, visades att utgifterna vid de trafiksvaga bandelarna vid 1970-talets böljan till 

drygt 80% bestod av personalkostnader. Samtidigt som denna personal nyttjades dåligt, 

fanns det små möjligheter till rationaliseringar om trafiken skulle upprätthållas. 

Trafiksvaga banor måste ha en viss minimibemanning för att hålla bandelen eller 

stationen öppen. Personalkostnaderna på de trafikstarka banorna låg samtidigt på ca 

70%, men med ett effektivare utnyttjande av personalen. Det finns med andra ord en 

skillnad i arbetsproduktivitet mellan de trafikstarka banorna och den övriga gruppen.70 

Problemet för de olönsamma banorna var inte att de hade för mycket personal, utan 

att relationen mellan inkomster och utgifter var katastrofal. Exemplet inlandsbanan 

illustrerar detta. Trots att utgifterna där perioden 1956 till 1960 i genomsnitt bara var 2% 

av SJ:s totala utgifter, var de fyra gånger större än inkomstandelen (jmf tabell 111:16). 

För de lönsamma banorna är det däremot troligt att andelen av de totala kostnaderna 

ökade. År 1951 hade exempelvis 43% av SJ-nätet 5,6% av trafiken, exklusive 

malmtrafik, och 20% av de totala driftkostnaderna.71 Det innebär att 80% av de totala 

driftkostnaderna föll på de trafikstarka banorna. 

Ökningen av de totala kostnaderna kan härledas till flera orsaker. De gemensamma 

kostnaderna för järnvägarna är ränta på anläggningskapitalet och avsättningar för 

kapitalförslitning samt pensionskostnader. Pensionskostnaderna tiodubblades t.ex. 

mellan 1941 och 1960. Dessa kostnader är gemensamma för hela statsbanenätet och är 

svårare att fördela på något rättvisande sätt än de direkta trafikutgifterna är. 

Personalen redovisas vid olika administrativa enheter och distrikt. Distrikten 

omfattar flera bangrupper. Distriktsindelningen är inte konstant under undersök

ningsperioden. Pensionskostnaderna beror dessutom på vilka tjänstegrader som historiskt 

sett funnits på de olika bandelarna och på hur personalens ålderssammansättning sett ut. 
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Trafikens omfattning är därför ingen bra fördelningsnyckel för dessa ekonomiska 

kategorier. Det räcker dock att konstatera att det är uppenbart att om dessa kostnader 

kunde läggas ut på bandelsnivå, skulle många bandelar som uppvisar ett svagt överskott 

bli förlustbanor. Med andra ord räckte överskotten från de lönsamma banorna till att bära 

de direkta driftutgifterna även för det olönsamma nätet. Det var dock otillräckligt för att 

täcka samtliga indirekta kostnader för järnvägarna. 

En viktig delförklaring till förändringen av driftutgifternas fördelning på olika 

bangrupper är elektrifieringarna. Det är svårt att bedöma den samlade ekonomiska 

effekten av elektrifieringen för enskilda bandelar eftersom de vanligen gjordes för större 

bangrupper samtidigt. För ett par isolerade banor med någorlunda stabila 

driftförhållanden gjorde dock 1944 års trafikutredning efterhandskalkyler över 

elektrifieringen. Järnvägsstyrelsens elektriska byrå gjorde också förhandskalkyler för ett 

antal banor som kunde tänkas komma ifråga för elektrifiering. Rationaliseringsvinsten 

vid en övergång till eldrift beräknades som skillnaden mellan besparingen i 

driftkostnader och ökningen av kapitalkostnaderna. Resultatet visade att minskningen i 

driftkostnader betydligt översteg ökningen i kapitalkostnaderna per år.72 

Lönsamheten stod i direkt förhållande till trafikens omfattning. Det tyder på att 

rationaliseringarna av driften på huvudbanorna ledde till sänkta direkta driftutgifter 

samtidigt som de totala kostnaderna snabbt ökade. Det är därför troligt att ratio

naliseringarna av driften på huvudbanorna ledde till sänkta direkta driftutgifter samtidigt 

som de totala kostnaderna snabbt ökade. Samtidigt skrevs delar av det olönsamma 

kapitalet av, vilket gjorde att avkastningskraven i hög grad begränsades till det 

lönsamma nätet. Man kan kanske tala om en "produktiv" ökning av kapitalkostnaderna 

när det gäller resultaten av elektrifieringarna. 

Vilken roll spelade då de förstatligade banorna för SJ:s ekonomiska utveckling efter 

1950? Förstatligandet av de samlspåriga banorna drabbade SJ:s resultat negativt. Ett 

typiskt drag var också att de olönsammaste banorna förstatligades först. 

1944 års trafikutredning försökte skatta de smalspåriga banornas betydelse för SJ. 

Det visade sig att en trafikprestation som inbringade 10 kronor kostade 13:80 kronor att 

utföra år 1954.73 "Livskraften" hos dessa banor bestod före förstatligandet av låga löner 

för personalen och höga taxor. Förstatligandet ledde till att taxorna sänktes. Lönerna 

höjdes till SJ:s nivå samtidigt som arbetstiden för personalen förkortades. Detta bidrog 

till att trafiken på dessa banor blev dyrare att utföra i SJ:s regi. 

Utgångsläget för de normalspåriga banorna var bättre. Med tanke på den omfattande 

trafiken och det mindre omfattande transportarbetet är det dock troligt att driftutgiftemas 

andel av SJ:s utgifter är betydligt större än inkomsternas andel av trafikinkomsterna för 

dessa banor. Samtliga trafikerade normalspåriga banor utgjorde exempelvis 26% av 

banlängden år 1950 och 21% år 1960. Andelen av SJ:s driftutgifter var 13% år 1950. 
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Detta blev dock inte fallet. Skillnaderna mellan inkomst- och utgiftsandelen minskade 

inte under 1950-talet. År 1960 hade utgifternas andel ökat till 19% och inkomsternas till 

13,8% av SJ. Medan utgifterna stigit med 46 procentenheter hade inkomsterna ökat med 

29 procentenheter. Som grupp tillhörde de förstatligade banorna som fortfarande 

trafikerades de trafiksvaga och olönsamma bandelarna.74 

Sammanfattningsvis kan några drag utkristalliseras i en jämförelse mellan perioden 

före 1928 och tiden efter 1941. För det första är samma banor lönsamma hela tiden. Det 

är inget att förvånas över, givet den koncentration av transportarbetet som sker till ett 

fåtal banor. Från 1930-talets slut blev också stambanan Boden-Bräcke en bandel som 

kunde redovisa ett driftöverskott. Efter 1950 underminerades förutsättningarna för 

statsbanehushållningen. Utvecklingen ledde också till att det 1963 skedde en klyvning 

av järnvägsnätet i två hälfter med olika politiska och ekonomiska mål. 

5. Det separatredovisade bannätet 1962-1980 

Under större delen av 1950-talet arbetade en trafikutredning med att skapa nya riktlinjer 

för konkurrensförhållandena på transportmarknaden. Utredningen begärde år 1960 att 

järnvägsstyrelsen skulle framställa en prognos för trafik, investeringsbehov och ekonomi 

under perioden 1960-1980. Enligt denna långtidsutredning såg framtiden ljus ut för SJ. 

Järnvägsstyrelsen väntade sig bland annat att man under perioden skulle uppnå en 

balanserad ekonomi, att taxesänkningar skulle bli möjliga och att bannätet skulle minska 

till ca 10 000 km. Styrelsen räknade med att intäkterna år 1980 skulle överstiga 

driftkostnaderna, inklusive förräntning, med 500 miljoner eller 750 miljoner kronor 

beroende på hur stor trafikökningen blev. En förutsättning för dessa beräkningar var att 

SJ skulle befrias från alla olönsamma förpliktelser eller erhålla fullständig kompensation 

för dessa kostnader.75 

De optimistiska tongångarna baserades dels på det omfattande rationalise

ringsprogram som utarbetades inom verket, dels på antagandet att det trafikpolitiska 

arbetet att likställa järnvägarna med andra trafikmedel skulle fullföljas. I detta 

innefattade man slopandet av transportplikten, en ökad frihet i taxesättningen och 

kompensation för icke affärsmässigt motiverade trafikuppgifter. Kravet att övriga 

trafikmedel också skulle ge full kostnadstäckning vad gäller statens och kommunernas 

kostnader för anläggning och underhåll av vägar, hamnar, flygplatser m.m. ingick också 

som en del i de premisser SJ arbetade efter.76 

Under den följande tjugoårsperioden förverkligades också stora delar av dessa 

förändrade förutsättningar, dock inte kravet att andra trafikmedel skulle betala fulla 

kostnader för nyttjandet av infrastrukturen. Trots att desa förändringar genomförts, 
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kostnader för nyttjandet av infrastrukturen. Trots att desa förändringar genomförts, 

redovisade SJ budgetåret 1979/80 en förlust som före bokslutsdispositioner uppgick till 

230 miljoner kronor.77 

Inte heller hade godstrafiken fördubblats mellan 1960 och 1980, som SJ:s 

försiktigare skattning förutspått. Det överskott på 500 miljoner som järnvägsstyrelsen 

tänkt sig använda för taxesänkningar existerade därmed inte. Istället hade taxehöjingar 

av både gods- och persontaxorna genomförts vid ett flertal tillfällen. Det mål som i 

realiteten var närmast att uppfyllas var bannätets minskning. År 1980 hade det minskat 

till ca 11 000 km. Trots det var ännu drygt halva bannätet olönsamt. 

Redan från 1958/59 fick SJ ett driftbidrag för att upprätthålla trafiktjänster som 

ansågs företagsekonomiskt olönsamma men samhällsekonomiskt önskvärda. I samband 

med att nya riktlinjer för trafikpolitiken infördes 1963, beslutade riksdagen att SJ skulle 

få ersättning för de kostnader som driften av de olönsamma banorna medförde. Bannätet 

delades in i två kategorier avseende lönsamhet och krav på avkastning. 

Till skillnad från tidigare bandelsredovisningar gjordes här ingen uppdelning mellan 

de olika trafiksvaga banorna. Det s.k. ersättningsberättigade bannätet (E-nätet) ställdes i 

sin helhet mot det övriga s.k. affärsbanenätets (A-nätet) resultat. 

För att bedöma omfattningen av trafiken på det olönsamma bannätet, ålades SJ att 

vart tredje år göra en redovisning av kostnader och intäkter på detta nät. Syftet med den 

s.k. separatredovisningen var dels att bedöma hur mycket SJ:s ekonomi skulle förbättras 

om trafiken på dessa banor lades ned, och dels att den skulle ligga till grund för 

driftersättningens storlek. Driftbidraget kom under de följande decennierna att bli en 

viktig del av SJ:s inkomster (tabell 111:17). Under 1960-talet uppgick det till ca 10% av 

de totala inkomsterna. På 1970-talet höjdes andelen till omkring 15%. 

Tabell 111:17: Driftbidraget till SJ 1963/64-1979/80. Miljoner kronor och andel i procent 
av inkomsterna. 

År 
Milj. 

År 
Milj. 

År kronor % År kronor % 

1963/64 80 5 1972/73 316 13 
1964/65 196 11 1973/74 375 13 
1965/66 194 10 1974/75 430 13 
1966/67 190 10 1975/76 540 15 
1967/68 190 9 1976/77 595 15 
1968/69 201 10 1977/78 645 15 
1969/70 211 9 1978/79 708 14 
1970/71 226 10 1979/80 713 16 
1971/72 291 12 1980/81 783 16 

Källa: SJ:s verksamhetsberättelser 1963/64-1980/81. 
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Resultatet från de sammanlagt sju undersökningstillfällena presenteras i tabell 111:18. 

Siffrorna är inte direkt jämförbara med de som presenterades för tiden fram till 1960. 

Separatredovisningarna byggde på de totala kostnaderna, det vill säga även indirekta 

kostnader som avskrivningar och avättningar till förnyelsefond samt pensionskostnader. 

I intäkterna är dock driftbidraget borträknat. 

Tabell 111:18: Den ekonomiska relationen mellan A- och E-nät i separatredovisningarna 
1963-1981. %. 

År/Kategori 
Gods- Person- Totala Totala 

År/Kategori intäkter intäkter intäkter kostnader Bankm 
1962 A-nät 98 97 91 67 46 

E-nät 2 3 9 33 54 
1965 A-nät 92 91 92 81 49 

E-nät 8 9 8 19 51 
1968 A-nät 90 90 90 80 45 

E-nät 10 10 10 20 55 
1971 A-nät 85 86 85 72 37 

E-nät 15 14 15 28 63 
1974 A-nät 83 88 85 71 33 

E-nät 17 12 15 29 67 
1977 A-nät 86 90 88 74 39 

E-nät 14 10 12 26 61 
1980 A-nät 90 93 91 82 45 

E-nät 10 7 9 18 55 

Källa: Ds K 1963:6, Ds K 1966:5, Ds K 1969:15, Ds K1972: 8, Ds K1975:12, Ds K 1978:13, 
Ds K 1981:7. 

Med undantag för de två undersökningstillfällena under 1970-talets första hälft, svarade 

affärsbanorna genomgående för ca 90% av de totala intäkterna. Samtidigt gällde 3/4 av 

de totala kostnaderna affärsbanenätet. År 1980 genererade trafiken på affärsbanenätet 

91% av intäkterna och 82% av kostnaderna. Det ersättningsberättigade nätet stod för i 

genomsnitt 25% av kostnaderna för driften enligt undersökningarna 1962-1980. Under 

samma period svarade driftbidraget för 10-15% av inkomsterna. 

Det trafikstarka bannätet redovisade ett överskott under 1960-talet. Denna trend 

bröts dock under 1970-talet. Det stora underskottet år 1971 berodde delvis på en 

omfattande strejk under det första halvåret. Det lysande driftresultatet år 1974 kan 

tillskrivas oljekrisens effekter och trafikavledningen från bilar till järnvägar. 

Från 1970-talets mitt var även affärsbanenätet förlustbringande (tabell 111:19). 

Samtidigt böljade driftbidraget under 1970-talet överstiga en halv miljard årligen. 

Skattebetalarna har under den senaste 30-års perioden burit en tung börda för en järnväg 

som få använde men som det fanns en stark politisk och folklig konsensus att bevara. 



103 

Tabell 111:19: Ekonomiskt resultat per bankilometer 1962-1980. Tusentals kronor. 

^angrupp: 
A-banenätet E-banenätet Hela SJ 

1962 +14,7 -33,8 -11,6 
1965 +4,7 -32,8 -14,3 
1968 +2,6 -51,9 -45,6 
1971 -26,6 -50,3 -41,5 
1974 +38,2 -59,4 -23,1 
1977 -4,8 -98,6 -78,9 
1980 -0,6 -75,5 -42,1 

Källa: Ds K 1963:6, Ds K 1966:5, Ds K 1969:16, Ds K 1972:8, Ds K 1975:12, 
Ds K 1978:13, Ds K 1981:7. 

F. Statsbanehushållningen och transportrevolutionen 
under 1900-talet 

Under 1900-talet revolutionerades transportsektorn. Nya transportmedel introducerades 

och efterfrågan på gods- och persontransporter både ökade explosionsartat och 

genomgick stora kvalitativa förändringar. Utvecklingen skedde i ömsesidig påverkan 

mellan transportsektorn och den övriga samhällsekonomin. 

Trots att järnvägarnas transportarbete ökade i absoluta tal, var de ändå en av 

utvecklingens förlorare. Järnvägarna tappade delar av tidigare marknader till nyare 

transportmedel. Allvarligare för utvecklingen var att nyare transportmedel hade 

konkurrensfördelar som gjorde att järnvägarna endast i begränsad omfattning var 

framgångsrika i konkurrensen om de expansiva branschernas transportefterfrågan. Först 

var det bilismen, både den yrkesmässiga och den privata, som framgångsrikt 

konkurrerade om gods och passagerare. Under 1920-1930-talen ledde det till att de ofta 

smalspåriga regionala och lokala järnvägarna mer eller mindre slogs ut från marknaden. 

SJ drabbades lindrigare. De transporter som bilismen konkurrerade om utgjorde en 

begränsad del av de totala transporterna för det statliga nätet. Resultatet blev dock att 

styckegodstrafiken minskade och att transportlängden ökade. Under efterkrigstiden 

skedde också en koncentration av godstrafiken till större godsmängder på längre avstånd. 

Samma mönster gällde om än inte lika markerat för persontrafiken under 

mellankrigstiden. Under efterkrigstiden kom dock buss- och personbilismen också att 

förändra förutsättningarna för järnvägsresandet. Perioden mellan 1950 och 1970-talets 

slut karaktäriserades av en nedgång och stagnation för järnvägarnas persontrafik 

samtidigt som persontrafikens totala omfattning mer än fördubblades. Den trafik som 

blev kvar på järnvägen kan delas in i två kategorier. Trots att privatbilismen och 

bussarna har tagit över den största delen av det korta resandet, har järnvägarna behållit 

ett relativt stort persontransportarbete på mycket korta sträckor, i anknytning till 

storstadsområdena. Dessutom finns ett resande på medellånga sträckor, 20-50 mil. 
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storstadsområdena. Dessutom finns ett resande på medellånga sträckor, 20-50 mil. 

Avståndsrelationerna tyder på att resandet är koncentrerat till mellersta och södra 

Sverige. På längre sträckor har flyget från 1970-talets slut blivit en hård konkurrent. 

Sammantaget har dessa tendenser lett till en koncentration av trafiken till ett begränsat 

antal huvudbanor, framförallt till det ursprungliga stambanenätet. 

Den generella trafikökningen under 1900-talet har bidragit till investeringar i ny 

järnvägsteknologi och att effektivare driftformer införts. Den tekniska rationaliseringen 

och effektiviseringen av SJ inleddes vid slutet av 1910-talet och accelererade under den 

följande tjugoårsperioden. Elektrifieringen under denna period gynnade möjligen i än 

högre grad än den traditionella järnvägsteknologin masstransporter och storskalighet. 

Dessa förändringar skapade en teknologisk polarisering inom statsbanenätet. En del 

bestod av ett tungt trafikerat, modernt nät som väl fyllde sin funktion i transportsystemet. 

Myntets andra sida visade ett lika stort bannät, med omfattande trafik, men med ett 

relativt litet transportarbete och en mer småskalig driftlösning. 

Från slutet av 1940-talet blev nästa steg i effektiviseringen nedläggning av 

trafiksvaga banor. En ökad andel kombinationstrafik med lastbil och förbättrade last-

och lossningstekniker bidrog också till att höja effektiviteten i driften, i synnerhet på de 

trafikstarka banorna. De tekniska rationaliseringarna ledde också till stora 

driftkostnadssänkningar fram till 1960. En påskyndad nedläggning av trafik och ett 

förändrat trafikutbud och stationsnedläggningar karaktäriserade rationaliseringarna från 

1960-talets slut. 

Däremot uppkom en spänning mellan satsningen på att stärka SJ:s tekniska 

konkurrensfördelar och de järnvägspolitiska målen efter andra världskriget. 

Uppdelningen av transportmarknaden mellan olika transportmedel och den 

järnvägsteknologiska utvecklingen verkade för en koncentration av trafiken till de 

delmarknader och bandelar där de största fördelarna för en expansion fanns. Denna 

utveckling skedde i ökande grad i kontrast mot statsbanehushållningens mål. Tanken 

med statsbanehushållningen var att den nationella ekonomiska utvecklingen skulle 

gynnas genom att de olikartade regionala transportförutsättningarna jämnades ut. Detta 

skulle uppnås genom att samma ekonomiska villkor och ekonomiska krav gällde 

järnvägarna i olika delar av Sverige. Balansen upprätthölls genom en inkomstsubvention 

mellan lönsamma och olönsamma bandelar. Detta blev svårare att uppnå när 

konkurrensen på transportmarknaden skärptes. Konturerna av ett ekonomiskt bärkraftigt 

stambanenät och dess bibanor framträdde klart. 

Under mellankrigstiden skedde också en polarisering mellan det nationella 

transportsystemet och det regionala - mellan statsbanorna och det enskilda 

järnvägsnätet. Den tekniska utvecklingen inom järnvägssektorn skapade en uppdelning 

mellan dessa järnvägar. Det senare drabbades också hårt av huvudtendensema i 
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transportmarknadens utveckling: en förskjutning mot mer långväga transporter för 

järnvägarna. Järnvägarnas betydelse för den nationella respektive den regionala och 

lokala persontrafiken skilde sig också åt. 

Detta förhållande visas av utbudet av persontrafik. Turtätheten ökade generellt sett 

kraftigt fram till 1950-talet. Detta var en följd av att de förstatligade banorna 

integrerades i statsbanenätets driftformer. När resandet därefter minskade, behölls ändå 

turtätheten. En påtaglig "nationalisering" av tidtabellen genomfördes kring 1970. 

Huvudlinjernas turtäthet blev då normerande för den regionala trafiken. Denna 

reducerades i stora drag till anslutningstrafik. Den regionala tidtabellen svarade därmed 

inte mot behovet av lokala och regionala resor. Man kan säga att de lokala och regionala 

resenärerna "övergav" SJ under 1940-1950-talen. På 1970-talet drogs antalet regionala 

turer ned. Dessa förändringar gjorde det då svårt för den regionala järnvägstrafiken att 

existera. Ytterst var dessa förlopp resultaten av olika järnvägspolitiska mål och 

ekonomiska krav på SJ. 

Trots att en transportmässigt och teknologiskt dual statlig jämvägssektor existerade 

redan vid 1930-talets slut var den ingen ekonomisk katastrof fram till 1950. Överskotten 

från de trafikstarka banorna täckte avkastningskraven och underskotten från de 

olönsamma delarna. Detta gjorde att en omfattande regional transportapparat kunde 

bibehållas. Under 1950-talet förändrades bilden. Dissonansen mellan förhållandena på 

transportmarknaden och statbanehushållningens regelsystem och mål blev tydlig. 

Trafikinkomsterna fortsatte att ge täckning för driftutgifterna ända till 1960-talets slut. 

Däremot översteg de totala kostnaderna för järnvägsdriften dess inkomster redan från 

1950-talets böljan. 

Driftresultaten på några strategiska bandelar mellan 1911-1960 visar att SJ:s 

ekonomiska resultat till stor del var beroende av utvecklingen på några få bandelar. 

Enligt dessa undersökningar svarade västra stambanan, södra stambanan och malmbanan 

för i genomsnitt 45% av de totala inkomsterna och en tredjedel av driftutgifterna mellan 

1929 och 1960. Under denna period ökade det olönsamma bannätet sin andel av 

banlängden och driftutgifterna. En stor del av dessa banor bestod av förstatligade 

järnvägar. Den ursprungliga kopplingen mellan ekonomiskt resultat, politiska mål och 

regelsystemen luckrades upp alltmer. Bilden av SJ som ett konkurrensutsatt monopol 

växte sig allt starkare efter 1950. År 1958 förvann också det tidigare så självklara målet 

att SJ skulle driva trafiken utan subventioner i och med att ett driftbidrag för den 

olönsamma trafiken inrättades. Det uppgick till omkring 15% av SJ:s inkomster under 

1970-talet. Under samma period motsvarde kostnaderna för de olönsamma bandelarna 

25% av de totala kostnaderna. Under hela 1960-1970-talen gick SJ med förlust trots 

driftbidraget. Utvecklingen på transportmarknaden underminerade snabbt SJ:s 

möjligheter att uppfylla de ekonomiska målen. 
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Hur hanterades då de signaler marknadsförändringarna sände till det institutionella 

förhållandet inom järnvägssektorn? De ekonomiska principerna för SJ ändrades snabbare 

än de politiska målen. Redan år 1929 förändrades avkastningsprinciperna i och med att 

en del av statsbanekapitalet avfördes från det räntepliktiga kapitalet. Avsikten var att 

garantera de olönsammma bandelarnas överlevnad genom att minska den ekonomiska 

bördan för SJ. Försöken att stärka SJ:s ekonomi begränsades länge till 

kapitalnedskrivningar och till införandet av företagsekonomiska avskrivningsprinciper. 

Dessa åtgärder i järnvägsekonomisk riktning skärpte de företagsmässiga kraven på 

SJ. Regelförändringarna var ett resultat av förändringarna inom transportsektorn och 

påverkade i sin tur också SJ:s möjligheter att konkurrera på transportmarknaden över 

tiden. På samma sätt påverkades även SJ:s konkurrensförmåga av de regler som inte 

förändrades. Här var det främst samhällsförpliktelserna och det övergripande politiska 

inflytandet över SJ:s handlingsfrihet som levde kvar - men med ändrade ekonomiska 

regler. Vi är därmed tillbaka till frågorna om den svenska järnvägspolitikens innehåll och 

ekonomiska mål samt dess betydelse för järnvägarnas utveckling. 



IV. Mot statsbanehushållningens gränser 1920-1945 

A. Att förena det gamla med det nya 

Det föregående avsnittet har visat på den snabba förändringen av järnvägarnas villkor 

som skedde på transportmarknaden efter 1920. Under mellankrigstiden blev 

järnvägarnas inriktning mot massgodstransporter av lågförädlade varor allt mer tydlig, 

när en stor del av styckegodstransporterna gick förlorade. Persontrafiken dominerades 

fortfarande av korta resor, samtidigt som den nationella persontransportmarknaden 

böljade expandera. På olika sätt påverkade dessa strukturella förändringar 

förutsättningarna för det institutionella förhållandet och den järnvägspolitiska 

utvecklingen. 

Förändringarna på transportmarknaden ledde till att transportväsendet i sin helhet 

böjade debatteras. Här präglades 1920-och 1930-talen av olika drag. Under 1920-talets 

första del uppfattades förhållandena i huvudsak som en temporär effekt av kriget, en 

visserligen problematisk men dock endast omställningsperiod, där transportsektorn 

liksom samhällsekonomin måste anpassas till fredsförhållanden. Under den senare delen 

av årtiondet växte bilden av en strukturkris för de privata järnvägarna fram. 

Den stora frågan under 1930-talet var i vilken mån staten skulle reglera 

konkurrensförhållandena mellan transportmedlen. Man började befara en permanent 

överdimensionering av transportsektorn. Problemen gällde framförallt hur det statliga 

ansvaret för jämvägssektorn skulle utformas. Det var i första hand frågan om att hantera 

den konkurrenssituation järnvägarna hamnat i, att bevara deras ställning i det nationella 

transportväsendet. 

i. Statsbanefrågan utreds - reglering och frihet 

Under första världskrigets stegrade transportbehov hade kapacitetsutnyttjandet på 

statsbanorna expanderat kraftigt. Ansvaret för samordningen av det privata och det 

statliga nätet under krigsansträngningarna ålåg SJ. Den omfattande trafiken ledde också 

till att personalbehovet växte. Under åren 1914-1918 steg antalet anställda från drygt 

28 000 till över 43 000.1 Som en följd av detta rusade också lönekostnaderna i höjden. 

Tillsammans med svårigheterna att importera bränsle och reservdelar till driften, bidrog 

det till den flerdubbling av driftkostnaderna som ägde rum under krigsåren.2 Samtidigt 

var utrymmet för taxehöjningar som kunde kompensera kostnadsökningarna små dessa 

år. För första gången sedan 1856 uppvisade SJ därför en förlust under åren 1918 och 

1919. År 1918 uppgick förlusten per bankilometer till 11 100 kr och år 1919 till 2 000 

kr.3 
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Efter första världskrigets slut tillsattes ett antal parlamentariska utredningar om de 

statliga affärsverkens riktlinjer och verksamhet.4 Utredningarna var ett led i arbetet att 

ställa om den svenska ekonomin till fredsförhållanden. De var också en följd av de 

förändrade parlamentariska förhållandena och genomslaget i svensk politik av de 

politiska idéströmningarna ute i Europa. 

SJ:s verksamhet utreddes ur flera aspekter. 1918 års Järnvägskommitté fick i 

uppdrag att jämföra statens ställning till järnvägarna i Sverige med förhållandena i andra 

länder.5 Frågorna om SJ:s framtida organisatoriska och ekonomiska riktlinjer 

behandlades av Socialiseringsnämnden och Statsbaneekonomikommissionen. 

Statsbaneekonomikommissionen tillsattes år 1919 för att utreda frågan om vilka 

åtgärder som lämpligen borde vidtas för att SJ i framtiden skulle lämna ett 

tillfredställande ekonomiskt resultat. De två förluståren föranledde riksdagen att ta i tu 

med frågan om riktlinjerna för SJ:s verksamhet borde ändras. I kommissionens 

betänkande som avlämnades år 1921, behandlades framförallt frågor om driftekonomin 

och möjligheterna att sänka driftkostnaderna. Man tog också upp den centrala frågan om 

verkets organisation och befogenheter gentemot statsmakten. Här pekade kommissionen 

direkt på den institutionella dissonansen i statsbanehushållningen. De oklara gränserna 

när det gällde i vilken utsträckning allmänpolitiska önskemål skulle tillåtas inverka på 

verksamhetens inriktning ansåg kommissionen vara ett stort problem. Svårigheten låg i 

att de allmänpolitiska önskemålen hindrade att en rationell drift baserad på SJ:s 

förutsättningar att expandera på transportmarknaden utvecklades. Detta påverkade också 

SJ:s möjligheter att uppfylla de ekonomiska kraven.6 

Att detta på sikt var ett allvarligt problem var en uppfattning som också 

Socialiseringsnämnden instämde i. I betänkandet diskuterades frågan om på vilket sätt 

järnvägsdriften i statens ägo skulle kunna rationaliseras och effektiviseras. Som en 

absolut förutsättning för detta såg man en åtskillnad mellan statsförvaltningens och 

järnvägsföretagets olika ansvarsområden och befogenheter. I betänkandet som 

avlämnades i maj 1924 offentliggjorde nämnden ett lagförslag för en omorganisation av 

SJ. Huvudpunkten var att SJ skulle omorgansieras till ett statligt ägt företag, underställt 

statens juridiska myndighet och kontroll, men vad gällde ledning och skötsel vara helt 

fristående från statens politiska inflytande och organisation.7 Som det nu var, menade 

nämnden, fick järnvägsdriften ta allt för stor hänsyn till skiftande politiska intentioner. 

Ett exempel på sådana allmänpolitiskt motiverade ingrepp var taxesänkningarna som 

genomfördes under 1920-talets första del för att hjälpa näringslivet, framförallt 

jordbruksintressena och skogsindustrin. 

Trots invändningarna mot den rådande situationen ifrågasatte ingen av 

utredningarna SJ:s grundläggande ekonomiska målsättningar i sig; samhällsansvaret 

sattes i främsta hand också i dessa utredningar. Socialiseringsnämnden ansåg exempelvis 
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att kulturbanorna skulle vara befriade från de räntekrav som allmänt gällde statsbanorna, 

eftersom byggandet av dessa bandelar var socialt och politiskt motiverat och inte skett 

utifrån ekonomiska vinstaspekter.8 Detta stod inte i motsatsställning till önskemål om en 

ökad manövreringsfrihet för SJ på transportmarknaden. Tillsammans med den tänkta 

förändringen av SJ:s befogenheter kunde räntefriheten öka den affärsmässiga 

handlingsfriheten betydligt. Statsbaneekonomikommissionen lade i sitt förslag stor vikt 

vid att utrusta järnvägsstyrelsen med ökade driftekonomiska befogenheter för att på 

smidigaste sätt maximera transportarbetet. Till skillnad från Socialiseringsnämnden 

förordade kommissionen däremot inte en ökad politisk handlingsfrihet för styrelsen 

gentemot statsmakten. Inte heller menade kommissionen att taxefrågorna skulle avgöras 

av SJ. Det motiverades med att fraktkostnaderna ingick i näringslivets 

grundförutsättingar, vilket gjorde fastställandet av taxorna till en fråga av sådant allmänt 

samhällsintresse, att det var principiellt riktigt att de borde hänskjutas till Kungl. Majrts 

avgörande.9 SJ:s affärsintresse skulle inte ges chansen att råda över det allmänna 

intresset av att upprätthålla låga taxor. 

Också järnvägsstyrelsen betonade i sina remissvar vikten av de samhälleliga 

aspekterna för statsbanedriften. I yttrandet över Statsbaneekonomikommissionens 

förslag, avvisade styrelsen de föreslagna organisatoriska förändringarna. Man ansåg att 

kommunikationsverken var "verktyg för näringslivet, kulturens och den sociala 

välfärdens främjande".10 Styrelsen betonade här betydelsen av statsbanehushållningens 

övergripande mål för verksamheten. En omorganisation enligt kommissionens förslag 

var därför överflödig. Järnvägsstyrelsen ansåg att man med klarare riktlinjer från 

statsmakten under normala ekonomiska förhållanden hade alla möjligheter att uppfylla 

målen inom existerande institutionella ramar.11 

I järnvägsstyrelsens svar fanns dock en ton av uppgivenhet inför det oundvikliga 

faktum att staten inte skulle släppa kontrollen över järnvägarna, oavsett vilka 

verksamhetsmålen var och oavsett vilka befogenheter verksledningen tilldelades. Vid 

stridigheter mellan allmänna intressen och statsjärnvägarnas särintressen, skulle den 

institutionella strukturen ändå alltid leda till att de avgörande strategiska besluten 

fattades av riksdag och regering.12 

Även om det var en hämsko för verksledningens agerande, var detta inte alltid en 

nackdel. Det statliga inflytandet kunde också verka som en garanti för att verksamheten 

skulle kunna fortsätta att fungera även under stora strukturella omvälvningar av 

samhällsekonomin. Järnvägsstyrelsens ansåg att den alltid kunde räkna med att staten 

skulle gå in och försöka styra verksamheten i önskad riktning, när enskilda företag inte 

kunde påverka sin situation utan blev helt beroende av händelseutvecklingen. 

M. Marcus kommenterade järnvägsstyrelsens utlåtande när han från Socialiserings

nämndens sida granskade Statsbaneekonomikommissionens arbete. Han menade att 
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järnvägsstyrelsen, i sitt fatalistiska accepterande av det praktiskt lönlösa i att öka 

styrelsens befogenheter, uppfattar sig själv som "huvudsakligen ett redskap i 

statsmaktens starka, ehuru om sitt syfte stundom något osäkra händer".13 

2. Ämbetsverket inför de nya förutsättningarna 

Den omfattande utredningsverksamheten som förhållandena kring första världskriget 

satte igång lämnade få praktiska spår efter sig. Utredningarnas betydelse låg istället i att 

de pekat på den latenta spänningen mellan de allmänpolitiska målen, som delvis styrde 

järnvägsdriften, och att möjligheterna att uppfylla dem berodde på förhållandena på 

transportmarkanden och därmed ytterst på den svenska ekonomiska utvecklingen. 

Stabiliseringen av de ekonomiska förhållandena vid 1920-talets mitt dämpade också de 

akuta kraven på en omorganisation av den statliga järnvägssektom. 

Anpassningen till de nya förhållandena i samhällsekonomin krävde dock en 

förändring av SJ:s organisatoriska struktur inom ramarna för den politiska målsättningen. 

Järnvägsstyrelsen lade därför fram ett reformförslag som riksdagen antog år 1928. 

Förslaget innebar att järnvägsstyrelsen minskades till sjutton personer förutom 

generaldirektören, tolv byråchefer, en överdirektör, chefen för järnvägsbyggnaderna och 

överingenjören för verkstadsfrågor samt två järnvägsfullmäktige som utsågs av 

riksdagen.14 

Ett av de största problemen var att använda personalen ute i distrikten effektivt. 

Någon form av rationalisering var nödvändig efter krigsårens enorma personalökning. 

Trafikökningen som motiverat anställningarna hade upphört, och det fanns en permanent 

överkapacitet ute i landet. De statliga anställningsreglerna gjorde det också svårt att bara 

avskeda personalen. Den nya organisationen strävade därför efter att skapa effektivare 

kontroll över verksamheten. De åtgärder som vidtogs var att försöka rationalisera driften 

genom att centralisera styrningen av de olika verksamheterna för att uppnå 

planmässighet i arbetet. 

Distriktsförvaltningarna fick behålla sina befogenheter, men ett antal chefer ersattes 

av lägre tjänstemän. År 1932 fortsatte man på den inslagna vägen att försöka öka 

samordningsvinsterna. Alla personalärenden samlades i en särskild central drifttjänstbyrå 

för att man smidigare skulle kunna hantera problemet med att anpassa den tillgängliga 

personalen till driftförhållandena. 

Även om distriktens administrativa omfattning och uppgifter ändrades flera gånger, 

hade järnvägsförvaltningen med instruktionerna 1928 och 1932 fått den form som i sina 

huvuddrag skulle bli kvar till 1963 års omorganisation. Det är dock klart att styrelsens 

befogenheter i relation till statsmakten inte ändrats i sak. Handlingsutrymmet för 

exempelvis mer direkta företagsekonomiskt motiverade åtgärder hade inte ökat. Trots 
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marknadsförändringarna förändrades inte det institutionella systemets byggstenar i 

någon större omfattning. 

3. Järnvägspolitiska frågor under mellankrigstiden 

I maj 1927 hölls en konferens i Stockholm där förutom järnvägarnas och biltrafikens 

intresseorganisationer, också landshövdingarna och representanter från länens väghåll

ningsskyldiga samt inbjudna delegater från övriga nordiska länder deltog. 

Konferensen var ett försök att klarlägga problemen som uppstått på 

transportmarknaden i och med bilismens frammarsch efter första världskriget. Under 

tioårsperioden efter 1917 hade det totala bilbeståndet i landet ökat från ungefär 3 000 

bilar till nära 95 000 bilar. Det var en brytningsperiod där det gamla stod mot det nya. 

Som ordförande för sammankomsten uttalade kommunikationsminister Meurling en 

förhoppning att konferensen skulle ge utgångspunkter till en lösning på hur man skulle 

kunna "främja en sund utveckling" som: 

"utan att hämma landsvägstrafikens gagneliga utveckling dock möjliggöra för järnvägarna att på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt fylla sin i vissa avseenden förändrade men dock alltjämt synnerligen 
viktiga uppgift." 

Behovet av att samla parterna hade växt fram ur två förhållanden. Dels skapade bilismen 

krav på staten att ordna och reglera yrkestrafiken. Den administrativa bördan för 

länsstyrelserna ökade samtidigt som regelverket var oklart. Den expanderande trafiken 

gjorde också att kraven på väghållningen ute i länen ökade. Det fanns ett starkt 

"vägintresse" som tryckte på, sprunget både ur åkerigrupper och från förvaltningssidan. 

Dels emanerade problemen ur situationen för järnvägarna. Här mötte SJ och de enskilda 

företagen delvis olika svårigheter. 

De privata järnvägarnas problem hängde samman med mycket handfasta 

marknadsförändringar och finansiella svårigheter som en följd av en överkapiatalisering 

under 1900-talets första årtionden. För många av de enskilda järnvägarna utgjorde 

konkurrensen från bilismen ett hot mot deras fortsatta existens. Statsbanornas problem 

berodde i huvudsak på interna institutionella förhållanden. Konflikten kan sägas bestå av 

frågan om i vilken grad SJ skulle vara ett allmänpolitiskt redskap på transportmarknaden 

eller ett affärsdrivande verk. SJ:s möjligheter att agera för att tillvarata järnvägarnas 

särintressen som företag på transportmarknaden begränsades av att järnvägspolitiken 

under mellankrigstiden användes som ett ekonomiskt politiskt medel.16 

Det fanns ett dilemma med att förena statsbanehushållningen med de förändrade 

villkoren på transportmarknaden. Å ena sidan fanns den övergripande målsättningen att 

skapa ett transportsystem där de olikartade regionala transportförutsättningarna 

utjämnades. Å andra sidan fick detta system konsekvenser för SJ:s ekonomiska bärkraft. 
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Fördelningen av de befogenheter som reglerades av det institutionella förhållandet fick 

stor betydelse för utvecklingen. Förändringarana av jämvägspolitikens innehåll präglas 

av de olikartade utgångspunkterna hos riksdag, regering och järnvägsstyrelse. Det gällde 

både i deras relation till marknadsförhållandena och i synen på SJ och järnvägspolitikens 

roll i samhället. 

Som en röd tråd genom hela perioden löpte diskussionen om avkastningskraven för 

järnvägsdriften och vilka mål som skulle gälla för SJ. De ekonomiska målen kom att bli 

en stridsfråga när det gällde hur ansvarsfördelningen mellan SJ och statsmakten skulle 

utvecklas. De järnvägspolitiska diskussionerna och besluten om inlandsbanan och de 

olönsamma banornas ställning samt taxepolitikens utveckling, belyser hur de 

institutionella förhållanden och regelsystemen förändrades under mellankrigstiden. 

Under mellankrigstiden kom också frågan om de enskilda järnvägarnas ställning inom 

transportsektorn att bli ett av de viktigaste problemen inom järnvägspolitiken. Lösningen 

på problemet kom också att påverka SJ:s utveckling och förändrade förutsättningarna för 

järnvägspolitiken under efterkrigstiden. 

B. Kulturbanetanken i statsbanehushållningen 

Under perioden 1911-1937 anlade SJ sammanlagt 1 746 km nya järnvägar, därav drygt 

1 600 km i Norrland.17 Det var under denna period som de s.k. kulturbanorna byggdes. 

De var bandelar som, till skillnad mot andra delar av statsbanenätet, tillkommit utan att 

de någonsin förväntades ha egen ekonomisk bärkraft. 

Tidigare hade järnvägsinvesteringarna skett för att binda samman redan ekonomiskt 

utvecklade regioner, vilket var fallet med den ursprungliga stambaneplanen, eller för att 

förbättra transportmöjligheterna för lovande expansiva ekonomiska regioner, vilket 

skedde längs norrlandskusten och i malmfälten. Kulturbanornas syfte var att skapa 

förutsättningar för en ekonomisk tillväxt, genom att binda perifera regioner närmare 

nationens ekonomiska, politiska och befolkningsmässiga centrum. Denna insats 

motiverades av sociala och kulturella skäl snarare än av ekonomiska. 

Det fanns ingen sammanhängande plan för vilka banor som skulle byggas. Staten 

drev inte heller någon aktiv politik för att främja tillkomsten av kulturbanorna. Däremot 

fanns det i riksdagen en allmän förståelse och välvillig inställning för dessa jämvägslösa 

områdens önskemål. Järnvägarna kunde också användas som argument i relationerna 

med Norge kring sekelskiftet. Kulturbanebyggandet rörde till stor del gränstrakterna mot 

Norge; från Dalsland och vidare norrut till Norrbotten. I de södra delarna handlade det 

om att bygga tvärförbindelser till de stora privata järnvägarna i nord-sydlig riktning. För 

norra Sverige gällde det i första hand att skapa en led mellan malmbanan och södra 

Sverige. 
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Det stod alltså från böljan klart att dessa banor inte var av stambanekaraktär. Enligt 

de principer som gällde för jämvägsinvesteringar, borde de bekostas, byggas och drivas 

av regionala intressenter och inte av staten. Eftersom utsikterna till någon vinst från 

trafiken var så gott som obefintliga, var det dock inte troligt att något privat byggande 

skulle ske, i alla fall inte utan statsbidrag. I Mellansverige byggdes kultuijärnvägarna av 

privata bolag. De finansierades delvis av förmånliga statslån från den s.k. 

bibanelånefonden, särskilt inrättad för ändamålet.18 I de norrländska områden som var 

aktuella fanns inget aktivt, expansivt näringsliv som kunde ta på sig kostnaden för 

byggandet. I Norrland byggdes därför kulturbanorna av staten och SJ. 

När staten gick in som entrepenör för dessa banor, kan det tyckas vara ett klart 

avsteg från tidigare principer. Det är dock inte helt klart att så är fallet. Under 1880 och 

1890-talen böljade statsbanehushållningens allmänna mål med betoning på regional 

utjämning att dominera över de ekonomiska när det gällde investeringar i nya banor. De 

första stambanorna visade sig vara lönsamma, vilket var betydligt mer än vad man väntat 

sig. Motivet bakom byggandet av de norrländska stambanorna hämtade kraft från detta 

förhållande, liksom i den ekonomiska uppblomstringen inom skogs- och träindustrin 

längs kusten. Här fanns hopp om en framtida samhällsekonomisk lönsamhet. Ur politisk 

synvinkel var det därför inte alls något långt steg mellan dessa motiveringar och 

förhoppningar till att bölja bygga kulturbanor. 

Järnvägen hade ännu inte svikit sitt rykte som samhällsskapare. Tvärtom fanns 

starka samtida bevis på att järnvägen verkligen kunde bryta bygd: malmbanan. I sin 

avhandling poängterade Heckscher vilken avgörande betydelse malmbanan hade för 

malmexploateringen, men också för uppkomsten av nya samhällen i Norrbotten: 

"Det är allbekant, att den moderna gruvdriften i Norrbotten är absolut beroende af järnvägen/../ För första 
gängen i Sveriges utveckling möter man här fullkomligt amerikanska samhällen, stampade fram ur 
ödemarken på några få år." 19 

Inlandsbanan ger en god illustration av hur de mångfaldiga motiven bakom kulturbane-

byggandet förenades innanför statsbanehushållningens ramar. 

1. "tidens största politiska tanke i vårt land,f2° 

Inlandsbanan har mer än någon annan bandel kommit att framstå som paradexemplet 

bland kulturbanorna. Frågan om en nord-sydlig järnvägsförbindelse genom Sverige, från 

Dalarna till malmbanan mellan Luleå-Riksgränsen, väcktes första gången i riksdagen år 

1899. Det fanns då starka militära intressen av en bana för att säkra en alternativ 

uppmarschmöjlighet för armén genom Norrland. Motionen väcktes i samband med att 

planerna på att förlänga malmbanan till Narvik och norska Atlantkusten fördes fram. Det 

ryska järnvägsnätet hade också nått fram till finsk-svenska gränsen, vilket ökade det 
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militära intresset. Också planerna på en befästning i Norrbotten bidrog till att frågan 

aktualiserades.21 

Två år senare, år 1901, föreslog företrädare för de sydvästra gränsprovinserna att 

man av rent kommersiella skäl skulle bygga en statsbana från Bohuslän till Dalarna.22 

Ett tungt vägande motiv var här att försöka minska handeln över norska gränsen och 

istället leda den till svenska marknader och hamnar. De båda förslagen kopplades trots 

sina olikartade utgångspunkter samman år 1901, med anledning av en motion om en 

statsbana mellan Malung och Östersund. Denna länk skulle förena de två tidigare 

föreslagna bansträckorna och ge Sverige en helt ny transportled från Gällivare till 

Bohuslän. Tanken på en längdbana från Gällivare till någon punkt på bohuskusten fick 

emellertid ett grundskott år 1908.1 ett riksdagsbeslut avfördes då den södra delen från de 

fortsatta diskussionerna. I och med statens inköp av Trollhättekanal år 1907, föll 

planerna på en järnväg mellan Dalarna och Bohuslän. En kombinerad järnvägs- och 

sjöfartsled via Vänern och Trollhättekanal till Göteborg och Nordsjön ansågs vara en 

bättre investering i det nationella transportsystemet än en järnväg mellan Dalarna och 

Bohuslän.23 Detta inte minst med tanke på att såväl västra stambanan som den stora 

privata järnvägen, Bergslagernas järnväg, redan fanns i området. De västra 

gränsprovinsernas transportbehov ansågs också bli bättre tillfredsställda med 

tvärbanor/bibanor till dessa redan befintliga järnvägar, än genom att bygga ytterligare en 

nord-sydlig järnväg. För detta ändamål inrättades också en särskild bibanelånefond år 

1911. Fram till år 1930 förmedlades genom fonden 19,2 miljoner kronor för 

järnvägsbyggande i sydvästra Sverige, i gränstrakterna mot Norge 24 

Kvar av det storslagna järnvägsprojektet blev så den norra delen av den tänkta 

inlandsbanan, från malmbanan till Vänern. Trots att dess ekonomiska utsikter redan från 

början ansågs mer eller mindre hopplösa, påbörjades arbetet år 1907 på inlandsbanan 

norr om Östersund mot Ströms vattudal. Riksdagen fattade år 1911 principbeslutet att 

bygga en järnväg, en inlandsbana, från Sveg till Ångermanälven. Då pågick arbetet på en 

bandel och var redan avslutat på en annan. År 1916 utsträcktes riksdagsbeslutet till att 

omfatta hela sträckan från Sveg till Gällivare. Med anledning av detta beslut inköptes 

också de enskilda järnvägarna mellan Mora och Sveg och Mora och Vänern, vilket gav 

inlandsbanan en tänkt sträckning från Kristinehamn vid Vänerns nordspets till 

Malmbanan.25 

Parallellt med inlandsbanefrågan diskuterades också byggandet av tvärbanor från 

kuststäderna i Norrland via stambanan till den tänkta inlandsbanan. År 1917, efter hårda 

diskussioner och intensiva uppvaktningar från Norrlandslänen, anslog riksdagen medel 

till tre stora tvärbanor: Forsmo-Hoting, Stensele-Hällnäs och Jörn-Arvidsjaur 

(Gubblijaure). Arbetet påbörjades genast, och tvärbanorna kunde invigas efter några få 

år, långt innan inlandsbanan var klar. Beslutet att bygga den sista delen av inlandsbanan 
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fattades först år 1928 av riksdagen när bansträckningen mellan Sorsele och Jokkmokk 

slutligen fastställdes. Banan stod klar år 1936, och med invigningen året därpå 

avslutades det statliga järnvägsbyggandets epok. 

2. Inlandsbanan och järnvägspolitiken 

För att få någon klarhet i vilka drivkrafterna var bakom byggandet av inlandsbanan och 

de norrländska tvärbanorna, är det en nödvändig utgångspunkt att se att inlandsbanan, 

som vi idag betraktar som en enhet, egentligen består av ett "konglomerat av bandelar i 

SJ:s system"26 

Bakom förslagen om banans sträckning i olika avsnitt fanns skilda motiv. De olika 

sträckorna byggdes dessutom vid olika tidpunkter. På samma sätt kan också ekonomiska, 

politiska, sociala och militärstrategiska faktorer framhållas som orsakerna till att 

inlandsbanan byggdes. 

De ekonomiska motiven var delvis ideologiskt färgade av sekelskiftets allmänna 

norrlandsoptimism hos delar av näringslivet.27 Redan samtida utredningar visade dock 

att förhoppningarna var överdrivna. För riksdagens, och för Grängesbergs och LKAB:s 

räkning, genomförde SJ åren 1907-1908 ekonomiska utredningar, över utsikterna för 

ekonomisk bärkraft för en järnväg genom Sveriges inre till en hamn i södra Sverige. Med 

anledning av unionsupplösningen år 1905, begärde LKAB att frågan om en järnväg för 

malmtransport från malmfälten i Norrbotten till Bohuslän, alternativt Trelleborg, 

utreddes. Utredningens resultat visade på det ekonomiskt orimliga i att tänka sig att en 

malmtransport på dessa avstånd någonsin skulle komma att ske. De befintliga 

transportlederna till hamnar öster- och västerut var ett betydligt snabbare och billigare 

sätt att frakta malmen till södra Sverige. Att frakta malmen på järnväg genom hela 

Sverige skulle skulle ge transportkostnader som per ton var flera gånger högre än 

malmens marknadsvärde.28 Inte heller räknade man med att några malmtransporter från 

Norrbotten till Bergslagen skulle bli aktuella. Järnvägsfrakterna på inlandsbanan skulle 

bli så dyrbara, att det var billigare att frakta malmen till Narvik och vidare med båt till 

Göteborg för omlastning till järnväg och därifrån till järnbruken. Det ansågs troligt att 

godsflödet på inlandsbanan skulle komma att bestå av kol och tjära till Bergslagens 

järnbruk. Dessa transporter spåddes dock inte heller ge banan någon lysande ekonomiska 

bärkraft. 

Med anledning av SJ:s utredningar höll K. Key-Åberg, ordförande för inlands

baneutredningen, ett föredrag för Nationalekonomiska föreningen år 1909, där han 

utmålade inlandsbanans ekonomiska förutsättningar på följande sätt: 
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"Efter denna hastiga öfverblick af natur-, befolknings- och näringsförhållanden i det inre af Norrland 
torde det vara tydligt, att inlandsbanan icke kan äga några lysande bärighetsutsikter, hvilket emellertid 
naturligtvis icke hindrar, att banan ur statsbaneekonomiska, näringskulturella och militära synpunkter kan 
hafva den utomordentligaste betydelse."  ̂

Key-Åberg menade att tvärbanor längs älvdalarna, där befolkningen och näringslivet 

sedan gammalt fanns, bättre skulle gagna inlandets ekonomiska utveckling. Tvärbanorna 

skulle också skapa möjligheter att utöka inlandsbanans trafikupptagningsområde.30 De 

skulle också dras fram genom statligt ägda skogsområden, som därmed skulle kunna 

exploateras. Tvärbanorna kunde lättare motiveras ur nationalekonomiskt perspektiv.31 

Liknande synpunkter framfördes också i utredningarna kring inlandsbanan.32 

Inlandsbanan degraderades därmed redan under byggnadsperioden till att bli en bibana 

för tvärbanorna i Norrlands inland. Denna utveckling kommer också till synes i det 

faktum att inlandsbanan redan år 1924 plockas ut ur SJ:s ekonomiska statistik som 

enskild bandel. Den enda delen av inlandsbanan som byggdes med hänvisning till 

existerande transportbehov var sträckan från Östersund till Strömsund. I 

regeringspropositionen påtalads behovet av en järnväg i dessa delar av Jämtland för 

jordbrukets och skogsbrukets del. Järnvägsstyrelsen var också positiv i sin bedömning av 

byggandet av denna sträcka. Jämtlandsdelen av har också historiskt sett varit den mest 

trafikstarka på inlandsbanan.33 

Trots att trafikintäkterna inte förväntades täcka driftkostnaderna, och trots att 

investeringsbesluten fattades sträcka för sträcka, vilket gav möjligheter att stoppa 

anslagsbeviljandet, fortsatte byggandet sakta men säkert. 

Vilken betydelse militära och strategiska motiv hade är svårt att värdera exakt. När 

den norra delen av inlandsbanan diskuterades vid 1800-talets slut, var de militära 

argumenten viktiga för att initiera en undersökning av förutsättningarna för en 

inlandsjärnväg. När banan byggdes, i realiteten efter första världskriget, hade de 

ekonomiska liksom de militärteknologiska förutsättningarna ändrats betydligt. 

Betecknande nog fick också de militära kraven att byggandet av banan skulle påskyndas 

ge vika för ekonomiska resonemang mitt under brinnande världskrig. När SJ:s 

investeringsplan för tioårsperidoen 1917-1927 år 1916 diskuterades, önskade 

generalstaben att inlandsbanan skulle prioriteras. Man ansåg att byggandet borde 

bedrivas både från söder och från norr för att banan skulle fungera som alternativ till 

stambanan. Detta avfärdades av regeringen och sedan i riksdagen till förmån för en 

lösning där inlandsbanan gjordes avhängig byggandet av tvärbanorna.34 Under krisåren 

vid 1920-talets böljan förekom också militära motiveringar i riksdagsdebatten när det 

gällde att argumentera för ett fortsatt byggande. I motionsflödet förekommer dock de 

militära motiveringarna mycket sparsamt. Oftast då i förbindelse med önskemål om 

förstatligande av enskilda järnvägar på obestånd.35 Att militära argument användes kan 

snarast tolkas som att andra argument tröt, under trycket från försämrade statsfinanser. 
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Det finns därför anledning att tona ned de militära aspekterna när det gäller orsakerna 

bakom byggandet. Militären var naturligtvis lika intresserade som före kriget av en bana, 

och militära intressen fanns därmed med i bilden. De är dock troligt att de militära 

motiveringarna inte lett till något byggande om inte andra faktorer samtidigt verkat i 

samma riktning. 

Helt klart är att det i riksdagen fanns en stark opinion för inlandsbanebyggandet; det 

politiska klimatet var mycket järnvägsvänligt. Det var en opinion som gick över alla 

partigränser, såsom opinonen i järnvägsfrågor ofta gjorde. Inlandsbanan var inte den 

enda järnväg som byggdes i Norrland under perioden. Det är ett intressant faktum, att 

ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand som samtidigt projekterades byggdes som 

enskild järnväg, om än med statligt stöd. En jämförelse mellan de två banornas 

möjligheter att bidra till statsbanornas ekonomiska bärkraft och den roll banorna kunde 

spela i landets ekonmiska struktur, borde otvivelaktigt utfalla till ostkustbanans fördel. 

Ostkustbanan var en direkt förbindleseled mellan Stockholm och Norrlandskustens mest 

livaktiga industristäder. Varför var det då inlandsbanan som byggdes i statlig regi? Den 

troligaste förklaringen är att frågan om ostkustbanan drevs av näringslivet och 

kommunerna längs Norrlandskusten - det var en bana som bedömdes viktig av 

regionens ekonomiska intressenter, och som därför kunde förväntas komma till utförande 

utan SJ:s inblandning.36 

Denna uppfattning vinner också stöd vid en genomgång av de motioner som väcktes 

i riksdagen i ovanstående frågor. De regionala påtryckningarna från kommuner, 

landsting och länstyrelser bidrog i hög grad till att inlandsbanan byggdes. Av de totalt 

180 motioner i jämvägsfrågor som behandlades i riksdagen mellan åren 1911 och 1930, 

gällde 113 motioner inlandsbanan eller tvärbanorna, med andra ord ungefär 60% av 

samtliga motioner. Av dem bifölls 36 helt eller delvis. Fram till år 1923 var andelen 

bifallna motioner i dessa frågor 77%. För hela perioden var siffran 61%. Riksdagens 

inställning till inlandsbanan måste anses vara mycket positiv.37 Här framstår 

statsbanehushållningen som en viktig faktor. 

3. Inlandsbanan på statsbanehushållningens marginal 

Statsbanehushållningen utgjorde en en färdig politisk ram som kunde användas för att 

motivera byggandet av kulturbanorna. Fram till första världskriget skapde det också 

ekonomiska resurser för ytterligare investeringar. Ett viktigt förhållande var 

järnvägsdriftens genomgående goda ekonomiska resultat efter 1880-talets slut till 1910-

talet. Den årliga avkastningen på statsbanekapitalet hade i genomsnitt varit 3,3%.38 Med 

tanke på den samtidiga expansionen av statsbanekapitalet var det ett mycket bra resultat. 

I principbesluten om inlandsbanan år 1911 hänvisades också direkt till SJ:s goda 
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ekonomiska resultat av föredragande statsråd. Mot denna bakgrund såg statsrådet inte 

någon anledning att vänta sig att investeringarna i inlandsbanan skulle bli oamorterade, 

trots en bristande egen bärkraft.39 Beslutet byggde på en tro på ett fortsatt ekonomiskt 

överskott för SJ, vilket läget inte tyckts ge anledning att betvivla. Man förväntade sig att 

inlandsbanan skulle kunna drivas på marginalen av SJ:s överskott. 

Under de sista krigsåren försämrades emellertid statsbanornas ekonomiska läge 

avsevärt, och staten fick för första gången skjuta till medel för att täcka driftsförlusterna 

1918-1919. Det stod i motsättning till de ekonomiska principerna för statsbanorna. I 

detta läge kan man tycka att anslag till ytterligare investeringar inte skulle beviljas. 

Regeringen föreslog också år 1923 att järnvägsbyggandet i Norrland av statsfinansiella 

skäl skulle avbrytas. Drivande i denna fråga var dåvarande finansminister Thorsson, som 

redan som riksdagsman år 1916, i samband med att principbeslutet togs, hade gjort sig 

bemärkt som slaven på inlandsbanans triumfvagn. I riksdagsdebatten år 1923 fick han 

assistans av kommunikationsminister Örne, som hävdade det vansinniga i att bygga en 

järnväg där trafiken på vissa sträckor inte ens kunde förväntas "betala smörjoljan till 

loken"40 

Järnvägsstyrelsen förordade istället en utbyggnad av vägnätet som ett alternativ för 

att förbättra de norrländska kommunikationerna. Riksdagen gick dock mot förslaget att 

avbryta byggandet, men accepterade en långsammare byggnadstakt med hänsyn till 

statsfinanserna. Likaså avvisades järnvägsstyrelsens förslag att satsa på billinjer istället 

för att fullfölja järnvägsbyggandet.41 

Samtidigt som detta beslutades, ändrade riksdagen valet av finansieringsformer. 

Man valde i större utsträckning än tidigare att finansiera inlandsbanebyggandet med 

skattemedel istället för med lånemedel.42 Det belastade inte statens ekonomi lika hårt 

som ett statslån skulle ha gjort. Som regel förväntades också kommuner och privata 

markägare upplåta erforderliga markområden till järnvägsbyggandet utan någon 

ersättning från staten.43 

Under 1800-talet hade finansieringen med skattemedel endast kommit till 

användning i begränsad omfattning. Det var också vanligare att investeringarna i 

inlandsbanan skattefinansierades än andra samtida järnvägsprojekt. Om byggnads-

kostnaderna för inlandsbanan summeras enligt redovisningen i SJ:s 

verksamhetsberättelser för åren 1912-1937, blir det nominella bokförda beloppet drygt 

78 miljoner kronor.44 I summan ingår inte kostnader för vagnpark och stationer, utan 

bara den fasta banan och anläggningarna. Skattemedlens totala andel av dessa 

investeringskostnader var 33,6 miljoner kronor, eller nära 43% (tabell IV: 1). För övriga 

investeringar var andelen skattemedel 11,9%. Tendensen var också att skattemedlens 

betydelse som finansieringskälla för inlandsbanan ökade under byggandets senare del. 

Även tvärbanorna som byggdes i anslutning till inlandsbanan finansierades i något större 
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utsträckning än övriga järnvägsinvesteringar med skattemedel. Där är siffrorna 16% mot 

11,9%. 

Tabell IV: 1: Fördelningen av låne- och skattemedel för järnvägsinvesteringar totalt och 
för inlandsbanans byggande 1912-1937. Miljoner kronor, löpande priser. 

Inlandsbanan 
Tvärbanor till 
inlandsbanan 

Övriga 
investeringar Totalt SJ 

Lånemedel 44,8 75,3 522,4 742,5 
Skattemedel 33,6 14,3 58,0 105,9 
Totalt 78,4 89,6 680,4 848,4 
Andel skattemedel (%) 42,9 16,0 11,9 12,5 

Källa: SOS Statens järnvägar 1912-1937. 

Det har redan antytts att järnvägsstyrelsen i stort sett var negativ till 

inlandsbanebyggandet från rent ekonomiska aspekter. Tvärbaneförslagen minskade dock 

motståndet något, eftersom deras trafikupptagningsområden gav hopp om att 

transportarbetet skulle expandera. Det kunde kompensera inlandsbanans förväntade 

förluster. Järnvägsstyrelsen framhöll också tidigt förtjänsterna med en buss- och biltrafik 

i SJ:s regi som ersättning för järnvägslinjer i Norrland. Försök med detta hade gjorts i 

Bohuslän, och givit gott resultat.45 

Regeringen var mer vacklande i sin inställning till inlandsbanan och 

kulturbanorna.46 I princip var man under hela perioden positiv till ett fortsatt 

järnvägsbyggandet. Det gällde fortfarande att skapa ett nationellt transportsystem som 

innefattade hela landet. En tendens är dock att det statsfinansiella och konjunkturella 

läget spelade stor roll för investeringsviljan.47 Under 1920-talets kärvare svenska 

ekonomiska klimat försvann den tidigare euforin och regeringarna intog en mer 

avvaktande hållning än tidigare i frågan. Istället var det näringspolitiska och 

socialpolitiska motiveringar som gjorde att det fortsatta byggandet ändå fick stöd. I 

synnerhet gäller det under 1930-talet, när inlandsbanebyggandet spelar en viktig roll för 

arbetsmarknaden i Norrlands inland. Medel avsattes speciellt för själva 

järnvägsbyggandet, men också för att bygga anslutningsvägar till banan. Dessa 

investeringar i vägnätet kan sägas vara en av inlandsbanans mest bestående insatser för 

transportutvecklingen i övre Norrlands inland.48 

Ska då kulturbanorna ses som överinvesteringar i järnvägssystemet? Den frågan kan 

bara besvaras i relation till de politiska och ekonomiska krav som ställdes på SJ. Det är 

klart att den hävdvunna målsättningen för statsjärnvägarna skapade ett stort potentiellt 

expansionsutrymme för nya järnvägslinjer. Med den indsutriella tillväxten ökade 

ambitionerna, och behoven, att integrera hela nationen i ett transportsystem. För detta 

ändamål fungerade det jämvägspolitiska systemet som ett färdigt instrument, lätt att 

använda. 
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Att inlandsbanan fullföljdes kan också sägas vara en följd av SJ:s goda ekonomiska 

resultat fram till första världskriget, vilket ledde till en överskattning av framtida 

möjligheter för järnvägen att bära ökade kapitalkostnader. Samtidigt tillät den 

ekonomiska målsättningen en inkomstutjämning mellan lönsamma och olönsamma ban-

delar. Så länge det fanns en marginal i detta avseende användes det politiska spelrummet 

rörande järnvägsinvesteringar till fullo. 

C. Avkastningsfrågan under mellankrigstiden 

Under mellankrigstiden samverkade de förändrade konkurrensbetingelserna och kriserna 

för delar av basindustrierna och jordbruket till en ökad press på statsbanehushållningen. 

Regering och riksdag hade en möjlighet att hjälpa näringslivet ur konjunkturella svackor 

genom i att sänka järnvägstaxorna på statsbanorna. Järnvägspolitiken fungerade här som 

ett generellt ekonomisk-politiskt hjälpmedel. Under denna period kom spänningen 

mellan å ena sidan de ekonomiska regelsystemen och avkastningskraven på SJ och å 

andra sidan de övergripande politiska målen att öka. Utvecklingen ledde till en 

avgörande förändring av relationen mellan de ekonomiska reglerna och de 

allmänpolitiska kraven. 

i. Lönsamhet eller samhällsnytta ? 

Den ursprungliga indirekta lönsamhetsprincipen och avkastningskraven byggde på att 

trafikanterna skulle bära alla kostnader för järnvägarna, både på kort och på lång sikt. 

Taxan skulle konstrueras så att den gav en genomsnittlig inkomst som täckte 

kostnaderna, men utan att ge någon vinst därutöver. Den byggde på en komplicerad 

struktur, där avstånd, varumängd och varuslag vävdes samman. 

Under 1900-talets böljan diskuterades frågan om en revidering av de ekonomiska 

principerna från år 1875 och av grundtaxan från år 1889. För detta ändamål tillsattes 

1907 års Taxekommitté.49 Inte förrän år 1924 avgav kommittén sitt slutliga utlåtande. 

Under denna period hade de förändrade ekonomiska förhållandena och första 

världskrigets effekter för järnvägarna bidragit till att utredningsuppdraget försenats. 

I ett läge där konkurrensförutsättningarna böljade förändras och där basindustriernas 

ekonomiska läge var dåligt, väckte förslag om taxehöjningar inga ovationer. Det var 

snarare så att uppfattningarna hos regering och riksdag gick ut på att sänka grundtaxan 

för att minska svårigheterna för näringslivet. När konjunkturerna vände skulle de låga 

taxorna dels stimulera den förväntade trafikuppgången och dels genom en förväntad 

trafikökning, tack vare taxesänkningen, kompensera SJ för den lägre taxenivån. 
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Till dessa faktorer kom också det faktum att utbyggnaden av stambanenätet i 

Norrland kraftigt ökat SJ:s driftkostnader och statsbanekapitalets storlek och därmed 

summan som skulle amorteras varje år. Statsbanekapitalets storlek hade ökat kraftigt i 

och med byggandet i Norrland. År 1890 var kapitalets storlek 266 miljoner kronor. År 

1925 hade det ökat till 1 066 miljoner.50 En central fråga för taxekommittéen var därför 

hur detta kapital skulle förräntas. Problemet var att kombinera en taxesänkning med 

höjda kapitalkostnader. 

Taxekommittén föreslog år 1923 att en uppdelning av statsbanekapitalet i en 

räntabel del och en icke-räntabel del skulle genomföras för att minska räntekraven och 

därmed den ekonomiska belastningen på taxan. Idén togs upp av järnvägsrådet i en 

diskussion om kommitténs förslag till ny grundtaxa år 1924. 

Där framfördes förslaget att SJ skulle delas upp i två delar efter banornas lönsamhet. 

En del skulle bestå av ett affärsbanenät där trafiken var av sådan omfattning att den gav 

ett ekonomiskt överskott och bidrog till amorteringarna av statsbanekapitalet. Den andra 

delen skulle i stort sett bestå av ett kulturbanenät där trafikintäkterna knappt täckte de 

egna driftkostnaderna. Efter uppdelningen skulle också taxesystemet delas. 

Affärsbanenätet skulle ha låga taxor enligt de principer som nu gällde för hela SJ. Det 

var sedan statens sak att driva kulturbanenätet med andra medel än trafikinkomsterna 

från de lönsamma delarna. I praktiken skulle det innebära en geografisk uppdelning av 

järnvägsnätet ungefär vid Bräcke, där Norrlandsbanorna, malmbanan undantagen, skulle 

räknas till kulturbanenätet och drivas med statsbidrag.51 Den princip som framfördes var 

att staten skulle ta på sig en del av kostnaderna för driften för det bannät som byggdes ut 

i rent samhällsintresse - kulturbanorna - för att inte trafikanterna skulle belastas av 

högre taxor än nödvändigt. 

Dessa tankegångar avvisades av både järnvägsstyrelsen och regeringen. Man såg det 

som ett uttryck för det industriella särintresset snarare än som ett förslag till lösning av 

järnvägamas ekonomiska problem. Kostnaderna för järnvägsdriften skulle även i 

fortsättningen tas ut av samtliga trafikanter i Sverige, inte skattebetalarna. Detta innebar 

att inkomsterna från de lönsamma banorna även i fortsättningen måste användas för att 

täcka underskotten på förlustbanorna. Samtidigt var det uppenbart att de ekonomiska 

marginalerna för näringslivet krympte efter 1910-talet. Den traditionella inställing till 

problemet som regeringen och SJ försökte upprätthålla var därför inte helt 

oproblematisk. Detta förhållande ledde också till att SJ var intresserat av att ändra på de 

ekonomiska villkoren för sin verksamhet. 

I remissvaret till Taxekommitténs förslag, avvisade järnvägsstyrelsen de olika 

bandelarnas räntabilitet som ett lämpligt kriterium för en definitiv uppdelning. Det 

ekonomiska resultatet var beroende av konjunkturläget under olika tider, vilket skulle 

kunna leda till upprepade förändringar av olika bandelars status. Järnvägsstyrelsen ville 
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som tidigare, i enlighet med statsbanehushållningens principer, behålla den totala 

genomsnittliga trafikinkomsten som beräkningsgrund, men kunde däremot tänka sig en 

ändring av det räntepliktiga kapitalets storlek. 

Kungl. Maj:t lämnade år 1924 nya direktiv för taxans utformning. Direktiven 

innebar att förräntningskraven skulle räknas på den del av statsbanekapitalet som bestod 

av lånemedel. Taxan skulle också bygga på en beräknad trafikvolym, större än den 

förhanden varande.52 Järnvägsstyrelsen lade som ett svar på detta fram ett förslag där en 

sänkning av trafikantemas kostnader med 8,9 miljoner kronor var inräknad. Protester 

från näringslivet bidrog dock till att regeringen år 1928 lade fram nya direktiv för en 

taxeändring, med krav på större sänkningar för trafikanterna. 

Samtidigt komplicerades frågan med anledning av de statliga malmavtalen med 

LKAB. En central stridsfråga mellan staten och SJ var hur frakterna på malmbanan 

skulle regleras. De diskussioner som fördes under mellankrigstiden är belysande för hur 

SJ:s ekonomiska dilemma utvecklades och vilka ställningstaganden järnvägsstyrelsen, 

riksdagen och regeringen gjorde i fråga om de ekonomiska principerna för 

järnvägsdriften. 

2. Malmbanan, lapplandsmalmen och SJ:s ekonomiska frihet 

Till skillnad från andra bandelar i statsbanenätet byggdes malmbanan Luleå-

Riksgränsen i direkt syfte att möjliggöra exploateringen av en naturresurs: malmfälten i 

Norrbottens inland. 

Malmfyndigheterna i Norrbotten hade varit kända sedan 1600-talet.53 Många 

försök hade sedan dess gjorts för att lösa transportfrågan. Vid 1800-talets mitt blev 

planerna på en järnväg, från Gällivare till Luleå, aktualiserade. Engelska kapitalintressen, 

i det s.k. Engelska bolaget, senare Gellivarebolagen, var involverade i ansträngningarna 

att åstadkomma en transportled.54 Det var dock först år 1884 som järnvägsbyggandet i 

privat regi kunde bölja. Kungl. Maj:t hade givit koncession för sträckan till ett bolag 

med såväl svenska, engelska som holländska kapitalintressen. Banan uppfattades till en 

böljan som en angelägenhet för regionala intressen. Uppfattningen blev inte lika 

självklar när den norrländska stambanan drogs fram mot Norrbotten. Till detta kom 

också ett växande motstånd i riksdagens båda kamrar mot att utländska intressen skulle 

komma i besittning av Norrbottens väldiga naturresurser genom att kontrollera 

transportvägen för malmen. Gellivarebolaget hamnade snart i finansiella svårigheter. 

Den förändrade opinionen underlättade inte bolagets försök att låna svenskt kapital till 

bygget. Det var gruv- och järnindustrin i Mellansverige, med Grängesbergsbolaget i 

spetsen, som svarade för opinionsbildningen.55 
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När Gellivarebolaget misslyckats att uppfylla konccssionsbestämmclserna, fick 

KA. Wallenberg i uppdrag av regeringen att förhandla med bolaget om ett statligt 

övertagande av banan. Valet av förhandlare kan tyckas något underligt med tanke på 

Wallenbergs engagemang i övrig malmprospektering i Norrbotten. Det visar dock på 

hur begränsad makteliten var vid sekelskiftet, och i vilken grad personliga och politiska 

intressen gick hand i hand. Förhandlingarna avslutades med att riksdagen beviljade totalt 

11,75 miljoner kronor för inköp och kompletteringsarbeten av banan. Bandelen kunde 

öppnas för trafik under åren 1891-92, men då i statlig regi.56 

Ännu låg dock Kirunamalmerna orörda. År 1896 lämnade LKAB, bestående av 

mellansvenska ägarintressen, in en koncessionsansökan på en järnväg från Kirunavaaras 

malmfyndigheter till en lämplig plats vid norska gränsen, där banan skulle förbindas 

med en norsk bana från Atlantkusten. Norrbottens naturresurser ansågs dock nu för 

värdefulla för att privata intressen helt skulle tillåts exploatera dem. Riksdagen hade år 

1893 bestämt att Kungl. Maj:t av "..nationella, regionala, ekonomiska, militära och 

politiska intressen" inte skulle få ge tillstånd till järnvägskoncessioner i Norrbotten utan 

riksdagens tillåtelse, vilket betydligt ökade statsmaktens möjligheter att kontrollera 

råvaruutförseln i området.57 LKAB:s framställan bemöttes också negativt av de båda 

kamrarna. Året därpå, 1897, lade istället regeringen fram en proposition om byggandet 

av en statsbana från Gällivare till Kiruna och vidare till Riksgränsen. Propositionen 

godkändes dock i riksdagen, och kamrarna anslog 21 miljoner kronor till byggandet.58 

Staten ingick ett avtal med malmbolaget. Det garanterade att bolaget tog på sig alla 

kostnader för drift och underhåll samt ränta på anläggningskapitalet, och att 

malmbrytningen skulle pågå i minst 25 år.59 Efter ett hårt arbete i forcerat tempo kunde 

banan invigas i juni 1903.60 Redan samma år fraktades 1,1 miljoner ton malm från 

Kiruna till Narvik, slutstationen vid Atlanten. På Gällivarebanan till Luleå 

transporterades lika mycket. 

Med transportleden i statens händer fanns möjligheter att genom politiska beslut 

använda exempelvis taxesättningen som vapen mot en eventuell oönskad malmexport. 

Äganderätten till naturresurserna var dock inte helt klargjorda. Under de första åren på 

1900-talet fördes förhandlingar med både amerikanska och tyska malmspekulanter om 

försäljning av LKAB och Gällivarebolagen.61 

År 1907 ingick dock staten och malmbolagen i ett hälftenägarskap. Bakgrunden för 

det s.k. malmavtalet var att LKAB behövde kapital för att expandera malmbrytningen. 

Genom att föreslå staten delägarskap uppnåddes detta. Farhågorna om ett tvångs

förstatligande av de norrbottniska naturresurserna spelade också in. Staten tillförsäkrades 

genom avtalet rätten att på sikt lösa in LKAB:s hälft och fick viss avkastning på sina 

aktier. I avtalet reglerades också malmbrytningens omfattning. Fraktsatserna på 

malmbanan fastställdes i ett särskilt avtal. Fraktavtalet var det första i sitt slag, där en 
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bcfraktare sluter uppgörelse om järnvägsfrakter utanför ordinarie taxa för en längre 

period. Fraktavtalets tillämpning och tolkning var ofta en stridsfråga mellan SJ och 

LKAB, inte minst under ekonomiska kristider.62 Avtalet hade betydelse för malmin

dustrins konkurrenskraft och även för SJ:s ekonomiska resultat. Det blev också föremål 

för en konflikt mellan SJ och statsmakten. SJ fungerade mer som ett instrument för att 

reglera förhållandet mellan malmbolaget och staten än som ett transportmedel under 

mellankrigstiden. 

Det var representanter för regering och malmbolagen som slöt fraktavtalet i 

samband med 1907 års malmavtal. Inga representanter för SJ deltog i förhandlingarna. 

Fraktöverenskommelsen innehöll två viktiga klausuler som påverkade SJ. För det första 

infördes fasta fraktsatser för lapplandsmalmen, 20-40% lägre än ordinarie taxa för 

malm. Nedsättningen motiverades med transportarbetets stora omfattning och de vinster 

för samhället som malmbrytningen medförde. Frakterna väntades ändå ge SJ ett rejält 

överskott. Den andra klausulen innehöll en räntegaranti avsedd att träda i kraft om 

nettoinkomsten på malmbanan något år skulle understiga en avkastning på 5% av 

investerat kapital. Det ålåg vid dessa tillfallen LKAB att täcka mellanskillnaden.63 

Ursprunget till denna paragraf låg i det första avtalet som riksdagen och malmbolagen 

undertecknat 1898, när staten åtog sig banbyggandet. De dåliga erfarenheter som andra 

exploateringsförsök fört med sig gjorde misstron mot detta företag stort, och riksdagen 

ville inte att staten skulle få bära kostnaderna för ett eventuellt misslyckande i 

Norrbotten. SJ å sin sida var skyldigt att vaije år hålla LKAB med vagnar, lok och 

personal för att frakta den mängd malm som bolaget hade rätt att ta ut. 

Ett syfte med fraktavtalet var att malmbaneinkomsterna skulle bidra till att täcka 

utgifterna på det övriga norrlandsnätet. Detta var också fallet till år 1915. Därefter 

förändrades förhållandena, framförallt genom kriget. Krigsförhållandena gjorde malm-

marknaden instabil. LKAB blev tvunget att lagra malmen i Luleå och Narvik efter hot 

om angrepp från de allierades sida. Även efter krigsslutet fluktuerade marknaden och 

först några år in på 1920-talet kunde LKAB återta sin forna position i Europa. Detta 

ledde till att bolaget inte ville betala vare sig frakterna av malmen eller räntegarantin till 

SJ för krigsåren. Under perioden hade också järnvägens kostnader mångdubblats. Dels 

var det generella kostnadssökningarna som följde av kriget, men också särskilda faktorer 

för malmbanan. 

Elektrifieringen av banan som påbörjats år 1910 blev i och med den allmänna 

prisutvecklingen dyrare än beräknat. Riksdagen ville inte heller avbryta arbetet med 

tanke på läget på arbetsmarknaden. Dessa kostnader skulle enligt fraktavtalet bestridas 

av LKAB, vilket bolaget under dessa förhållanden vägrade göra. 

Malmbanans ekonomiska resultat under perioden 1908-1938 visas i tabell IV:2 

nedan. Först redovisas driftresultatet enligt bokföringen. Vi kan se att krigsåren var en 
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problematisk tid för malmbanan. Under 1920-talet hämtar sig resultatet åter, för att 

försämras under depressionen innan konjunkturerna vid 1930-talets mitt åter vänder 

uppåt. Om vi istället ser på resultatet i förhållande till fraktavtalets garantinivå, blir 

bilden något annorlunda. Driftresultatet nådde inte upp till avtalsramen under åren 

1916-1925 och 1931-1915. De övriga åren uppvisar ett överskott i relation till 

garantisumman. Det är dock tydligt att SJ:s förhoppningar om en stadig inkomst inte 

hade infriats under denna period. 

Tabell W:2: Malmbanans ekonomiska resultat 1908-1938 enligt bokföringen och 
fraktavtalet samt avkastning i % av kapitalet. Miljoner kr, löpande priser. 

År Driftresultat 
Nettoinkomst i 
förh. till avtalet 

Avkastning i 
% av kapitalet 

Avkastningen för 
SJ exkl. malmbanan 

i % av kapitalet. 
1908-1910 3,4 +0,6 6,1 2,2 
1911-1915 7,3 +3,0 9,6 4,3 
1916-1920 6,3 -11,6 -6,9 0,9 
1921-1925 4,7 -1,1 4,0 3,1 
1926-1930 *11,2 +2,2 6,4 4,2 
1931-1935 6,4 -0,5 4,6 2,7 
1936-1938 9,5 +3,8 11,2 4,0 

Anm.: * = I summan ingår en delbetalning pä 13,2 miljoner kronor av gamla skulder i samband med 1927 
års malmavtal. 
Källa: 1947 års malmkommunutredning. 
SJ A: Ekonomibyrån. 1908-1938. Malmbanans specialbokföring. 

I samband med att staten och LKAB år 1927 förhandlade om en förlängning av 

malmavtalet, försökte också SJ påverka utformningen av fraktavtalet utan att lyckas. Det 

nya malmavtalet reglerade statens rätt till inlösen av Grängesbergsbolagets aktier i 

LKAB, samtidigt som en överenskommelse träffades om att behålla de nominella 

fraktsatserna från år 1907 till år 1938. LKAB fick också rätt att beräkna räntegarantin för 

femårscykler istället för att betala en eventuell skuld för vaije enskilt år. Motiveringen 

till att fraktsatserna inte höjdes var att de fördelar staten garanterades var så omfattande 

att ytterligare fördelar inte kunde tas ut. Denna uppfatnning delades inte av SJ. I ett brev 

till Martin Waldenström, verkställande direktör i Grängesbergsbolaget, påtalade SJ:s 

generaldirektör Axel Granholm år 1931 "statens dåliga affär med malmbolagen". 

Granholm drog slutsatsen av jämförelse mellan statskassans inkomster från aktierna med 

förlusterna på malmbanan samt att de statliga inkomsterna från aktieinnehavet endast 

uppgick till en bråkdel av den avkastning de privata aktieägarna erhöll. 

Som delägare i malmbolaget hade statens utdelning av aktieinnehavet mellan åren 

1910-1927 varit totalt 38,5 miljoner kronor. Samtidigt hade de andra aktieägarna fått 

276 miljoner kronor i utdelning.64 För SJ hade inte heller malmbanan varit någon 
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lysande affär mellan 1911-1930. Det sammanlagda driftresultatet redovisade en förlust 

på drygt 11 miljoner kronor. Det fick Granholm att utbrista: 

"Det är nog ej sä mänga medborgare, som veta om detta förhållande, när, som ofta händer i järnvägskretsar, 
talet gärna rör sig om den guldgruva, som malmbanna är för SJ, och när, som visst också rätt ofta händer i 
andra vidare kretsar talet går om de stora fördelar som staten vetat att förskaffa sig på de övriga 
bolagsägarnas bekostnad."*" 

Naturligt nog kopplade SJ också samman fraktavtalet med den pågående behandlingen 

av taxefrågan och debatten om nya avkastningskrav för statsbanorna. Det var framförallt 

några förhållanden som SJ tryckte starkt på i sina remissvar angående malmavtalet.66 

Man pekade dels på det faktum att malmbanan ingick i det statliga järnvägsnätet. Med 

tanke på det transportarbete som utfördes på bandelen borde inkomsterna vara betydligt 

större för att malmbanan efter förmåga skulle bidrag till inkomstutjämningsstrategin. Nu 

var det istället så att medan övriga taxor på statsbanenätet hade höjts med i genomsnitt 

50-60% sedan 1907, så låg malmfrakterna kvar på samma nominella nivå som då. I 

realiteten, menade SJ, var frakterna ännu mer subventionerade på grund av 

penningvärdets förändringar. Detta fick till följd att övrig trafik subventionerade 

LKAB:s låga taxor. Det var ett steg i rakt motsatt riktining mot de avsikter som 

konstruerandet av fraktavtalet en gång haft och ett klart avsteg från de 

utjämningsprinciper som godstaxan strävade till: att varugrupper från branscher som 

kunde bära en högre fraktkostnad än andra skulle också genom en högre taxesättning 

bidra till inkomstutjämningen mellan varor och bandelar. 

I detta sammanhang kritiserade SJ också den oklara gränsdragningen mellan 

järnvägspolitiken och annan ekonomisk politik. Effekterna blev att SJ belastades med 

kostnaderna för olika socialpolitiska stödåtgärder som man menade istället borde bäras 

av andra instanser. Om staten tyckte att gruvnäringen i Norrbotten var i behov av stöd, 

varför skulle det gå ut över SJ:s ekonomiska resultat? Följderna blev nu att SJ:s 

möjligheter att uppfylla avkastningskraven minskade. Även järnvägsrådet diskuterade 

frågan. Där uttalade sig nationalekonmen Gustav Cassel med förståelse för 

järnvägsstyrelsens vilja att få agera som ett privat, affärsmässigt drivet företag.67 

Depressionen skärpte ytterligare motsättningarna mellan SJ och LKAB. År 1932 

uppvaktades finansminister Ernst Wigforss i den nytillträdda socialdemokratiska 

regeringen av representanter för LKAB. De utverkade ett uppskov med erläggandet av 

räntegarantin för åren 1927-1932 ända till 1936. När Axel Granholm fick höra detta, 

utbrast han i vredesmod att:"Det vore bättre att riva upp Riksgränsenbanan och sälja den 

som skrot, då fick staten ju ändå något."68 

Det är viktigt att se dessa motsättningar i ett större perspektiv. Det handlar om 

gränsdragningen mellan det politiska inflytandet över SJ:s verksamhet och de 

ekonomiska krav på järnvägarna som också var politiskt bestämda. Under 
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mellankrigstiden användes fraktavtalet på malmbanan som ett ekonomisk-politiskt 

medel så att staten gav företräde åt LKAB:s ekonomiska intressen före SJ:s önskemål. 

Det ledde till en konflikt mellan SJ:s önskan om handlingsfrihet för att anpassa driften 

till mellankrigstidens ekonomiska förhållanden och de institutionella restriktionerna i 

dessa avseenden. Detta påverkade också den samtidiga diskussionen om 

avkastningskraven och taxeutvecklingen. 

3. Nya ekonomiska principer för SJ 

I diskussionerna om nya avkastningsprinciper och en ny grundtaxa var malmbanan en 

stor fråga. Riksdagen godkände år 1927 det nya malmavtalet. Man menade dock att det 

borde övervägas om inte någon del av statens inkomster från malmbolagen skulle 

komma SJ till godo för att amortera oräntabelt lånekapital.69 År 1926 diskuterades 

frågan om en revidering av SJ:s grundtaxa i riksdagen. Järnvägsstyrelsens uppfattning 

var att en sänkning av den allmänna taxenivån bara var möjlig genom att delar av statens 

inkomster från malmavtalet användes för att amortera delar av statsbanekapitalet. 

Järnvägsstyrelsen menade att 240 miljoner kronor, därav 180 miljoner i norrländska 

banor och 60 miljoner investerade i andra statsbanor under krigsårens höga prisläge, 

borde avföras från statsbanekapitalet. Den årliga räntelättnad det gav, motsvarade en 

höjning av inkomsten som en uppskrivning av malmbanefrakterna år 1927 skulle ha gett. 

Genomfördes avskrivningarna kunde också den av alla parter önskade taxesänkningen 

åstadkommas utan att SJ:s ekonomiska läge ytterligare försvagades.70 

Riksdagen uttalade sig för styrelsens förslag att avföra delar av det oräntabla 

lånekapitalet från SJ till ett särskilt konto hos Riksgäldskontoret för att kunna sänka 

taxenivån. Det räntepliktiga kapitalets storlek hade blivit en besvärlig faktor när 

trafikintensiteten på de nybyggda banorna var så låg att kraven på en trafikökning på 

övriga banor blev allt större. Att i detta läge genomföra en taxerevison var inte möjligt 

utan att ändra grunden för statsbanehushållningen. 

Ar 1929 fastställde riksdagen så nya ekonomiska principer för SJ i samband med att 

en ny grundtaxa antogs. I ett kungligt brev 5.7 1929 bestämdes en bokföringsmässig 

ändring av SJ:s kapital enligt det beslut riksdagen fattat. Statsbanekapitalet delades upp 

på två konton, ett för "lånekapital" och ett för "annat kapital". Det förra delades i sin tur 

upp i två underrubriker: "lånekapital att amortera med trafikinkomster" och "lånekapital 

att finansiera med andra medel". Avsikten var att överskottet från malmbanan skulle 

införas under den sista rubriken. Enligt beslutet avfördes också 100 miljoner kronor från 

kontot "lånekapital" till "annat kapital", samtidigt som 140 miljoner kronor överfördes 

till kontot "lånekapital att finansieras med andra medel". Från detta belopp skulle också 

årligen en summa som motsvarade de beräknade årliga avskrivningsbehoven vid SJ 



128 

överföras till kontot "annat kapital". På så vis skulle SJ:s årliga kapitalkostnader hållas 

nere och kostnaderna för de ofta mycket gamla investeringarna skulle komma i nivå med 

deras reala värde. De direktiv som lades till grund för den nya ekonomiska målsättningen 

innebar att avkastningskraven gällde lånekapitaklet och avsåg en normalavkastning över 

en hel konjunkturcykel istället för varje år. Förändringen innebar i absoluta tal att det 

räntepliktiga kapitalet med dessa förändringar år 1929 minskade från 1 131,5 miljoner 

kronor till 819,4 miljoner kronor.71 

4. Järnvägstaxan i samhällsekonomins tjänst 

Den nya taxan som fastställdes år 1929 böljade inte gälla förrän i oktober 1930. 

Dröjsmålet berodde på att den också skulle fungera som grund för en samtrafiktaxa 

mellan SJ och de enskilda järnvägarna, och förhandlingarna mellan Svenska 

järnvägsföreningen och SJ drog ut på tiden.72 

Ett problem var att Svenska järnvägsföreningen som intresseorganisation vände sig 

mot sänkningen av taxenivån. En stor del av de enskilda järnvägarna fungerade som 

tillflöden till statsbanenätet eller förbindelselänkar mellan olika statsbanor. Samtrafiken 

var därför en mycket vikig inkomstkälla för dem. Under mellankrigstiden utgjorde 

samtrafiken 55-70% av de enskilda banornas transporter.73 En sänkning av SJ-taxan 

fick därför allvarliga konsekvenser för de regionala och lokala banorna som dessutom 

redan var utsatta för en hård konkurrens från bilismen. De enskilda järnvägarna ansåg att 

detta borde kompenseras genom en högre samtrafiktaxa. 

För SJ innebar taxesänkningen i den nya taxan en beräknad inkomstminskning med 

10 miljoner per år vid samma trafikvolym som 1927. Detta var tänkt att kompenseras 

med nedskrivningen av räntepliktigt kapital. Taxesänkningen åstadkoms genom att 

tarifferna för de mest utsatta varugrupperna - styckegodset - sänktes. Samtidigt mins

kades antalet tariffer. För vissa varugrupper betydde det taxehöjningar, framförallt för 

vagnslastgods mellan 5 och 10 ton. Generellt sett kan en strävan att försöka koncentrera 

varuflödet till vagnslastgods på 10 ton eller mer anas, vilket låg i linje med tendenserna 

av varuuppdelningen på transportmarknaden. 

För trafikanterna beräknades sänkningen av fraktkostnaderna motsvara ekonomiska 

lättnader på 13,5 miljoner kronor årligen i 1927 års penningvärde. Det bör poängteras att 

detta rörde sig om godstrafiken. Persontrafiken och biljettpriserna berördes praktiskt 

taget inte av diskussionerna. De var inte i lika hög grad utsatta för samma priskonkurrens 

som godstrafiken. Inte heller spelade persontrafiken samma roll för järnvägarnas 

inkomster som godstransporterna gjorde. 

De nya avkastningskraven innebar till skillnad från tidigare en definitiv avgränsning 

av det förräntningskrävande statsbanekapitalet. Men det faktiska resultatet var också 
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beroende av hur konjunkturläget påverkade transportarbetet och hur konkurrensen inom 

transportsektorn utvecklades. Endast under förutsättning att trafikens omfattning stadigt 

ökade innebar kapitalnedskrivningarna och taxesänkningarna att SJ:s ekonomiska läge 

reellt sett förbättrades. Under depressionen minskade istället trafikvolymen. Särskilt 

märkbart var det för massgodstrafiken. Det ledde till förnyade krav på generella 

taxesänkningar, men också till krav på fraktnedsättningar för enstaka transporter. 

Järnvägsstyrelsen hade befogenheter att godkänna sådana fraktminskningar. Antalet 

ansökningar ökade också kraftigt, från 1 764 år 1929 till 5 622 år 1934. Därefter vände 

konjunkturerna, och ansökningarnas antal sjönk. Konkurrensen från bilismen gjorde 

dock att antalet fraktnedsättningsärenden fram till kriget låg kvar på över 2 600 per år. 

Andelen bifallna ansökningar var störst år 1930, när 72% medgavs nedsättningar. Efter 

år 1933 låg andelen på drygt 50%.74 

Den ekonomiska betydelsen för SJ av dessa nedsättningar är svår att uppskatta. 

Inkomstminskningen för frakter i samtliga tariffer (utom lapplandsmalm, exporttariffer 

och explosiva varor) och på alla avstånd var betydande mellan 1929 och 1933. Samtidigt 

som de totala inkomsterna minskade från 106 miljoner till 69 miljoner kronor, var det i 

genomsnitt 30% av frakterna som utfördes med taxenedsättningar.75 Även om denna 

inkomstminskning var betydande, är det viktigt att hålla i minnet att fraktnedsättningama 

gjordes av SJ utifrån komersiella och samhällsekonomiska skäl. Det finns därför 

anledning att tro att trafikavledningen istället blivit betydande om den ordinarie taxan 

använts. Därmed skulle också inkomsterna minskat mer. 

En annan faktor av betydelse var att järnvägstaxan trots sänkningarna generellt sett 

hade utvecklats negativt, inte bara i förhållande till fraktpriserna med lastbil, utan också i 

relation till den allmänna prisutvecklingen. Med 1913 som basår, visade en jämförelse 

att partiprisindex år 1935 var 115 medan levnadskostnadsindex ökat till 150.1 medeltal 

hade däremot järnvägstaxorna ökat till 166.76 

En allt mer brännande fråga blev därför hur mycket taxan kunde sänkas utan att 

förräntningskravet påverkades. Det fanns två möjligheter. Antingen kunde staten tillåta 

ytterligare avskrivningar av statsbanekapital för att minska förräntningskravet. Det skulle 

innebära att skattebetalarna i ökande utsträckning fick bära kostnaderna för 

investeringarna i järnvägssektorn. Det var ytterligare ett avsteg från de ekonomiska 

målen för statsbanorna. Alternativet var att ge upp tanken på att använda taxan som ett 

ett generellt regleringsmedel för statsbanehushållningen. Det senare skulle leda till en än 

snabbare uppdelning av transportmarknaden mellan de olika transportmedlen till 

järnvägarnas nackdel. Det skulle göra det svårt att upprätthålla statsbanehushållningens 

övergripande politiska mål, och dessutom innebära att staten avhände sig ett politiskt 

styrmedel för transportmarkanden och för allmänpolitiska åtgärder. 
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De nya avkastningskraven, med nedskrivningar och begränsningen av kapitalet som 

låg till grund för förräntningskraven, ökade med andra ord inte det ekonomiska 

utrymmet för SJ. Det var snarare så att de nya reglerna korrigerade de effekter 

statsbanehushållningen hade haft för SJ:s ekonomiska bärkraft. Utbyggnadspolitiken 

som förts i hägn av den allmänna motiveringen för statsbanorna hade drivit SJ:s 

kostnader uppåt. Det allmänna konjunkturläget efter första världskriget och 

strukturkrisen för basnäringarna under 1920-talet hade ändrat möjligheterna för SJ att att 

bära dessa ökande kostnader. Detta inte minst som diskussioner om taxesänkningar hela 

tiden fördes. Det är också mot denna bakgrund man ska se järnvägsstyrelsens iver att ta 

ut den affärsmässiga vinst man kunde från malmfrakterna. Det är vid 1920-talets slut 

som den institutionella dissonansen i statsbanehushållningen för första gången blir synlig 

på allvar. Nedskrivningarna av statsbanekapitalet hade inte vidtagits för att öka 

effektiviteten inom järnvägssektom genom att ge SJ större frihet att agera 

företagsmässigt. Istället var det ett försök att bevara ett ekonomiskt status quo i 

förhållande till de övergripande målen för statsbanehushållningen. Med detta 

riksdagsbeslut ändrades kostnadsfördelningen inom järnvägssektoms institutionella 

ramar. Genom att ändra regelsystemen kunde de politiska målen räddas ännu en tid. 

D. Förstatligandefrågan i svensk järnvägspolitik 

Den snabbt förändrade transportmarknaden skapade dock större strukturella ekonomiska 

problem för järnvägarna än vad som kunde klaras med existerande institutionella regler. 

Inom SJ kunde problemen trots allt hanteras tack vare statsbanornas roll för de 

grundläggande nationella transportbehoven, den teknologiska förnyelsen och 

ändringarna av avkastningskraven. Det var till stora delar en kris för de enskilda 

järnvägarna som blommade upp under mellankrigstiden. De drabbades redan under 

1920-talet av ekonomiska problem. Under 1930-talet ledde det till att den 

allmänpolitiska målsättningen för SJ böljade användas för att motivera att även icke 

lönsamma enskilda banor skulle integreras i statsbanenätet. 

Mellankrigstiden var på många sätt en brytningsperiod för järnvägarna. Ett 

förhållande ändras dock inte: synen på SJ:s roll som samhällsnyttighet. Därför skedde 

det en förändring av kostnadsansvaret för järnvägen: en förskjutning från ett tillstånd där 

trafikanterna betalade för järnvägarna till ett system där skattebetalarna böljar få ta över 

ansvaret för de bandelar som enbart kunde motiveras samhällsekonomiskt men som var 

utan egen ekonomisk bärkraft. 

Det var också så att krisen för den enskilda järnvägssektorn förstärkte uppfattningen 

att det var statens och statsbanornas uppgift att garantera att transportsystemet 

upprätthölls, både nationellt och regionalt. Denna tendens förstärktes under 1930-talet 



131 

och kom klarast till uttryck i förstatligandediskussionen och beslutet att överta hela det 

enskilda järnvägsnätet. 

1. Förstatligande som rationalisering ? 

Under första världskrigets hårda belastning på de svenska järnvägarna hade 

järnvägsstyrelsen uppmärksammat problemen att samordna driften mellan järnvägar med 

olika spårbredd, vagnpark och rutiner. Detta, och omställningen till 

transportförhållandena under fredstid, utgjorde bakgrunden till det förslag om ett 

förstatligande av det normalspåriga enskilda järnvägsnätet som järnvägsstyrelsen väckte 

i en skrivelse till Kungl. Maj:t år 1918.77 

Huvuddragen i förslaget kan sammanfattas i två punkter. För det första skulle ett 

förstatligande medföra ett effektivare utnyttjande av resurserna inom järnvägssektorn 

genom möjligheterna till rationaliseringar. Transportkapaciteten och produktiviteten 

kunde höjas med enhetliga rutiner och en centraliserad dirigering av verksamheten. För 

det andra skulle ett förstatligande öka enhetligheten i taxesättningen över hela landet. 

Splittringen på olika järnvägsbolag gjorde att kostnaderna för att frakta samma vara i 

olika delar av landet kunde skilja sig åt högst betydligt. Generellt sett ansågs SJ:s taxor 

förmånligare. Därigenom missgynnades de delar av befolkningen och näringslivet som 

var hänvisade till privata järnvägar. Med ett förstatligande skulle en enda taxa användas i 

hela landet. Det skulle också öka möjligheterna att använda den som allmänpolitiskt 

instrument.78 

Med anledning av förslaget tillsattes år 1918 en Järnvägskommitté som lämnade sitt 

betänkande år 1922. Kommittén fann visserligen att förslaget i sin helhet innehöll 

nationalekonomiska fördelar, men att ett förstatligande under rådande ekonomiska läge 

bara skulle öka SJ:s driftförluster. Det statsfinansiella läget lämnade heller inget 

utrymme för att ta de kostnader som ett totalt förstatligande skulle innebära.79 

Istället förordade utredningen att i det allmänna intresset av en effektivare 

järnvägssektor utreda möjligheterna att på frivillig väg åstadkomma fusioner mellan 

privata järnvägsbolag. Att splittringen inom den privata järnvägssektorn var ett problem 

stod klart. År 1920 fanns det totalt 118 järnvägsbolag och 8 andra korporationer, 

bestående av lokala järnvägar i anslutning till städer och industrier.80 Av dessa var också 

56 banor smalspåriga. 

Två av Järnvägskommitténs medlemmar fortsatte utredningsarbetet efter det att 

kommittén lagts ned i samband med den s.k. "kommittéslakten" 1922. De var båda 

överens om det nödvändiga i att öka företagskoncentrationen bland järnvägsbolagen, 

men förespråkade olika tillvägagångssätt. Sven Norrman, byrådirektör i 

järnvägsstyrelsen, satte samhällets intresse i första rummet. Han såg därför lagstiftning i 
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frågan som det enda sättet att åstadkomma en förbättring. Så länge som enskilda 

företagarintressen tilläts styra samgåendet skulle bara resultatet bli det "näst bästa" ur 

samhällsperspektiv.81 

För John Flodin, överdirektör i järnvägsstyrelsen, stred detta betraktelsesätt mot den 

garanti av den privata äganderätten som de ursprungliga koncessionstillstånden innebar. 

Den enda framkomliga vägen var därför att försöka åstadkomma frivilliga fusioner 

mellan företagen, grundade på deras egna önskemål och iniatitiv 82 Båda förslagen kan 

ses som exempel på förstatligandesträvande ovanifrån. De var ett uttryck för statens 

intressen snarare än för de enskilda järnvägarnas egna ansträngningar. 

Båda förslagen skall också ses mot bakgrund av socialiseringsdebatten under 

mellankrigstidens böljan, under 1920-talets första hälft. Från mitten av 1920-talet vände 

konjunkturerna, och det ekonomiska läget stabiliserades, vilket ledde till att strävandena 

att öka de statliga ingreppen i samhällslivet tonades ner. Förstatligandefrågan fick stryka 

på foten, och olika förslag till "marknadslösningar", det vill säga frivilliga fusioner inom 

branschen, kom istället att dominera diskussionen om enhetliggörandet av det enskilda 

järnvägsnätet. Fram till mitten på 1930-talet blev det istället frågan om 

konkurrensförhållandena på transportmarknaden och deras inverkan på järnvägssektorn 

som ventilerades. 

2. Statsförvärven av de olönsamma privatbanorna 

Med anledning av järnvägs- och bilkonferensen tillsattes 1927 års 

Järnvägsekonomisakkunniga. Deras uppdrag var att se över vilken effekt konkurrensen 

hade för de enskilda järnvägarnas ekonomiska situation. Utredningen visade med all 

önskvärd tydlighet att privatbanornas läge blivit allt mer ansträngt under 1920-talet. I 

tabell IV:3 jämförs utvecklingen av driftkostnader och inkomster per bankilometer för 

några av de enskilda järnvägarna åren 1913 och 1927. 

Som jämförelse visar motsvarande index för västra stambanan, med en banlängd på 

459 km, en driftkostnadsökning till 229 medan inkomsterna ökat till 218. För bandelen 

Falköping-Nässjö, endast 113 km, är uppgifterna 161 och 304. Om banor av motsva

rande längd jämförs, visar det sig med andra ord att driftkostnaderna inte ökat lika 

mycket medan inkomsterna ökat mer för statsbanorna. Särskilt markant är skillanden 

mellan de kortare enskilda banorna och bandelen Falköping-Nässjö.83 
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494 254 200 
409 196 197 
148 180 134 

255 218 191 
207 176 167 
116 175 152 

77 241 196 
50 153 139 
45 193 170 

Tabell IV:3: Index över driftkostnader och inkomster per bankilometer för några enskilda 
järnvägar åren 1913 och 1927. Basår 1913=100. 

Banlängd, 
Järnväg kilometer Driftkostn. Inkomster 

Normalsp&riga 
GDG/Bergslagernas järnvägar 
Halmstad-Nässjö järnväg 
Nässjö-Oskarshamn järnväg 

Smalspåriga 
Västergötland-Göteborg j vg 
Blekinge kustbanor 
Växjö-Hultsfred järnväg 
Kalmar-Berga järnväg 
Lidköping-Skara-Stenstorp jvg 
Växjö-Tingsryd järnväg 

Källa: SJA: Kommittér och utredningar. 1927 års Järnvägsekonomisakkunnigas betänkande. 

De sakkunniga menade att de höga driftkostnaderna berodde på otillräckliga 

rationaliseringar samtidigt som möjligheterna att höja inkomsterna var begränsade av 

den ökade konkurrensen på transportmarknaden.84 Samtidigt böljade också 1927 års 

järnvägsfusionssakkunniga att arbeta. Deras uppdrag var att utreda möjligheterna av ett 

samgående av de skånska järnvägarna till en enda enhet under en ägare. Utredningen 

lämnade sitt betänkande 1932 och kom fram till att ett samgående på frivillig grund var 

uteslutet.85 

Med detta tycktes frågan om en rationalisering genom ett förstatligande definitivt 

avföras från järnvägspolitikens dagordning. Lönsamheten i den privata sektorn fortsatte 

dock att försämras i relation till SJ fram till 1938. Särskilt markerad är förändringen 

mellan resultatet för de smalspåriga banorna och statsbanorna. Medan de normalspåriga 

banornas nettoinkomst per bankm under perioden minskat med 30%, var 

andelsminskningen för de smalspåriga banorna 50%. År 1938 var nettoinkomsten för de 

smalspåriga banorna bara 12% och för de normalspåriga 50% av SJ:s inkomst.86 

Resultaten skulle varit ännu sämre om inte en stor del av de ekonomiskt utsatta 

normalspåriga banorna förstatligats under 1930-talet. 

Om det av statsfinansiella skäl var omöjligt att lösa in hela det normalspåriga 

järnvägsnätet, låg det likafullt statsfinansiella anledningar bakom de inköp av vissa 

enskilda järnvägar som företogs under 1930-talet. De inköp av enskilda banor som 

förekommit tidigare, hade dikterats av att de inköpta banorna var av stambanekaraktär 

och passade in i statsbanenätet. Det var bandelarna Hallsberg-Mjölby, västkustbanan 

och de privata banor som ingick i inlandsbanan. 

Åren kring 1930 var anledningarna istället rent ekonomiska. Många av de enskilda 

banorna hade under 1900-talet byggts med hjälp av statslån. Under 1920-talet ökade 
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andelen företag som inte kunde amortera dessa lån. Av 49 bolag med lån ur allmänna 

järnvägslånefonden var det budgetåret 1927/28 25 bolag som helt eller delvis inte 

klarade av inbetalningarna.87 Staten stod inför en situation där stora belopp hotade gå 

förlorade om ingen lösning hittades. I tabell IV:4 visas utvecklingen av de enskilda 

järnvägarnas obetalda statslån under 1920-talet. 

Tabell IV:4: De enskilda järnvägarnas obetalda statslån 1920-1929. Miljoner kronor och 
index. Basår 1923=100. 

Normalspår Smalspår Totalt 
År Mkr Index Mkr Index Mkr Index 

1920 45,4 103 22,4 88 67,8 96 
1921 45,2 103 22,6 86 67,8 96 
1922 44,5 101 25,6 97 70,1 100 
1923 43,9 100 26,4 100 70,3 100 
1924 44,0 100 27,6 104 71,6 102 
1925 49,6 113 27,2 103 76,8 109 
1926 55,6 127 27,8 105 83,3 118 
1927 66,8 152 27,3 103 94,1 134 
1928 72,2 164 24,3 92 96,5 137 
1929 72,9 166 24,5 93 97,4 138 

Källa: SOS Allmän järnvägsstatistik 1920-1929. 

I riksdagen ökade antalet motioner som gällde statsförvärv av enskilda järnvägar med 

hänvisning till statens ställning som långivare. Under åren 1930-1938 löste SJ in totalt 

1143 km av de enskilda banorna mot 1 669 km under perioden 1856-1929.88 

I vilken utsträckning ska dessa förvärv ses som en lyckad alternativ strategi från 

järnvägsstyrelsens sida i dess rationaliseringssträvanden? I de utredningar som styrelsen 

gjorde inför varje införlivande, betonades den samhällsekonomiska nyttan av 

övertagandena. Det bör påpekas att det gällde normalspåriga banor. Järnvägsstyrelsens 

inställning till de smalspåriga banornas problem var att det ålåg de stora privata bolagen 

att hantera situationen - deras existens var delvis beroende på tillflödena från dessa 

lokala banor. 

Ett klart exempel på inställningen till förvärven av normalspåriga olönsamma banor 

visas i frågan om ostkustbanan Gävle-Härnösand samt Uppsala-Gävle som övertogs år 

1932.89 Kungl. M:ajt hade år 1903 lämnat koncession för en privatbyggd ostkustbana 

mellan Härnösand och Gävle, och samtidigt beviljat ett statslån till bygget på 3 miljoner 

kronor. Enligt koncessionsbestämmelserna skulle banan var färdig för trafik år 1915, 

men arbetet kom inte igång förrän år 1916.1 hela sin sträckning var banan klar år 1927. 

Kostnadskalkylerna för bygget hade då överskridits flera gånger. Inte heller hade 

trafikutvecklingen bedömts riktigt - konkurrensen från bilismen var stark och 

övertagandet av trafik från sjöfarten uppnådde inga stora volymer. Bolaget ansökte år 
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1920 om ytterligare statslån. År 1923 beviljade staten lån för sammanlagt 17,5 miljoner 

och köpte samtidigt aktier för 15 miljoner kronor i bolaget. I samband med depressionen 

blev dock bolagets ekonomiska situation ohållbar. Ledningen inlämnade år 1932 en 

ansökan till Kungl. Maj:t om ytterligare ekonomiskt bidrag. Resultatet blev att man 

tillsatte den s.k. Ostkustbanekommittén, som förordade ett förstatligande.90 

Järnvägsstyrelsen ställde där upp på samma linje som riksdagen och stödde inte de 

remissinstanser som hävdade att det företagsekonomiskt negativa borde utesluta att 

banorna köptes in. Det bör påpekas att järnvägsstyrelsen heller inte räknade med några 

ekonomiska överskott från de övertagna banorna. Man menade att möjligheterna att 

korta restiderna till Norrland som övertagandet innebar kunde motivera åtgärden.91 

Trots det var järnvägsstyrelsens inställning till ett allmänt förstatligande mer 

avvaktande under 1930-talet än under 1920-talet. Bidragande till det var troligen de 

ekonomiska svårigheterna under depressionen men också de rationaliseringsmöjligheter 

man såg i den tekniska utvecklingen av sina egna banor genom elektrifieringarna. När 

frågan aktualiserades i riksdagen år 1933, var det snarare det samhällsekonomiska värdet 

i att bevara de regionala transportnätet än direkta rationaliseringsfördelar för järnvägarna 

i sig som styrde både statsmaktens och järnvägsstyrelsens agerande. Trots detta fanns en 

klar skiljelinje mellan dem när det gällde synen på förstatligandets omfattning och 

effekter för SJ som kom att prägla agerandet under 1930-talet. 

3. Förstatligande som regional stödinsats ? 

Det var depressionen vid 1930-talets böljan som åter ökade aktiviteten i förstat

ligandefrågan sedan framkomligheten på frivillighetens väg tycktes minimal. År 1932 

tillsatte dåvarande kommunikationsministern Henning Leo en utredning, 1932 års 

Trafikutredning, som arbetade med frågan hur konkurrensförhållandena mellan de olika 

transportmedlen skulle ordnas. Förslaget gick ut på en administrativt reglerad 

marknadsuppdelning mellan lastbil och järnväg. Betänkandet presenterade en lösning 

som gick ut på att samordna den nationella fjärrtransportmarknaden under SJ:s ledning 

och att centralisera närmarknaden till speditionsföretagen 92 Utredningens förslag 

avvisades av alla instanser. 

Medan åkeriintressena motsatte sig det förslag som gick ut på att ett nationellt 

speditionsföretag skulle inrättas för att i likhet med SJ handha åkeribranschen, ställde sig 

järnvägsstyrelsen negativ med hänvisning till den överdimensionering av 

transportapparaten som en sådan lösning skulle medföra. Den kunde bara upprätthållas 

till priset av högre transportkostnader för alla, vilket gick stick i stäv mot trafikanternas 

och samhällets bästa.93 År 1935 fick också ett antal experter i uppdrag att granska 

trafikutredningens betänkande. Deras slutsatser blev att transportmedlen måste 
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rationaliseras enligt sina egna förutsättningar och i överensstämmelse med den totala 

transporthushållningens behov.94 Det första initiativet från regeringshåll att lösa 

problemen på transportmarknaden hade därmed inte lett till något konkret resultat. Den 

fråga som fortfarande dominerade intresset var inte hur åkeribranschen skulle regleras, 

utan hur järnvägssektorns svårigheter skulle lösas under rådande förhållanden. Det var i 

detta läge som tanken på ett förstatligande åter fick liv. 

År 1933 framfördes gemensamma motioner i första och andra kammaren som 

utmynnade i ett förslag om en utredning av de ekonomiska effekterna av ett totalt 

förstatligande eller frivilliga fusioner av det normalspåriga enskilda järnvägsnätet. Det 

var i första hand de kostnadsbesparingar som kunde uppnås man var intresserad av. SJ 

lämnade sitt utredningssvar i två omgångar, det första år 1934, men slutbetänkandet, från 

den s.k. Järnvägsförstatligandekommissionen, kom först år 1936 efter påstötningar från 

regeringen.95 Resultatet man kommit fram till var att samhället skulle erhålla störst nytta 

av ett förstatligande, även om en del fördelar också kunde vinnas genom fusioner. 

Betänkandet ledde till att en ny utredning, 1936 års Järnvägskommitté, tillsatttes, 

och fick i uppdrag att undersöka villkoren för ett förstatligande av de normalspåriga 

järnvägarna och dessutom att lämna förslag till en modell för hur inlösen förfarandet 

skulle gå till. Utredniningen var sammansatt av olika partsintressen; de enskilda 

järnvägarnas intresseorganisation, järnvägsstyrelsen och representanter för riksgälds-

kontoret som bevakade det statsfinansiella intresset. Utredningen lämnade sitt 

betänkande två år senare.96 I sina huvuddrag kom det att utgöra grunderna för den 

proposition som regeringen år 1939 lade i frågan. Det fanns dock en avgörande skillnad 

mot tidigare utredningar. I direktiven till utredningen framfördes för första gången 

förslaget att även effekterna av att införliva samtliga smalspåriga järnvägar av allmän 

betydelse i statsbanenätet skulle studeras. 

4. Förstatligandet och statsbanehushållningen 

1930-talet var en period av både organisatorisk, teknisk och ekonomisk omvandling 

inom järnvägssektorn samtidigt som bilismen expanderade. Denna utveckling ställde den 

politiska makten inför överväganden om vilka åtgärder som måste vidtas för att klara 

situationen. Det fanns som nämnts en spridd uppfattning att transportapparaten i 

samhället var överdimensionerad och behövde struktureras om. Efter depressionsåren 

delades åsikten att staten på något sätt borde gripa in i utvecklingen också av liberaler 

och högerpartister; grupper som under 1920-talet agiterat hårt mot vad som uppfattades 

som "socialiseringsåtgärder". Vid mitten av 1930-talet stod det klart att ingripandet 

skulle bli någon form av förstatligande inom järnvägssektorn. 
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Generellt sett kan man iaktta en en klar skiljelinje mellan de som förespråkade ett 

förstatligande för att effektivisera samhällets transportsystem genom att införliva det 

enskilda nätet och de som såg förstatligandet som en socialpolitiskt motiverad åtgärd där 

det i första hand gällde för staten att rädda det smalspåriga olönsamma bannätet. I sin 

bok om förstatligandedebatten under 1930-talet kommer Alvfors till slutsatsen att synen 

på SJ:s lönsamhet (förräntningen av kapitalet) var en av de grundläggande värderingarna 

bakom argumenten för och emot förstatligandet. Lönsamhetskraven hängde i sin tur 

samman med synen på järnvägamas roll i samhällsekonomin. 

Enligt Alvfors rådde det en bred politisk enighet om att allmänintressset i denna 

fråga borde sättas framför företagsekonomiska krav på SJ.97 En fråga man trots denna 

enighet emellertid hade svårt att enas kring var enligt vilka principer allmänintresset 

skulle bedömas. Det är betecknande att samtliga parter hävdade att man agerade för att 

tillgodose ett samhällsekonomiskt intresse vare sig man var för eller mot ett allmänt 

förstatligande. 

Uppfattningarna följer här skiljelinjen mellan de ekonomiska och politiska målen 

för den statsbaneekonomiska politiken. De som var positiva till förstatligandet var också 

för en indirekt lönsamhetsprincip för SJ, där järnvägens roll som "socialt hjälporgan" 

betonades. De som var negativt inställda var för att en direkt, affärsmässig 

lönsamhetsuppfattning tillämpas. Bilden var dock mer komplicerad än så, vilket inte 

minst kommer till synes i remissvaren och riksdagsbehandlingen av 

förstatligandepropositionen. 

I förstatligandepropositionen år 1939, menade kommunikationsministern att målet 

för förstatligandet var att skapa förutsättningar för snabba, billiga och effektiva 

transporter. Det kunde bara uppnås genom att järnvägsnätet gjordes tidsenligt och 

bärkraftigt. Det innebar dock inte att vad som uppfattades som olönsamma bandelar helt 

enkelt skulle läggs ned. De kunde fortfarande fylla en samhällsekonomiskt viktig roll 

som tillflöden till det övriga nätet. Däremot borde trafiken inställas när dessa 

transportuppgifter kunde tas över av andra transportmedel.98 Detta indikerar att 

regeringen betonade vikten av rationaliseringsvinsterna om de var samhällsekonomiskt 

lönsamma. 

Järnvägsstyrelsen betraktade frågan både ur samhällsekonomiskt och rent 

affärsmässigt perspektiv. Man poängterade också de samhälleliga kostnadsbesparingar 

som var att vänta av förstatligandet, även om man ställde sig mer tveksam till nyttan av 

de smalspåriga nätet. Ur SJ:s affärssynpunkt och rent statsfinansiella intressen däremot, 

var effekterna av förstatligandet i bästa fall ovissa. Det hade inte så mycket att göra med 

de direkta kostnaderna för införlivandet som de framtida driftkostnaderna och de osäkra 

trafikutsikterna.99 Sammantaget blev dock styrelsens bedömning att ett förstatligande 
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var nödvändigt för att järnvägarna skulle kunna fortsätta att fylla sin roll i samhällets 

transporthushållning. 

Om regeringen och järnvägsstyrelsen i första hand såg förstatligandet som ett led i 

en modernisering av det nationella transportsystemet, betonades samhällsintresset ur 

närmast lokala och regionala aspekter i riksdagen och hos en del remissinstanser. 

Alvfors tycker sig finna en regional gräns för motståndet mot förstatligandet. Väster 

om stambanan Göteborg-Laxå-Stockholm dominerades det enskilda järnvägsnätet av 

några få lönsamma banor närmast av stambanekaraktär. Här var såväl olika 

remissinstanser, exempelvis länstyrelserna, som enskilda riksdagsmän klart emot ett 

förstatligande av alla järnvägar. De hävdade att det olönsamma bannätet borde 

förstatligas av samhällsekonomiska skäl - men inte det lönsamma. Det privata 

näringslivet var bäst lämpat att driva dessa företag. Öster om stambanelinjen, i Skåne, 

Blekinge, Sörmland och Östergötland, var det enskilda bannätet splittrat på många små 

olönsamma banor. Här fanns ett starkt intresse av ett förstatligande för att bevara det 

regionala transportsystemet. Samtidigt hävdade man att det ur statsfinansiell synpunkt 

var nödvändigt att också överta de lönsamma enskilda banorna för att stärka bärkraften 

hos SJ.100 

Inga av inläggen i riksdagsdebatten tog direkt upp frågan om förstatligandets 

betydelse för avkastningsanspråken på SJ. Överhuvudtaget spelade de ekonomiska 

aspekterna av förstatligandet för SJ:s framtida verksamhet en undanskymd roll. 

Beräkningarna av förstatligandets ekonomiska konsekvenser bestod i huvudsak av 

uppskattningar av de samhälleliga besparingarna som en enhetlig drift skulle 

medföra.101 

De anmärkningar som detta föranledde, kom från Svenska järnvägsföreningen, de 

enskilda järnvägarnas intresseorganisation. Synpunkterna gällde om detta var ett korrekt 

sätt att väga för- och nackdelar av privat och statligt företagande snarare än sakfrågan i 

sig.102 Mycket möda ägnades också frågan om formerna för förstatligandet och hur de 

olika banorna skulle värderas vid en inlösen. 

Det var bara järnvägsstyrelsen som i sitt remissvar på järnvägskommitténs 

betänkande berörde frågan om statsbanornas avkastning. Styrelsen betonade där att det 

var nödvändigt med en avskrivning av kapitalet i en del av de införlivade banorna om 

inte det ekonomiska utfallet skulle förryckas.103 Efter år 1937 gav järnvägsstyrelsen upp 

motståndet mot att integrera det smalspåriga järnvägsnätet vid ett eventuellt 

förstatligande. Det ligger också nära till hands att förklara omsvängningen som 

järnvägsstyrelsen gör i frågan med hänsyn till avskrivningarna. När riksstaten lades om 

1938/39 skrevs 535 miljoner kronor av SJ:s kapital ned. Nedskrivningen motiverades 

med att kapital investerat i de norrländska järnvägarna redan "tillfört landet 

rikedomar".104 Med anledning av denna nedskrivning hänvisade finansminister Ernst 
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Wigforss också till de principer för järnvägssektorn som växt fram sedan 1920-talet. 

Den aktuella nedskrivningen var ett sätt att balansera det reella kapitalvärdet för SJ med 

och inkomsterna från järnvägstrafiken genom att avföra tidigare investeringar vars 

realvärde var betydligt lägre än det högre nominella värdet som upptogs i riksstaten.105 

Nya avskrivningar företogs också i samband med ändringar i statens budget åren 1944 

och 1947, med 229,5 respektive 188,8 miljoner kronor.106 

Det är frestande att förklara järnvägsstyrelsens agerande i förstatligandefrågan under 

sista halvåret 1937 med att man fått information om den förestående ändringen i 

riksstaten. Avskrivningen skulle då kompensera de väntade förlusterna i driften och 

kostnaderna för nyinvesteringar och ändringsarbeten som krävdes för att inordna hela det 

enskilda bannätet i SJ. Alvfors diskuterar också sinnesförändringen hos Axel Granholm, 

men kommer inte med något definitivt svar på frågan varför järnvägsstyrelsen så tydligt 

svängde i förstatligandefrågans elfte timme.107 Det är dock svårt att inte se detta som ett 

underförstått accepterande av de ekonomiska realiteter som situationen på transport-

marknaden innebar. I och med kulturbanebyggandet hade de politiska målen i 

statsbanehushållningen tillåtits att alltmer dominera över de ekonomiska grunderna. Ett 

allmänt förstatligande kunde därmed genomföras innanför de modifierade principerna 

för statsbanehushållningen. Förändringarna av det räntepliktiga kapitalet år 1929 kan 

därför ses som ett första nödvändigt steg för förstatligandet. 

Den politiska retorikens vågor svallade höga i förstatligandefrågan. Till detta 

faktum bidrog troligen förhållandet att den socialdemokratiske kommunikations

ministern Albert Forslund, som år 1936 initierade järnvägskommitténs utredning, var 

samme man som tre år tidigare varit initiativtagare till de motioner som startade 

förstatligandedebatten efter stiltjen sedan 1920-talet.108 

Också socialiseringsdiskussionerna under 1930-talet torde ha spelat en roll för att 

rent allmänt höja den ideologiska temperaturen. Den politiska skiljelinjen i 

förstatligandefrågan följde också en höger-vänster skala. Socialdemokraterna var klart 

för ett allmänt förstatligande medan högerpartiet var lika klart avvisande. 

Bondeförbundet och liberalerna återfanns i bägge lägren, med en dominans för 

förstatligande. De högerpartister som bröt den enhetliga linjen och röstade för 

förstatligandet var alla insatta i jämvägsfrågor, antingen i SJ eller något av de enskilda 

järnvägsbolagen.109 

När riksdagen gick till beslut i frågan 17 maj 1939, blev det en stor uppslutning 

kring propositionen. Omröstningen i första kammaren slutade med siffrorna 73 röster för 

och 26 röster mot förslaget, och i andra kammaren med 125 röster för och 35 röster 

mot.110 

Beslutet innebar att staten efter överenskommelser mellan SJ och vaije 

järnvägsbolag skulle förvärva de enskilda banorna. Någon särskild lagstiftning i frågan 
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infördes inte. Det är möjligt att socialiseringsskräcken spelade en roll för att frågans 

juridiska aspekter kom att betonas så starkt. En del i detta var inrättandet en särskild 

parlamentarisk skiljenämnd från 1940, vars uppgifter var att handha eventuella tvister i 

värderingsfrågor mellan SJ och de olika bolagen.111 

Någon plan för vilka banor och i vilken ordning de skulle införlivas fanns inte. Inte 

heller hade riksdagen godtagit den tidsgräns för förstatligandets fullföljande på fem år 

som diskuterats. Det bidrog till att processen drog ut på tiden. Till detta kom 

krigsutbrottet i september 1939 som helt förändrade det statsfinansiella läget. Som 

villkor för uppgörelserna ställde staten att likvid skulle ske i statsobligationer om de 

överenskomna nominella beloppen och förfalla till inlösen efter tio år mot 3% ränta. 

Många av bolagen tog istället chansen att några år utnyttja transportuppsvinget och 

förhållandet att lastbilstrafiken begränsades av stränga restriktioner under kriget. De två 

största privata företagen, Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar och Trafik-

förvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle, förstatligades inte förrän åren 1944 respektive 

1948, efter hårda förhandlingar.112 Den stora förstatligandeperioden var över år 1952. 

Den sammanlagda kostnaden för inköpen var då 229 miljoner kronor.113 

Vilka var då huvudorsakerna bakom förstatligandet? Det statliga inflytandet över 

transportsektorn ökade generellt under 1930-talet. Gundersen diskuterar tre tänkbara 

skäl till detta i sin undersökning av utvecklingen i Norge, USA och England. För det 

första menar han att järnvägarnas huvudinkomstkälla - basindustrin - sviktade under 

mellankrigstiden. Det gjorde det nödvändigt för samhället att ta över de regionala 

transportsystemen om de hotade bli utslagna. Det är dock inte en anledning som håller 

för svensk del. Viktigare var konkurrensen från lastbilarna om jordbrukets produkter och 

om styckegodstransporter. Den andra orsaken som Gundersen anför, är behovet av att 

säkra en effektiv drift på en marknad med låg grad av nyinvesteringar och sjunkande 

avkastning. Detta var i hög grad något som gällde för majoriteten av de enskilda 

järnvägarna under mellankrigstiden. Det politiska intresset av att bevara det regionala 

transportsystemet är också en av anledningarna till det svenska järnvägsförstatligandet. 

Det är också Gundersens tredje förklaring att förstatligandet ska ses som ett led i en 

anpassning till nya villkor på transportmarknaden.114 

Även om ansvaret för den riktning SJ:s verksamhet tog från 1950-talet inte kan 

läggas helt på förstatligandet, spelade det dock en viktig roll i den långsiktiga 

utvecklingen. Visserligen var de direkta kapitalkostnaderna för förvärven ingen stor 

börda för SJ tack vare de samtidiga kapitalnedskrivningarna, men de betydande drift-, 

underhålls- och personalkostnaderna för dessa bandelar kom ändå att bli en betungande 

ekonomisk post. Det fanns en stelhet i sättet att hantera dessa regionala banor med ofta 

mycket avvikande transportströmmar jämfört med huvudbanorna. När en bana övertogs, 

skedde det genom att tidtabeller och vagnpark till att bölja med fortsatte att gälla. 
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Efterhand anpassades det regionala bannätet i enlighet med det nationella systemets 

standard med avseende på driftformer och tidtabeller. Detta bidrog till att göra de 

regionala särdragen till anomalier och hinder i en rationell nationell drift. 

Grundfrågan var naturligtvis var gränsen gick för att upprätthålla trafiken på ett 

järnvägsnät där trafiken på nära hälften av bandelarna inte ens täckte sina egna 

kostnader. En mycket påtaglig följd av detta förhållande blev nedläggningarna under 

1960-talet. En annan av föjderna var att de järnvägspolitiska målen och styrmedlen på 

allvar kom att diskuteras. 

E. Statsbanehushållningen omkring 1945: Förändring och 
uppluckring av de institutionella ramarna 

Under mellankrigstiden ställdes SJ:s affärsintresse och samhälleliga förpliktelser för 

första gången på allvar mot varandra. Socialiseringsdebatten och utredningarna om 

affärsverkens roll och relation till statsförvaltningen hade visat att det fanns alternativa 

synsätt när det gällde principerna för järnvägsdriften och för relationen mellan statsmakt 

och jämvägsförvaltning. I praktiken förändrades denna relation dock inte under perioden. 

Däremot ändrade innehållet regelsystemen i det institutionella förhållandet efterhand 

karaktär. 

Under mellankrigstiden användes järnvägspolitiken som ett ekonomisk-politiskt 

medel. Det gällde främst taxepolitiken. Den användes både selektivt, som i fallet med 

LKAB, och som ett generellt medel, när det gällde att sänka taxenivån. Också i den 

järnvägspolitiska praxis som utvecklades betonades samhällsnyttan som SJ:s viktigaste 

uppgift. Kulturbanorna kan ses som exempel på detta. Det fanns politiska förhoppningar 

att utbyggnaden av järnvägsnätet skulle gynna en allmän ekonomisk utveckling i berörda 

regioner. Järnvägarna skulle stärka banden mellan Sveriges ekonomiska och politiska 

centrum och dess perifera gränsområden. Detta var möjligt genom att kostnaderna för 

byggande och drift i det institutionella förhållandet kunde läggas på SJ och den 

existerande trafiken. Man kan säga att järnvägens roll som transportmedel i dessa fall 

underordnades järnvägarnas civilisationsskapande roll som infrastruktur. Från 

kulturbanornas tydliga prägel av regionala satsningar var det sedan ett inte alltför långt 

kliv till att genomföra järnvägsförstatligandet. 

När förstatligandefrågan aktualiserades under 1930-talet var det resultatet av två 

samverkande tendenser. För det första fanns ett behov av rationaliseringar inom den 

statliga järnvägssektorn. Transportutvecklingen och den nya järnvägsteknologin skapade 

ett offensivt tryck att rationalisera. Det var också anledningen till att järnvägsstyrelsen 

under hela perioden strävade efter att effektivisera driften, genom ökad enhetlighet i 

taxor, driftformer och tekniska förbättringar. För det andra bidrog de enskilda banornas 
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ekonomiska svårigheter till att det politiska trycket på ett ökat statligt engagemang inom 

den enskilda järnvägssektorn växte. Utlåningen till de enskilda järnvägarna hade varit 

omfattande. De ekonomiska svårigheterna som många av bolagen kämpade med ökade 

riskerna för att staten helt skulle förlora det utlånade kapitalet. Ett sätt att hindra detta var 

att lösa in lånen och låta driften av dessa järnvägar övertas av SJ. De enskilda banornas 

sviktande ekonomi skapade också en osäkerhet om möjligheterna för järnvägarna att 

överleva som regionala transportsystem. 

Med föistatligandebeslutet utvidgades statsbanehushållningen till att också omfatta 

det regionala järnvägsnätet. SJ fick huvudansvaret också för den regionala 

transportförsöijningen, och inte som tidigare bara för det nationella stambanenätet. Det 

var ett sätt för staten att lösa problemet med den regionala transportförsöijningen under 

mellankrigstidens förändringar. Medan järnvägspolitiken före förstatligandet hade riktats 

in på att utjämna regionala skillnader med taxepolitik och samhällsförpliktelser som 

medel, skulle SJ nu uppnå samma sak genom att överta och driva de regionala 

järnvägarna. Samma trafikförpliktelser som gällde för det ursprungliga statsbanenätet 

kom nu också att gälla för de förstatligade banorna. 

Det var inte bara den politiska praktiken som ändrades, utan också delar av de 

ekonomiska reglerna. Ackompanjerade av diskussionerna om en lämplig lönsamhetsnivå 

för SJ, hade en ny praxis med nedskrivnigar av icke lönsamt kapital, i realiteten 

investeringarna i de norrländska järnvägsnätet under 1900-talet, genomförts. En del av 

kostnaderna för samhällsansvaret lyftes därmed från järnvägstrafiken och SJ. 

Nedskrivningarna av kapitalet begränsade omfattningen av det räntepliktiga kapitalet. 

Det var ett avsteg från principen att SJ fullt ut skulle täcka samhällets kostnader för 

investeringarna. Det kan också tolkas som ett accepterande av att detta samhällsansvar 

inte längre helt kunde uppfyllas. Genom att denna kostnadsförskjutning genomfördes 

blev det möjligt att behålla de övergripande järnvägspolitiska målen under 1930-talet. 

Järnvägsstyrelsen var tidigt drivande i frågan om att avgränsa kostnadsansvaret. I 

princip ställde man dock upp på ramarna för järnvägspolitiken och tanken på SJ som 

samhällsnyttighet. Det var för att kunna uppfylla dess mål som styrelsen ville ha 

kompensation för de ökade ekonomiska bördorna. Kraven på att utvidga SJ:s rättigheter 

att agera självständigt och järnvägsekonomiskt affärsmässigt ska ses i samma perspektiv: 

att SJ var lönsamt gagnade samhällsekonomin bäst. 

Innebar då utvecklingen under mellankrigstiden en formell institutionell förändring 

eller rymdes förändringarna inom statsbanehushållningen ramar? Förstatligandet kan ses 

som den maximala tänjningen av statsbanehushållningen. Samtidigt innebar det en 

förändring och uttunning av dess tidigare principiella innehåll. De ursprungliga 

järnvägspolitiska och ekonomiska målen kunde inte upprätthållas när förhållandena på 

transportmarknaden förändrades under mellankrigstiden. 
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En viktig konsekvens blev att den ursprungliga kostnadsfördelningen mellan staten 

och järnvägsstyrelsen försköts något. För att bevara statsbanehushållningen som ett 

politiskt styrmedel måste staten ta över en del av kostnaderna från SJ för att upprätthålla 

systemet. 

Statsbanehushållningens ramar fanns kvar även om innehållet i politiken böljade 

förändras. Det formella institutionella förhållandet ändrades endast marginellt. 

Förändringen gällde kostnadsansvaret för delar av det olönsamma bannätet. Däremot 

utvidgades inte SJ:s ekonomiska befogenheter. Möjligheterna att agera för att stärka 

järnvägarnas ställning på transportmarknaden var fortfarande begränsade till 

förändringar av driftformerna. 

Med det starka politiska inflytandet över de institutionella villkoren för SJ:s 

verksamhet kunde olika intressen tillgodoses. Detta var också vad som skedde snarare än 

att jämvägssektorn anpassades till de nya förhållandena på transportmarknaden. Detta 

ökade spänningen inom de järnvägspolitiska ramarna mellan allmänpolitiska mål och 

SJ:s intresse och möjligheter att agera på transportmarknaden. Det ändrade också 

förutsättningarna för statsbanehushållningen att överleva. Marknadsförändringarna ledde 

till ett ökat statligt engagemang. Ansträngningarna gick ut på att bevara status quo när 

det gällde statens möjligheter att använda SJ som redskap för att generera ekonomisk 

tillväxt. Den reella förändring av innehållet i järnvägspolitiken som förstatligandet 

innebar låg i förlängningen av statsbanehushållningens ursprungliga principer. Det 

primära målet var att staten försökte styra det nationella transportsystemet genom SJ:s 

försorg. Nu utvidgades SJ:s ansvar för transportsektorn samtidigt som som staten övertog 

en del av kostnaderna. Statsmaktens inflytande över SJ:s mål och medel förändrades 

dock inte. Det typiska för statsbanehushållningen var sammanblandningen av 

företagsekonomiska och samhällsekonomiska kriterier för järnvägsdriften. Järnvägen 

som transportlösning underordnades rollen som statligt ekonomisk-politiskt styrmedel 

för ekonomisk tillväxt. 

Det institutionella förhållandet i statsbanehushållningen spelade på grund av dessa 

förändringar lika stor roll för järnvägssektorn år 1945 som det gjorde vid periodens 

böljan. De utvidgade järnvägspolitiska målen bidrog till att skapa låsningar inom 

järnvägssektorn när de enskilda järnvägarnas problem fördes över till SJ. Den lösning 

som valdes var att upprätthålla järnvägspolitikens mål genom kapitalnedskrivningar. 

Detta gjorde visserligen att de ekonomiska effekterna av strukturproblemen blev lättare 

att bära för SJ. Denna lösning kom dock inte att aktivt driva på en strukturomvandling 

inom järnvägssektorn. Följden av detta förhållande kunde märkas i SJ:s ekonomiska 

resultat under efterkrigstiden. 



V. Mot en järnvägsekonomisk lösning 1945-1980? 

A. Det trafikpolitiska dilemmat 

Under det sista krigsåret intensifierades den statliga planeringen inför övergången till 

fredsförhållanden. Detta arbete skedde på de flesta plan. Ett omfattande utredningsarbete 

rörande SJ:s framtida organisation och ställning inleddes samtidigt. Det påverkades 

också av de diskussioner om nya principer för SJ:s ekonomi och verksamhet som förts 

sedan 1930-talets slut. 

Ett intressant förhållande kan påpekas när det gäller utredningarna inom 

järnvägsväsendet. Fram till slutet av 1930-talet hade expertutlåtandena hämtats från 

särintressena, d.v.s. fackmän inom SJ och de enskilda järnvägsbolagen samt konkur

rerande transportslag; sjöfarten och bilismen. Därefter blev det vanligare att anlita 

oberoende experter, vanligen nationalekonomer.1 Det var ett generellt drag att experter i 

ökande omfattning kom till tals i de statliga utredningarna från krigsslutet och framåt. 

Utvecklingen kan sättas in den allmänna moderniserings- och professionaliserings-

processen inom statsförvaltningen efter kriget. Det fick till följd att problemen ofta lyftes 

upp och behandlades på en mer teoretisk nivå i utredningstexterna. Det är också ett 

tecken på en begynnande "ekonomisering" av järnvägspolitiken, såtillvida att det blev 

naturligt att använda sig av en ekonomisk teori och begreppsapparat - antingen 

nationalekonomisk eller företagsekonomisk - när dessa frågor diskuterades i riksdagen. 

1. Trafikpolitikens roll under efterkrigstiden 

Som ett led i efterkrigsplaneringen tillsattes 1944 års Trafikutredning för att diskutera 

vilka effekter olika typer av trafikpolitik kunde väntas ha för sysselsättningen under den 

förväntade arbetslösheten vid krigets slut. Ett uppdrag av mer långsiktig karaktär var att 

göra en bedömning av läget på transportmarknaden. Hur trafikpolitiken skulle hantera 

konkurrensen mellan olika transportmedel var ett problem som hade diskuterats sedan 

1920-talets slut. I detta sammanhang var det viktigt att beakta vilken trafikpolitik som 

bäst skulle ge näringslivet i dess helhet en gynnsam utveckling.2 

I betänkandet som lämnades år 1947, diskuterade utredningen de ömsesidiga och 

komplexa sambanden mellan trafikpolitik och annan ekonomisk politik på ett principiellt 

plan. På samma sätt diskuterade man bristen på statliga riktlinjer för hur avvägningarna 

mellan trafikpolitiken och dessa allmänpolitiska mål skulle göras. Ännu en tid in på 

efterkrigstiden bestod den statliga trafikpolitiken nära nog enbart av järnvägspolitik. 

Inom järnvägssektorn fanns ett etablerat institutionellt system, en uttalad praxis byggd på 

en grundmurad uppfattning om vilka järnvägspolitiska mål som var legitima. 
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Trafikutredningen försökte på ett principiellt plan att gå utanför dessa ramar och att 

diskutera allmänna regler för en generell trafikpolitik. 

I praktiken behandlade man två frågor som alltmer kommit att aktualiseras i 

statsbanehushållningen. Den första gällde vilka generella mål och allmänna riktlinjer 

som trafikpolitiken skulle fungera efter. Detta förhållande var viktigt på ett principiellt 

plan när det gällde taxefrågor och investeringsfrågor, exempelvis när det handlade om 

statsbanekapitalets förräntning eller frågan om en viss del av näringslivet skulle 

subventioneras genom en särskild taxesättning. 

Utredningen menade att transportsektorn genom sin karaktär av "hjälporgan" till 

andra näringsgrenar var av stor betydelse för samhällsekonomin. Detta gällde också 

trafikpolitiken. Med statlig trafikpolitik menade man investeringar, taxesättning, 

trafikförfattningar och andra regleringar i transportsektorn, vilka har långtgående 

verkningar för näringslivets utveckling. Målen för trafikpolitiken måste därför delvis 

anses vara bestämda utifrån dess näringspolitiska och lokaliseringsmässiga effekter.3 

Utredningens uppfattning var trots detta allmänna hänsynstagande att trafikpolitiken 

syftade till att trafiken inom alla områden skulle drivas som en räntabel rörelse. Målet 

med trafikpolitiken var med andra ord också att uppnå företagsekonomisk lönsamhet, 

dock med reservationen att det var viktigare att upprätthålla en så god transportstandard 

som möjligt till en "normal lönsamhet" än att sträva efter vinstmaximering.4 

Den andra frågan som behandlades var hur konkurrenssituationen mellan järnvägar 

och bilism skulle behandlas. Utredningen diskuterade hur omfattande den statliga 

trafikpolitiken skulle vara i termer av konkurrensregleringar som påverkade 

trafikanternas frihet att välja transportmedel. Här ansåg man att trafiken inte borde 

dirigeras genom statliga regleringar. Skillnader i konkurrensfördeler och taxekonstruk

tion mellan olika transportmedel bidrog istället till en "naturlig uppdelning" av trans

portmarknaden. Detta tjänade både samhällsekonomin och transportslagen själva på. De 

skillnader som däremot medvetet upprätthölls genom vissa regleringar, t.ex. de 

allmänpolitiska målen för järnvägarnas taxor, borde dock ses över. Tvånget för SJ att "till 

förlustbringande taxor driva trafiksvaga banor" var en olägenhet, såväl 

företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt.5 

Dessa resonemang ledde fram till en central fråga för trafikpolitiken under 

efterkrigstiden: bör SJ kompenseras för de politiska regleringar som hämmar konkur

rensförmågan? Utredningen menade att svaret berodde på vilken samhällsekonomisk 

värdering som gjordes av transportsektorns effektivitet i relation till andra politiska 

intressen. Det kan ses som en fråga om hur samhällsansvaret ska värderas. Därmed 

bollade man tillbaka frågan om ansvaret för trafikpolitiken och järnvägspolitiken till 

statsmakten. 
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Trafikutredningens betänkande är viktigt, eftersom det innehåller det första samlade 

försöket att värdera den dittills varande järnvägspolitiken från ett mer teoretiskt renodlat 

samhällsekonomiskt perspektiv. Trafikutredningens uppfattning stämmer här väl överens 

med den ursprungliga statsbanehushållningens ekonomiska principer. Under 1930-talet 

hade dock denna uppfattning i praktiken fått stå tillbaka för ett mer allmänpolitiskt 

motiverat agerande från statsmaktens sida. Sammantaget pekade detta på svårigheterna 

att förena en smidig anpassning av järnvägarna till nya ekonomiska förutsättningar på 

transportmarknaden och att samtidigt bevara vad som upplevdes som centrala 

samhälleliga serviceuppgifter för järnvägarna. Betänkandet gjordes också i ett 

brytningsskede vad gäller uppfattningen om transportsektorns roll för den ekonomiska 

tillväxten. 

Jörgen Wedin påpekar att det under 1950-talet uppstod ett nytt synsätt på 

transportsektorn, där "bryta bygd-temat" ersattes av företagsekonomiska krav och en 

ökad affärsmässighet.6 Det är också ett tecken på att järnvägspolitiken som överordnat 

begrepp för den statliga transportpolitiken böljade få ge vika för en politik som inte i 

första hand var inriktad på att styra transportsektorn med hjälp av järnvägspolitik. 

Omsvängningen förebådade en förändring i tillämpningen av de politiska och 

ekonomiska målen för järnvägarna. Med få undantag var det dock först under 1960-talet 

som det böljade slå igenom i politiskt handlande. 

I än högre grad än under mellankrigstiden var ansvars- och kostnadsfördelningarna 

inom det institutionella förhållandet en järnvägspolitisk stridfråga. De strukturella 

förändringarna för SJ som förstatligandet hade medfört, spelade tillsammans med det 

ökade statliga ansvaret för vägsektorn en viktig roll för statsbanehushållningens 

utveckling. Dilemmat var att göra en ny avvägning mellan ekonomiska och politiska mål 

för SJ mot bakgrund av förändringarna på transportmarknaden. Tyngden av det 

olönsamma bannätet ställde krav på förändringar av de ekonomiska regelsystemen och 

målen. 

En periodisering underlättar här analysen. Tiden från andra världskrigets slut till år 

1963 kan karaktäriseras som en sista anpassning av statsbanehushållningens principer till 

förändringarna på transportmarknaden. Mellan 1963 och 1979 etableras ett delvis nytt 

institutionellt förhållande, med nya järnvägspolitiska mål och en förändrad 

ansvarsfördelning inom det institutionella förhållandet. Efter år 1979 förskjuts de 

institutionella positionerna ytterligare och statsbanehushållningens principer försvinner 

från den järnvägspolitiska arenan. 
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B. Anpassningens former 

Det stora problemet under efterkrigstiden var att hitta en ny ekonomisk och politisk 

avvägning i kraven på på järnvägarna och SJ. De förändrade villkoren för SJ, med en helt 

ny produktionsapparat och en skärpt konkurrenssituation, gjorde att det blev allt svårare 

att uppfylla statsbanehushållningens mål. De regelsystem som var kopplade till dessa 

mål påverkade dessutom SJ:s möjligheter att reagera på och möta konkurrensen. På den 

järnvägspolitiska dagordningen stod frågan om rationaliseringen av järnvägssektorn 

kvar. Den kom att till stor del handla om de olönsamma banorna. I skärningspunkten 

mellan banornas regionala betydelse och deras effekter för SJ:s lönsamhet och därmed 

förmåga att fungera på den nationella transportmarknaden formades järnvägspolitikens 

anpassning. Marknadsförändringarna accentuerade också behovet av att se över de 

ekonomiska riktlinjerna för SJ:s verksamhet. 

1. Nedläggningsepokens problematik 

Nedläggningen av järnvägar är ett karaktäristiskt drag i efterkrigstidens järnvägspolitik, 

inte bara i Sverige. Mellan 1950 och 1972 lades nära 25% av det svenska järnvägsnätet 

ned (jmf kap. III). Endast 9% av nedläggningarna skedde före I960.7 

1960-talets trafikpolitik får ofta bära hundhuvudet för den snabba nedläggningen av 

bandelar. I själva verket var detta ett arv från förstatligandet under 1940-talet. Redan 

under krigsåren igångsattes ett antal utredningar med uppgift att bedöma möjligheten att 

bygga om banor med smalspår till normalspåriga järnvägar. I direktiven uttalades att 

utförandet av dessa arbeten dels var avhängiga den konjunkturell utvecklingen och 

tillgången på arbetstillfällen, men också att de ytterst syftade till en rationalisering av 

järnvägsnätet. I detta perspektiv skulle också frågan om nedläggning av olika bandelar 

utredas.8 

I den första av dessa utredningar, 1943 års Järnvägskommitté om Blekingebanornas 

framtid, oroade sig utredningsmännen för den ändrade inställningen i samhället till 

järnvägen. Här märks också oron över skillnaden mellan de ekonomiska villkoren för 

vägar och järnvägar: 

"Samhällsnyttan av en god väg har sålunda ansetts väga tyngre än kraven på förräntningen av det för 
vägens förbättring förbrukade kapitalet. Samhällsnyttan av en god järnväg har däremot gjorts avhängig 
frågan om räntabiliteten av det i järnvägen insatta kapitalet. 

Detta var ett förhållande man inte ansåg borde gälla för jämvägspolitiken. Vad gällde 

frågan om nedläggningar av bandelar, menade utredningens majoritet, att de berörda 

bygdernas intressen av järnvägen skulle sättas i första rummet. Man ansåg att det var 

viktigare för samhället att erbjuda goda kommunikationsmöjligheter än att statens 



148 

kostnader för transportväsendet minskades.10 Med goda kommunikationer avsåg man 

järnvägar. Detta låg i linje med den argumentation som bidragit till förstatligandet.11 

Den praxis som detta uttalande vilade på, stod i skarp relief mot den principiella 

uppfattning om trafikpolitikens mål som 1944 års trafikutredning framförde. 

Trafikutredningen hade betonat vikten av att se till den samhällsekonomiska 

effektiviteten och lönsamheten inom transportsektorn. Det gällde även i frågor som rörde 

järnvägarna. Detta betydde att järnvägstrafik inte alltid och för alla transportbehov var 

den bästa lösningen. 

Järnvägskommittén var dock inte enig i uppfattningen om det nödvändiga i att 

bevara järnvägarna till vaije pris. Bland annat reserverade sig nationalekonomen Tord 

Palander. Han menade att det var fel att sätta regionens intressen före det nationella 

intresset. På sikt ledde det bara till att olönsamma bandelar vidmakthölls och att taxorna 

i sin helhet blev högre, vilket urholkade hela järnvägsväsendet. Att låta olönsamma 

bandelar leva kvar var att ge regionala subventioner som skulle betalas av andra 

trafikanter.12 Reservanterna ville också att man skulle upprätta en plan för hur alla 

eventuella ombyggnader och nedläggningar skulle genomföras tidsmässigt för att 

underlätta en rationell järnvägspolitik. 

I den följande utredningen, som behandlade de smalspåriga järnvägarna i östra 

Småland och Östergötland, diskuterade Palander mer generellt transportproblemen i 

glesbygder. Han pekade där på att osäkerheten om regionenrnas framtida ekonomiska 

utveckling gjorde det önskvärt att inte binda sig vid något principbeslut om breddning 

eller bevarande av befintliga järnvägar. Ett sådant beslut kunde leda till att de bestående 

transportproblemen konserverades. Ett samlat övervägande av både nationella och 

regionala transportbehov och kostnaderna för att tillgodose dem, gav vid handen att 

någon form av kombinationstrafik mellan järnväg och bilism var att föredra. 

Järnvägstrafiken kunde då ta hand om de nationella frakterna på det regionala nätet, 

medan bussar och lastbilar var mer lämpade att tillgodose de lokala och regionala 

transportströmmarna.13 

2. Järnvägarna i konkurrens om investeringsmedel 

En viktig faktor i denna process, var det ökade statliga engagemanget i vägsektorn. När 

den regionala vägförvaltningen förstatligades år 1944, inleddes en period av stark 

centralstyrning och planering av investeringarna i vägbyggandet fram till 1970-talet.14 

Den långsiktiga planeringen av vägbyggandet kom att ha en styrande roll för övriga 

samhälleliga investeringar på regional nivå. I sitt arbete om strukturomvandlingen inom 

vägsektorn, menar Ove Pettersson att vägverkets/vägförvaltningarnas ställning 

dominerade i förhållande till den regionala nivån: 
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"Man hade inte bara pengarna utan var i praktiken ensam om kompetensen. VF:s position 
(Vägßrvaltningen, ßrf.anm.) var så stark att kommunernas egen planering, om de överhuvud taget hade 
någon, kunde förskjutas är efter är i väntan på VF:s avgörande." 

En anledning till att det statliga engagemanget i vägsektom ökade medan järnvägarna 

minskade i betydelse för den framtida planeringen kan dock anas om man tittar på varför 

förstatligandena gjordes och vad de innebar för staten. Jämvägsförstatligandet gjordes 

för att bevara de regionala järnvägarna och för att öka effektiviteten i jämvägssektorn. 

Det var med andra ord defensiva åtgärder. Förstatligandet innebar att SJ övertog en till 

stora delar olönsam produktionsapparat, med minst sagt svaga ekonomiska 

framtidsutsikter. Det var också de olönsamma banorna som först förstatligades. SJ skulle 

administrera en rationalisering och nedläggning av verksamheten i en stagnerande 

sektor. 

För vägväsendet gällde det omvända. Där förstatligades en regional organisation 

med snabbt växande uppgifter och ökande behov av samordning mellan regionerna. När 

vägverket nationaliserades fick statsmakten en än starkare beslutanderätt och makt över 

investeringarna i en infrastruktur som på goda grunder kunde förväntas vara av stor 

betydelse för samhällets framtida ekonomiska expansion.16 

Anslagen till investeringar och underhåll i respektive sektor visar att en definitiv 

förskjutning til vägarnas fördel skedde efter 1950 (diagram V:l). Under depressionen på 

1930-talet användes vägbyggande som arbetsmarknadssysselsättning. Under dessa år 

byggdes vägnätet ut kraftigt. Järnvägarnas återhämtning från 1930-talets mitt fram till 

ungefär 1953, är ett resultat av den snabba elektrifieringen och förstatligandet. Efter 

1955 är investeringarna i järnvägar mindre än hälften av väginvesteringarna. Under 

1970-talet ligger de på mellan 1/3 och 1/5 av vägsektorns investeringar. 



150 

Diagram V:1: Relationen mellan statliga kostnader för investeringar i nybyggnader och 
underhåll inom den statliga järnvägssektorn och för allmänna vägar 1920-1980. 

2 -• 

1,5 -

1980 1920 

Källa: Ö. Johansson (1958), tabell 33, tabell 42. Statistisk årsbok 1956-1980. 

Eftersläpningen av investeringarna i järnvägssektorn oroade dock. I sitt betänkande år 

1956, påpekade 1948 års Järnvägstaxekommitté angående grunderna för det nya 

taxeförslaget: 

"Uppdämningen av de vid SJ föreliggande investeringsbehoven har icke kunnat undgå att inverka menligt 
på SJ ekonomi samtidigt som de medfört en bristande balans mellan järnvägarna - en livsnerv i 
samhällslivet - och andra mer utbyggda delar av samhällets produktionsapparat. Denna brist på harmoni i 
samhällsekonomin synes innebära allvarliga risker för en långsammare ekonomisk framstegstakt på längre 
sikt."17 

Taxekommittén delade dock inte uppfattningen som järnvägskommittén lagt i dagen, att 

det regionala järnvägsnätet skulle bevaras genom nyinvesteringar. Tvärtom menade man 

att investeringsmedlen borde inriktas på de mest lönsamma rationaliseringsåtgärderna; 

utbyggnad och drift av de trafikstarka bandelarna, modernisering och utökning av 

vagnparken, m.m.18 

Behovet att rationalisera och konsolidera det existerande nationella järnvägsnätet 

ökade. Samtidigt växte kraven på investeringsmedel från andra typer av 

infrastruktursatsningar. Detta ledde till att de förslag till nyanläggningar av järnvägar 

som diskuterades och fördes fram till järnvägsstyrelsen eller riksdagen prioriterades lågt 

under 1940- och 1950-talen. Detta drabbade förslaget att bygga en kustjärnväg i 

Småland och Östergötland, från järnvägen Berga-Kalmar till Valdemarsvik. Förslaget 
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stod och föll med frågan om ombyggnaden av de smalspåriga järnvägarna i området.19 

Inte heller bifölls motionerna att förlänga den norrländska ostkustbanan från Härnösand 

till Umeå, och därifrån vidare till Luleå.20 

Sett ur det regionala perspektiv som varit så framträdande hos 1943 års 

järnvägskommitté, blev resultatet av arbetet magert. Endast ett fåtal smalspåriga banor 

byggdes om. Någon samlad undersökning av regionernas transportförhållanden och 

framtida utvecklingsperspektiv genomfördes inte heller. Istället kom riksdagen att fatta 

beslut om nedläggningar ett i taget, utfifrån det aktuella ekonomiska läget för SJ.21 

Så istället för att göra en översyn över de förväntade framtida behoven av 

järnvägstrafik och en enhetlig planering, där bandelarnas ekonomiska status bestämdes, 

inte med utgångspunkt från dagens ekonomiska situation utan från bandelens förväntade 

roll i den framtida organisationen, kom kortsiktiga, järnvägsekonomiska bedömningar att 

styra den infrastrukturella omvandlingen. Om den ökade ekonomiseringen under efter

krigstiden ska kritiseras är det just här - att företagsekonomiska bedömningar fått 

dominera besluten i frågor av långsiktig nationell karaktär. Därmed inte sagt att en 

investeringspolitik av den typ som lett till att kulturbanenätet expanderade varit att 

föredra. Det visar dock på avsaknaden under denna period av en relevant enhetlig 

strategi som vägde samman investeringarna inom transportsektorn med den ekonomiska 

omvandlingen. Av detta framgår det klart att statsbanehushållningen inte längre räckte 

till som styrmedel på den nationella arenan. 

C. På vilka villkor ska SJ vara lönsamt? 

Taxepolitiken var en av hörnstenarna i statsbanehushållningen. Taxan var nära kopplad 

till lönsamhetsmålen för SJ. Under efterkrigstiden blev det svårt att upprätthålla denna 

koppling utan att den påverkade SJ:s konkurrensförmåga negativt. Ett överskott som 

kunde täcka kostnaderna för den olönsamma trafiken krävde höga taxor. Det riskerade i 

sin tur att skapa trafikavledning till konkurrerande trafikmedel. En alternativ strategi till 

taxehöjningar var att pressa driftkostnaderna. Här begränsades utrymmet av de 

trafikförpliktelser som krävde att en viss överskottkapacitet upprätthölls i 

transportapparaten. Ytterst handlade dock taxefrågorna om vilka krav som skulle ställas 

på SJ:s lönsamhet. 

Våren 1939 lämnade 1938 års Järnvägstaxekommitté sitt förslag till ny godstaxa för 

SJ 22 Förslaget kritiserades av flera industrirepresentanter i järnvägsrådet. Rådet tillsatte 

en egen utredningsman, som menade att de principer kommittéen arbetat efter var 

felaktiga, och att nya metoder för kostnadsberäkningar måste tas fram.23 Kritiken av 

Järnvägstaxekommittén, som bestod av tjänstemän inom SJ, föranledde den nya 

generaldirektören Gustav Dahlbeck, att tillsätta en egen expertutredning av frågan.24 I 
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sak var kritikerna av kommitténs arbete eniga: det krävdes mer exakta och korrekta 

statistiska underlag för att göra självkostnadsberäkningar inom SJ som kunde ligga till 

grund för utarbetandet av en ny taxa. Det var det gamla problemet med att bestämma 

kostnaderna för vaije enskild transport som åter diskuterades. Ett tungt vägande 

argument var att de principer som användes var framtagna under monopolperioden, när 

helt andra ekonomiska villkor gällde för järnvägarna. Med ökande konkurrens blev det 

allt viktigare att ha korrekt information om de faktiska kostnaderna. 

Den samlade kritiken ledde till att två nya utredningar såg dagens ljus. Under 

pågående krig började 1942 års Järnvägskostnadsutredning sitt arbete.25 Utredningens 

uppdrag var att utarbeta nya principer för SJ:s kostnadsberäkningar. De skulle vara 

relevanta ur taxepolitisk synvinkel och kunna användas vid rationaliseringsarbetet inom 

SJ. I betänkandet, som kom år 1949, framhölls vikten av att upprätthålla en fortlöpande 

järnvägsekonomisk forskning inom SJ. Man tänkte sig att en utredningsavdelning skulle 

inrättas, vars främsta uppgifter skulle vara att ta fram de nödvändiga uppgifterna om 

trafikens struktur och utvecklingstendenser samt om produktions- och kostnadsför

hållanden inom SJ. Samtidigt skulle detta material användas för en allmän järnvägs

ekonomisk planering av företagets investerings-, produktions- och prispolitik.26 Även 

1944 års Trafikutredning hävdade i sitt betänkande att det skulle vara av stort värde för 

en politisk och ekonomisk bedömning av järnvägsfrågor att ha en redovisning av 

trafikrörelse, utgifter och inkomster från verksamheten.27 Mot denna bakgrund kan det 

tyckas märkligt att den satsning på de speciella planerings- och forskningsenheter som 

flertalet utredningar och remissinstanser efterlyste för SJ inte genomfördes. Men någon 

särskild utredningsbyrå för dessa frågor inrättades inte - det ansågs att uppgifterna kunde 

skötas i det fortlöpande arbetet inom den befintliga organisationen av järnvägsstyrelsens 

statistiska byrå. Att dessa verksamheter inte prioriterades är anmärkningsvärt. Det är 

svårt att tänka sig att ett privat företag av samma storlek som SJ skulle driva 

verksamheten utan att ha kunskaper om de olika rörelsegrenarnas kostnads- och 

inktäktsstruktur och framtidsutsikter. En förklaring kan vara att eftersom SJ inte längre 

tillmättes samma roll för den samhällsekonomiska tillväxten som tidigare, så bedömdes 

behovet inte vara tillräckligt stort för att motivera denna satsning. De minskade 

investeringarna i järnvägssektorn i relation till vägsektom kan tyda på det. Mot bakgrund 

av den tradition som fanns att framställa och redovisa sådana statistiska uppgifter, är det 

dock förvånande att intresset var så svagt både hos SJ och staten. 

Den andra utredningen som initierades var 1948 års Jämvägstaxekommitté. Den 

tillsattes först efter kriget, när de ekonomiska förhållandena återgått till det "normala". 

De principer som gällde för taxearbetet under mellankrigstiden, var att taxan skulle 

byggas upp så att det genomsnittliga överskottet var tillräckligt för att förränta 

statsbanekapitalets lånedel. Från år 1939 innebar det allt kapital uppfört under SJ. Taxan 



153 

var en maximitaxa, vilket innebar att om omständigheterna så krävde kunde enskilda 

tariffer sänkas, men inte höjas. 

I direktiven för den nya taxekommittén påpekades dock att ytterligare 

uppmärksamhet måste ägnas frågan om de grunder som hittills gällt för avskrivningarna 

stod i tillfredsställande relation till avkastningskraven.28 Det man ville fånga upp, var att 

SJ sedan år 1929 levererat in stora summor till statskassan innan några avskrivningar 

gjorts. Istället för att satsa på produktionsapparaten som slitits hårt, inte minst under 

kriget, hade statsmakten premierat kontanta inbetalningar från SJ till statskassan. Frågan 

var därför hur mycket realvärde som egentligen fanns i beloppen som upptogs för 

anläggningskapital och maskinpark, och på vilka grunder avkastningskraven egentligen 

sattes. 

I den löpande verksamheten gjorde SJ avskrivningar för att kompensera 

värdeminskningen av förslitet kapital. De företogs emellertid inte regelmässigt utan i 

mån av att det fanns ett överskott utöver den summa som skulle betalas in till 

statskassan. I princip handlade det om att återställa anläggningskapitalets värde i 

historiska priser. Detta förfaringssätt ledde dels till att man inte tog hänstyn till den reella 

kapitalförslitningen, dels att de belopp som avfördes till värdeminskningskontot inte 

räckte till förnyelse av resurserna, eftersom avskrivningarna inte gjordes till nu-priser. 

Detta hade inte varit något problem så länge som SJ klarade att parera 

penningvärdesförändringarna med ett ekonomiskt överskott från driften. Att 

kapitalförslitningen ökade klyftan mellan de bokförda och de reella tillgångarnas värde 

och att det skapade problem på lång sikt var ställt utom tvivel. 

1. Nya järnvägspolitiska regler och styrmedel 

För att återställa produktionskapaciteten infördes därför år 1951 ett 

avskrivningsförfarande till återanskaffningspriser. Samtidigt slogs principen fast att SJ 

inte skulle betala in någon ränta till statsverket innan dessa interna avskrivningar var 

gjorda. Dessutom fastställdes förräntningskravet till normalräntan för statens skulder, 

istället för att som tidigare beräknas på SJ:s andel av statens totala skulder.29 Trots att 

detta var problematiskt i det rådande konkurrensläget på transportmarknaden, var SJ:s 

överrevisorer och 1948 års Taxekommitté överens om att statens intresse av SJ på lång 

sikt bäst tillgodosågs genom att avsättningarna förbättrade produktionsapparaten än att 

SJ levererade in kontanta medel till staten.30 Samhällsekonomin skulle gynnas ner av en 

indirekt ekonomisk vinst genom en effektiv produktionsapparat än genom en direkt 

statsfinansiell vinst. 
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Införandet av avskrivningar till nuvärde låg i linje med Järnvägs-

kostnadsutredningens förslag. De låg också väl i linje med strävandena att öka kontroll-

och prognosmöjligheterna för SJ som företag. Jan du Rietz menar dock att den: 

"företagsekonomiska investeringsmodellen med krav pä återanskaffningsvärde 1951-85 och hög realränta 
är orsaken till att nödvändiga investeringar på lång sikt inte gjorts i bana och tåg" 

Här spårar SJ och järnvägspolitiken ur, enligt du Rietz. I hans resonemang ligger implicit 

tanken att om de gamla avskrivningsförfarandena och avkastningskraven fortsatt att 

gälla, så hade det varit bättre för järnvägarna. Med tanke på läget före 1951, med 

stigande kostnader och minskande marknadsandelar samt ett växande olönsamt bannät, 

förefaller det inte som ett rimligt scenario, du Rietz gör själv ingen kvantifiering av 

vilken betydelse den nya avskrivningsprincipen fick. I tabellen nedan görs istället ett 

försök att redovisa effekterna av det nya avskrivningsförfarandet genom att jämföra 

utgiftsprocenten före och efter avsättningar givet det faktiska resultatet för perioden 1926 

till 1980. Utgiftsprocenten är detsamma som driftutgifternas andel av inkomsterna. 

Tabell V:1: Utgiftsprocenten vid SJ 1926-1980. 

År 
Före Efter 

År avsättaninga 
r 

avsättningar 

1926 76 83 
1930 70 78 
1940 64 74 
1950 87 96 
1960 86 100 
1970 96 107 
1980 102 113 

Källa: SOS Statens järnvägar 1926-1950, SOS Sveriges järnvägar 1960-1980. 

Som synes, sjönk utgiftsprocenten från 1926 till 1940, oavsett metod. Förbättringarna 

kan tillskrivas effekterna av elektrifieringarna och trafikökningen under 1930-talet. 

Därefter skedde en tydlig ökning av utgiftsprocenten. Denna utgiftsökning var relaterad 

till de ökade driftkostnaderna genom förstatligandet. Dessutom förskjuts 

utgiftsprocenten efter avsättningar definitivt uppåt från 1950. Under 1960-talet 

överstiger den 100%. Skillnaderna mellan metoderna ökar till 1960, för att därefter 

minska något. 

Hur ska då effekterna av dessa nya regler värderas? Problemet är här att fastslå hur 

stor del av dessa avskrivningar som berodde på de nya reglerna och hur stora 

avsättningar som ändå skulle ha gjorts. Det är ett faktum att materielförslitningen under 

kriget och den ålderstigna vagnparken på en stor del av de förstatligade banorna gjorde 

avskrivningsbehovet stort. Det är därför troligt att avskrivningarna hade ökat även utan 
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dessa nya krav. du Rietz har dock helt rätt när han diskuterar avskrivningarnas effekter. 

De nya bokföringsmetoderna gjorde att SJ under hela 1950-talet visade förluster eller i 

bästa fall ett nollresultat, vilket helt klart gav det politiska etablissemanget signaler om 

att järnvägssektorn stod inför nya villkor. Kopplingen mellan transporter och ekonomisk 

tillväxt hade förskjutits från järnvägarna till bilismen, vilket säkert påverkade 

investeringsviljan negativt jämfört med vägsektora. 

Arbetet med att skapa nya och bättre metoder för att beräkna 

produktionskostnaderna och införandet av det nya avskrivningsförfarandet var två 

mycket viktiga delar i den effektivisering och professionalisering av SJ som skedde 

under efterkrigstiden. Med dessa rutiner ökade likheterna med andra stora företag. Det 

fanns dock andra avgörande punkter där verksamheten markant skiljde sig från gängse 

företagande. 

2. Taxepolitiken på konkurrensmarknaden 

Den lönsamhetsprincip som sedan år 1875 rådde för järnvägsdriften är en av de få saker 

som egentligen aldrig har ifrågasatts i den järnvägspolitiska debatten. Den indirekta 

lönsamhetsprincipen innebar att taxesättningen genomsyrades av det politiskt 

övergripande ansvaret för transportmarknaden. Statsbanorna förutsattes drivas enligt 

principer där järnvägarnas multiplikatoreffekter genererade vinster för samhällseko

nomin. Principen innebar att SJ skulle hålla låga taxor som bara täckte 

avkastningskraven men inte gav någon ytterligare vinst. Om det uppstod en vinst utöver 

denna nivå, skulle taxan sänkas. Tanken bakom det var att SJ inte skulle kunna ta ut vad 

som länge uppfattades som monopolvinster. Alternativet som var en direkt 

företagsekonomisk lönsamhetsstrategi med SJ:s vinst som det primära förkastades. Med 

den indirekta lönsamhetsprincipen förutsatte man samtidigt att järnvägarna inte skulle 

erhålla statsbidrag eller drivas med förlust. 

Även om själva principen inte diskuterades i någon nämnvärd utsträckning, så 

fördes en ständig debatt om olika sätt att uppnå målen. Här finns en klar skillnad mellan 

uppfattningarna hos olika intressen före och efter 1950. 

Fram till andra världskrigets slut fanns en motsättning mellan järnvägsstyrelsen och 

olika trafikantintressen representerade av järnvägsrådet. Järnvägsstyrelsen ville använda 

den indirekta lönsamhetsprincipen och taxesättningen så att driftkostnaderna slogs ut på 

samtliga trafikanter. Man ville använda en marknadsanpassad prissättningspolitik, som 

utgick från trafikanternas förmåga att bära högre eller lägre transportkostnader. 

Företagsekonomiska bedömningar skulle styra taxesättningen inom de ramar som den 

övergripande jämvägspolitiken satt upp. Under 1930-talet förde man därför också fram 

uppfattningen att staten skulle hålla SJ skadeslöst för kostnader från socialt eller politiskt 
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betingade transportuppgifter, t.ex. extra låga malmbanefrakter. Järnvägsstyrelsen ansåg 

att taxesättningen borde hållas fri från politiska ingrepp och att staten istället för att 

belasta SJ skulle genomföra nödvändiga åtgärder genom andra kanaler. Avsikten var att 

behålla sambanden mellan järnvägspolitikens övergripande målsättning och de 

ekonomiska fiindamenten intakta. 

En motsatt ståndpunkt intogs ofta av järnvägsrådet och riksdagen. Man vill använda 

den indirekta lönsamhetsprincipen till att subventionera frakterna för vissa bestämda 

delar av näringslivet eller regioner. Framförallt ville man inte att den olönsamma 

järnvägstrafiken i Norrland skulle belasta den ordinarie taxan och leda till att generella 

taxehöjningar genomdrevs. Genom att styra taxan och avkastningskraven med politiska 

beslut, kunde dessa ekonomiska bördor i taxesystemet läggas på skattebetalarna istället 

för på trafikanterna. Ett exempel på en politiskt motiverad nedsättnig i taxan är de 

särskilda Norrlandstarifferna på spannmål och mjöl som gällde för alla transporter av 

dessa varor till och från Norrland mellan åren 1895 och 1930. Fraktnedsättningarna 

motiverades med att priset ute i handeln på dessa basvaror blev orimligt högt om den 

ordinarie frakttaxan skulle användas.32 

Så länge som SJ visade ett överskott, kunde liknande åtgärder genomdrivas med 

statsbanehushållningen som argument. Det var också en linje som riksdagen gärna 

anammade, särskilt under ekonomiska krisperioder. 

3. Det trafiksvaga bannätet och godstaxan 

Under efterkrigstiden var inte problemet att det politiska inflytandet över taxan förryckte 

förhållandena mellan olika trafikantgrupper. Frågan var istället hur driftförlusterna från 

de olönsamma banorna skulle betalas. Borde det göras via generella taxehöjningar eller 

genom politiskt beslutade subventioner till SJ? Uttryckt i andra termer handlade frågan 

om det var trafikanterna eller skattebetalarna som skulle stå för kostnaderna för den 

samhälleligt önskvärda men företagsekonomiskt olönsamma transportapparaten. 

Statsbanehushållningen byggde på att trafikstarka bandelar lämnade ett överskott 

som täckte mer än kostnaderna för det egna transportarbetet - överskottet skulle även 

kompensera förlusterna på det trafiksvaga bannätet. Denna inkomstsubventionspolitik 

var en svår balansgång mellan å ena sidan kraven att uppfylla de ekonomiska målen och 

å andra sidan risken att prissättningen av vissa varor ledde till att SJ förlorade gamla 

kunder och inte kunde konkurrera om nya. Järnvägstaxans politiska karaktär fick också 

två allvarliga följder under efterkrigstiden. 

För det första kunde bilismen konkurrera om frakterna på de mest profitabla 

sträckorna, tack vare att de satte priserna efter sina faktiska kostnader för respektive 

transport. Detta var lättare för biltrafiken än för järnvägarna, både beroende på att den 
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rörliga delen av kostnaderna var större men också på att järnvägstaxan var kopplad till 

politiska och institutionella förhållanden. Detta accentuerades av den generella taxan och 

att järnvägarna var ålagda att upprätthålla en viss samhällelig service. 

För det andra innebar misslyckandet att kostnadsberäkna de egna frakterna på ett 

riktigt sätt att SJ ofta tog ut för låga taxor, under de faktiska produktionskostnaderna på 

de olönsamma banorna. Det förde med sig att trafiken inte gick över till konkurrerande 

transportslag, utan blev kvar som en liten, kostsam rännil som i kraft av att finnas till 

hindrade en nedläggning av bandelen.33 Ibland ledde det istället till att SJ inte kunde 

konkurrera om godsfrakterna, på grund av att taxan för en bestämd transport var för hög i 

jämfört med lastbilstaxorna. Inom vissa intervall var också taxan lägre än för biltrafiken, 

vilket gjorde att järnvägarna utförde transporter som biltrafiken samhällsekonomiskt sett 

kunde utföra till en lägre kostnad.34 

D.H. Aldcroft diskuterade, med anledning av de brittiska järnvägsbolagens 

prissättningspolitik under 1900-talet, en liknande problematik, och pekade där på 

långtgående effekter av tillämpningen. Principen att frakterna inte prissattes enligt 

egenkostnaderna utan enligt den mer godtyckliga principen "to charge what the traffic 

can bear", innebar att: 

"average costs rather than marginal costs were the basis of charging on the system as a whole. Hence on the 
dense and profitable routes and services charges tended to be above marginal costs in order to subsidize the 
less economic parts of the network. Thus in competition with road operators the railway were bound to be 
at a disadvantage, since the latter were free to charge down to their true marginal cost."3  ̂

För SJ:s del blev det mer eller mindre omöjligt att bevara taxesystemet när konkurrensen 

ökade och de olönsamma bandelarnas andel av statsbanenätet dessutom växte. Det 

berodde delvis på inkorporeringen av de enskilda järnvägarna. Det var också en direkt 

följd av trafikavledningen till bilismen på korta och medellånga sträckor. Följden blev 

att taxorna på konkurrensutsatta varor minskade relativt sett, och taxorna för de frakter 

där järnvägen var i monopolställning höjdes för att kompensera nedsättningarna. 

Det innebar samtidigt att bulkvaroma i SJ:s varuspektrum, som var känsligare för 

transportpriset än mer förädlade varor, fick bära en relativt större höjning av 

transportpriserna än vad deras del av transportkostnaderna motiverade. Bland dessa 

varugrupper fanns trä, massa, papper, olja och malm.36 I realiteten gavs dock 

fraktnedsättningar till de större kunderna för att kompensera dem för de icke-mark-

nadsmässiga taxepåslagen. Konkurrensförhållandena förde med sig en särbehandling 

även inom dessa branscher. Där skedde en uppdelning mellan stora och små kunder, där 

de mindre kunderna fick betala höga taxor för sina små transportmängder. För dessa 

kunder kom taxenivån att bli så hög, att det alternativa transportsättet, med lastbil, ibland 

blev en bättre lösning. För stora kunder, med återkommande vagnslaster på särskilda 

sträckor, hade SJ sedan gammalt möjlighet att själva sänka fraktpriset när så var befogat. 
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Detta sattes i system genom att speciella fraktavtal upprättades mellan SJ och kunden. 

Modellen för detta var avtalet på malmbanan. Fraktavtalen kunde dock slå även mot 

andra än de små kunderna. 

Fraktavtalet på malmbanan var mellan 1938-1958 kopplat till malmpriserna. Under 

denna period steg de dramatiskt. Det gjorde att nära 15% av SJ:s inkomster berodde på 

transporterna av ett enda godsslag från en enda kund (jmf kap. III). Under diskussionerna 

med järnvägsrådet om SJ:s nya godstaxa år 1955, hävdade generaldirektör Upmark att 

det var ett problem att SJ:s ekonomiska resultat var beronde av de stigande 

malmpriserna. En ändring av detta förhållande måste ske om SJ skulle kunna planera 

ekonomin och fungera företagsmässigt37 

När LKAB förstatligades år 1957 kom förhandlingarna angående fraktavtalen att 

föras direkt mellan SJ och LKAB. Fraktavtalet kopplades till SJ:s ekonomiska mål. Det 

gjorde att kostnadsökninngama för SJ slog igenom i de fraktavtal som upprättades. Detta 

skapade stridigheter under 1960-1970-talen när konkurrensen och därmed priserna på 

malmmarknaden förändrades. Samtidigt försämrades SJ:s ekonomiska läge. För LKAB 

blev fraktpriserna en mycket viktig del i företagets möjligheter att hävda sig i den 

hårdnande konkurrensen genom att hålla sina kostnader och därmed öka sina 

vinstmarginaler. LKAB hävdade under denna period att SJ tog ut överpriser för 

malmfrakterna. Protesterna ledde så långt att LKAB under hösten 1978 t.o.m. under en 

period fraktade malmen med lastbilar istället för med tåg. SJ menade å sin sida att LKAB 

behandlades som alla andra stora kunder.38 Den absoluta monopolställningen för SJ som 

malmtransportör och taxesättningen utifrån de ekonomiska kraven för affärsbanenätet 

pressade troligen fraktavtalen uppåt. Detta var en skillnad mot tidigare perioder när 

statsmakten förhandlade om fraktavtalen direkt med LKAB och mer allmänna 

samhällsekonomiska hänsyn fick bestämma taxesättningen. Detta dilemma fick en 

lösning år 1983, när malmbanan paradoxalt nog överfördes till E-nätet. I och med detta 

kunde fraktsatserna sättas utifrån rena driftförhållanden, utan att behöva ta någon hänsyn 

till kapitalkostnaderna.39 

Med en större del av frakterna bundna av avtal om godsmängd, tider och 

transportsträckor, blev det lättare för SJ att planera behovet av vagnar och personal. År 

1948 fraktades 30% av godset med särskilda nedsättningar och fraktavtal. Motsvarande 

siffra år 1982 visade att 95% av godsmängden fraktades med särskilda avtal.40 En följd 

av detta blev att privatpersoner och mindre godskunder fick mindre fördelaktiga villkor. 

Stordriftsfördelarna påverkade taxesättningen. Detta var en utveckling som inte stod i 

motsättning till trafikförpliktelserna. Även där hade taxan utarbetats så att större 

sändningar erhöll lägre taxor. Att konkurrensförändringarna ledde till att detta 

systematisk användes som konkurrensmedel var dock ett oförutsett resultat. En ny 
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praxis, grundad på konkurrensförhållandena på transportmarknaden, hade dock 

etablerats. 

4. Från nedskrivningar till driftsubventioner 

Lönsamhetsfrågan komplicerades av de kapitalnedskrivningar som gjorts sedan år 1929 

och som därmed redan minskat trafikanternas del av kostnaderna för järnvägssystemet. 

Detta kunde ses som en tillräcklig kompensation för att SJ skulle fortsätta att upprätthålla 

den olönsamma driften. Det kunde också tolkas som ett erkännande av att staten hade ett 

ekonomiskt ansvar för de olönsamma banorna och att SJ även fortsättningsvis kunde 

räkna med kompensation för den olönsamma trafiken. 

Nedskrivningarna under 1930-talet följdes av förnyade kapitalnedskrivningar under 

1940-talet, vilket visade att staten tog på sig en del av kostnaderna för samhällsansvaret. 

Nedskrivningarna gjordes av flera skäl. Dels var de ett led i omvandlingen av statsför

valtningen och statsbudgeten. Dels var de ett led i försöken att reformera järnvägs-

politiken utan att behöva riva upp grunderna för den. Genom att minimera det 

olönsammma kapitalet som SJ skulle förränta, minskade räntekraven och 

taxehöjningarna kunde hållas tillbaka - i alla fall ökade möjligheterna teoretiskt sett. 

Utan nedskrivningar av kapitalet hade räntekraven stigit. Därmed hade också behovet av 

taxehöjningar ökat och troligen lett till en ännu snabbare avledning av trafiken. 

För 1948 års Järnvägstaxekommittés räkning gjorde järnvägsstyrelsen en undersök

ning av de trafiksvaga bandelarnas omfattning och betydelse för SJ:s ekonomi år 1952, 

enligt de riktlinjer som diskuterades på järnvägskonferensen i Stockholm. Med i 

undersökningen var alla bandelar där transportarbetet var mindre än 625 000 brutto-

tonkilometer per bankilometer och år. Tillsammans utgjorde dessa bandelar 46% av hela 

banlängden det året. Resultatet visade att underskottet i driften av dessa bandelar 

omräknat till 1955 års kostnads- och taxenivå, uppgick till närmare 200 miljoner 

kronor.41 SJ:s totala överskott före avskrivningar samma år var 5 miljoner kronor. Trots 

svårigheter att mäta dessa faktorer på en enskild bandel, och trots att bedömningen av 

vad som ska räknas som en trafiksvag bandel kan diskuteras, visade utredningen ändå på 

problemets vidd. För att göra något åt detta, måste dock frågan om det olönsamma 

bannätet och dess underskott lösas i sin helhet. 

Att trafiken inte skulle subventioneras med statsbidrag var en princip som tydligt 

härstammade från 1800-talets ekonomiska förutsättningar och järnvägarnas monopol

ställning. Nu böljade detta resonemang att ifrågasättas. 

Viljan att ändra på detta förhållande fanns hos samtliga parter i det institutionella 

förhållandet. Som tidigare gick en skiljelinje mellan järnvägsstyrelsen och övriga 

intressenter. I jämförelse med tidigare period hade dock positionerna förändrats något. SJ 
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hävdade nu med beytdligt större kraft att staten måste ta över kostnaderna för det sociala 

ansvaret - med andra ord för den olönsamma trafiken på det trafiksvaga bannätet. Först 

då skulle SJ kunna bli konkurrenskraftigt, dess ekonomi stabiliseras och det skulle bli 

möjligt att sätta taxorna utifrån de ekonomiska förhållandena på transportmarknaden och 

järnvägssektorns ekonomiska målsättningar. Järnvägsstyrelsen efterlyste en högre grad 

av självständighet att agera som transportföretag. 

Järnvägsrådet, statliga utredningar och olika regionala instanser ville lösa 

problemen med underskottet genom att subventionera en sänkning av järnvägstaxorna.42 

Medan järnvägsstyrelsen främst var ute efter att slopa statsbanehushållningens 

restriktioner för SJ, ville riksdagen och järnvägsrådet ändra på de ekonomiska villkoren 

för dem, men behålla det politiska inflytande dessa regler gav. 

En viktig skillnad mellan förslagen, var deras långsiktiga ekonomiska effekter. Med 

ett mer marknads- och kostnadsstyrt förslag skulle den likformiga taxan - i alla fall 

teoretiskt sett - upphöra och med den en stor del av de ursprungliga järnvägspolitiska 

målen. Med subventioner kunde dessa mål behållas. Å andra sidan minskar en 

subventionspolitik inte på sikt det olönsamma inslaget i trafiken. Subventionerna ökar 

inte heller kunskaperna och informationen om de reella kostnaderna och villkoren på 

transportmarknaden. Om subventionerna inte kopplas till någon form av 

resultatförbättring för verksamheten, försvinner samtidigt ett kraftfullt incitament för 

rationalisering och effektivisering i och med att subventionen införs.43 

I det betänkande som 1948 års Taxekommitté lämnade år 1956, tog man upp 

problemet med hur de likformiga taxorna skulle kunna fungera på det mycket ojämnt 

trafikerade järnvägsnätet. Taxeplikten innebar att taxan skulle vara likformig över hela 

landet. Tarifferna sattes så att en beräknad genomsnittlig inkomst för SJ skulle uppnås. 

Trots att det fanns starka företagsekonomiska argument för att upphöra med detta 

förfarande, bedömde Taxekommittén att de samhällsekonomiska fördelama med en 

enhetlig taxa övervägde de företagsekonomiska olägenheterna för SJ.44 

Däremot innebar situationen med det olönsamma bannätet att taxehöjningarna slog 

snett mot vissa varugrupper. För att det ekonomiska målet med taxepolitiken skulle 

uppnås, menade man därför, att SJ måste få bidrag till driften av underskottsbanorna.45 

Taxekommittén uppmanade därför riksdagen att anslå en bestämd summa till SJ för 

driften av de olönsamma banorna. Riksdagen bestämde också år 1958 att SJ skulle 

erhålla ett driftbidrag om 100 miljoner kronor budgetåren 1958/59 och 1959/60, samt 

ytterligare 80 miljoner kronor de kommande åren.46 För att uppfylla de strängare 

företagsekonomiska avkstningskraven under 1950-talet blev lösningen att införa en 

subvention av driften på det olönsamma bannätet. Det var trafiktjänster som ytterst 

kunde ses som politiskt bestämda. 
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5. Statsbanehushållningen i kris 

Perioden från 1945 fram till 1963 karaktäriseras av en fortlöpande politisk debatt om 

järnvägarnas framtida roll i samhällsekonomin. Skilt från dessa resonemang 

genomfördes en effektivisering och snabb rationalisering av SJ:s verksamhet för att klara 

av det växande transportarbetet på stambanorna: succesivt "fulländades" järnvägsdriften 

tekniskt. Containersystem infördes, ATC-systemet vann inträde, terminalhanteringen 

förbättrades. Kombinationslaster mellan lastbil och järnvägar växte fram som en 

konkurrenskraftig transportlösning.47 Gapet mellan den tekniska rationaliseringen och 

diskussionen om de politiska och administrativa styrmedlen visar i vilken grad det 

saknades en helhetssyn för järnvägarnas utevckling. 

Under mellankrigstiden hade SJ:s generaldirektör, Axel Granholm, upprätthållit 

visionerna från statsbanornas tidigare period, när deras roll i samhällsekonomi och SJ:s 

ekonomiska resultat var avhängiga varandra och kunde inordnas i ett sammanhållet 

jämvägspolitiskt program. Under efterkrigstiden upprätthölls inte detta övergripande 

perspektiv på samma sätt av generaldirektörerna. Både Gustav Dahlbeck (1938-1949) 

och Erik Upmark (1949-1969) ägnade sig i mycket högre grad än sina företrädare åt 

interna problem och diskussioner om SJ:s organisatoriska reformering än åt mer 

principiella resonemang om järnvägarnas roll i samhällekonomin. I detta avseende är de 

mer att betrakta som moderna företagsledare, om än i en stelnad organisationsform. Nils 

Brunsson pekar också på förhållandet att initiativen till att reformera SJ under 

efterkrigstiden i ökad utsträckning kommer från generaldirektörerna istället för att som 

tidigare initieras av överrevisorema eller av riksdagen genom speciellt tillsatta 

utredningar. Det är också en tendens som förstärks ju längre fram i tiden vi kommer.48 

Under perioden 1945-1963 effektiviserades och moderniserades SJ genom 

nedläggningar och förbättrade driftformer. Drift- och förvaltningsfrågor var i högre grad 

än andra frågor områden där SJ hade egen beslutanderätt. De organisatoriska och 

tekniska förändringarna av driften hade en parallell i de nya ekonomiska regelsystem 

som utvecklades. De rörde de företagsekonomiska styrmedlen; avskrivningsförfarandet 

och nya principer för kostnadsberäkningarna. Under denna period framstår däremot det 

faktum att taxeprinciperna, avkastningskraven och frågan om ansvaret för det 

olönsamma bannätet inte avgjordes, samt oklarheten om järnvägspolitikens övergripande 

mål, som tecken på en ökad institutionell dissonans. SJ liknade ett konkurrensutsatt 

monopol med ett allt mer betungande och kostnadskrävande samhällsansvar. 

Inrättandet av driftbidraget från år 1958 kan i detta ljus ses som ett försök att både 

äta kakan och ha den kvar - att under en kort övergångsperiod ge ett bidrag som skulle 

underlätta en anpassning av driften till marknadsförhållandena. Driftbidraget skulle 

försvinna när behovet av subventioner avskaffades genom rationaliseringar och 
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nedläggningar. 1958 års Besparingsutredning menade att om rationaliseringsarbetet 

inom SJ påskyndades, så skulle det statsfinansiellt betungande driftbidraget kunna 

avskaffas från budgetåret 1964/65.49 Istället kom driftbidraget att bli ett nytt 

järnvägspolitiskt styrmedel med oanad räckvidd. Vad som vid 1950-talets slut 

uppfattades som ett elegant försök att lyfta av SJ en orimlig samhällsekonomisk börda, 

kom under de följande decennierna att bli en tung utgiftspost för statsfinanserna. 

D. En ny trafikpolitik formas 

År 1953 tillsattes en trafikutredning med direktiv att "skapa större klarhet om 

järnvägarnas plats i vårt framtida transportsystem". Utredningen arbetade i nio år och 

lämnade ett betänkande som kom att utgöra grunden för 1963 års trafikpolitiska beslut.50 

Beslutet innebar att ett mer konkurrensbefrämjande system skulle skapas på 

transportmarknaden genom att vissa konkurrenshämmande regleringar togs bort.51 

Marknaden skulle reglera förhållandena mellan transportmedlen. Det gällde nu att få 

järnvägarna att fungera på samma villkor som de övriga trafikslagen. För detta krävdes 

att de gamla ramarna för järnvägssektorn bröts upp och ersattes av andra. 

Detta beslut markerade ett klart brott mot den tidigare förda politiken på 

transportmarknaden på framförallt tre punkter.52 För det första skulle jämvikten på 

marknaden uppnås genom en konkurrens på lika villkor mellan de olika transportmedlen 

och inte som tidigare med en central styrning av järnvägarnas politiska mål. 

Trafikpolitikens uppgift var att skapa likartade konkurrensförutsättningar och inte att 

reglera konkurrensen med administrativa medel. Detta innebar också att de konkurrens-

begränsande regelsystemen för vägtrafiken ändrades.53 

För det andra skulle vaije transportslag bära sina självkostnader, i detta 

sammanhang något vagt definierade som de kostnader de förorsakade 

samhällsekonomin. Normalt sett skulle trafiken inte subventioneras utan vara 

självbärande. Inte heller skulle någon inkomstutjämning mellan olika transporter inom 

vaije enskild transportgren ske. Taxesättningen skulle grundas på företagets reella 

kostnader för frakterna.54 På så sätt skulle marknaden komma att styra fördelningen av 

transporter och persontrafik mellan transportslagen. Tanken var att om det för vaije 

trafikgren rådde balans mellan intäkter och kostnader så skulle också 

transportmarknaden i sin helhet vara i jämvikt. Detta innebar också att en 

företagsekonomsik effektivitet måste främjas. 

För det tredje, men inte minst viktigt eftersom det stod i ett visst motsatsförhållande 

till de övriga delarna, var det klart att staten måste köpa de järnvägstjänster som var 

samhällsekonomiskt önskvärda men inte företagsekonomiskt lönsamma och därför inte 
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skulle komma till stånd med det nya systemet. Genom att köpa trafiktjänster av SJ skulle 

staten upprätthålla transportförsöijningen även på olönsamma banor.55 

Det var dock långt ifrån klart vad som vad som egentligen avsågs med 

målformuleringarna. När det gällde de kostnader som vaije trafikgren skulle svara för, 

kan självkostnadsbegreppet t.ex. ges tre olika tolkningar. Skillnaderna gällde 

omfattningen av kostnadsansvaret - ska de innefatta samhällets kostnader för 

trafiksäkerhet, sjukvård, externa effekter?56 I propositionen lämnades även stort 

utrymme för tolkningar när det gällde vilka kriterier som bestämde vad som var en 

tillfredsställande transportförsöxjning; där sades bara att samhället ska garantera en 

rimlig service. 

1950-talets tendenser på transportmarknaden kunde trots den nya trafikpolitiken 

inte brytas de följande decennierna. I den meningen blev effekterna av trafikpolitiken 

inte stora. Däremot innebar 1963 års beslut en förändring på ett mer ideologiskt plan: för 

första gången fastslogs principen om lika villkor som grund för konkurrensen inom 

transportsektorn. Rent generellt bestod den kanske viktigaste förändringen i det faktum 

att staten avsade sig delar av ansvaret för att styra transportmarknadens fortsatta 

utveckling. Tidigare hade järnvägspolitiken gjorts till norm för den nationella 

transportmarknaden. Nu etablerades en trafikpolitik där bilismen gavs samma status som 

järnvägarna. Det var ett uttryck för att villkoren på transportmarknaden hade ändrats. 

Uppfattningen om SJ och SJ:s roll hade dock inte förändrats i motsvarande grad. En mer 

jämvägsekonomisk syn, där SJ:s särintresse som transportföretag sattes före de 

samhälleliga kraven på verksamheten fanns ännu inte. 

1. Institutionell förnyelse och tröghet under 1960- och 1970 talen 

De reformer som genomdrevs i järnvägssektorn rörde både de tidigare institutionella 

förhållandena och järnvägspolitikens mål. Den nya trafikpolitiken genomfördes i två 

etapper under en treårsperiod. För SJ innebar etapp ett att förräntningskraven förändrades 

liksom att kostnadsansvaret för trafiken på vissa bandelar lyftes bort. Den viktigaste 

förändringen var att den sedan lång tid existerande uppdelningen mellan trafikstarka och 

trafiksvaga bandelar nu också i praktiken ledde till en organisatorisk uppdelning av 

bannätet. Detta innebar att järnvägsnätet delades in i ett affärsbanenät (A-nätet) och ett 

ersättningsberättigat nät (E-nätet). Även om SJ också fortsättningsvis skötte driften och 

trafiken på de två bannäten, gällde olika ekonomiska mål och samhälleliga förpliktelser 

för de olika delarna. 

På det ersättningsberättigade nätet var det ekonomiska målet att hålla driftbidraget 

på en låg nivå. SJ skulle driva så lite olönsam trafik som möjligt men ändå svara upp mot 

de krav på "god transportstandard" som det trafikpolitiska beslut stipulerade. Här var det 
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liksom tidigare statsmakten som bestämde trafikens omfattning. Kravet på SJ:s 

samhällsansvar levde fortfarande kvar. 

På affärsbanenätet var det ekonomiska målet att driva trafiken med full förräntning 

av dess del av statsbanekapitalet. En av grunderna för att detta skulle uppnås var att 

taxan på affärsbanenätet kunde sättas utan hänsyn till andra förhållanden än 

konkurrenssituationen. 

Här fanns två stötestenar. För det första krävde det att taxan på A-nätet frikopplades 

från kostnaderna på E-nätet. Att ge SJ en ökad frihet att fastställa taxorna var dock en 

kontroversiell fråga. Medan exempelvis 1948 års taxekommitté ansett det viktigt att 

järnvägsstyrelsens befogenheter att själva bestämma över taxesättningen ökade, var det 

något som inte genomfördes med det trafikpolitiska beslutet. Däremot hade 

järnvägstyrelsen år 1959 givits bestämmande rätt att sätta taxan för expressgods, resgods, 

paketgods samt frakt- och ilstyckegodssändingar under 200 kg.57 I propositionen år 

1963, ställde sig kommunikationsminister Gösta Skoglund tvekande till att utöka SJ:s 

befogenheter i denna riktning. Riksdagen beslutade att SJ under etapp ett fick ökade 

möjligheter att besluta om olika typer av rabatterade biljetter, exempelvis 

månadsbiljetter. Järnvägsstyrelsens frihet att själv bestämma taxan i gods- och 

persontrafik ökade endast i begränsade avseenden. Det övergripnade ansvaret för taxan 

låg kvar hos statsmakten. 

Det andra problemet som måste lösas om SJ skulle jämställas med andra 

transportmedel var pensionsutgifterna. SJ betalade ut pensioner till pensionerad personal 

och deras efterlevande samtidigt som man erlade ATP-avgifter till den anställda 

personalen. Övriga transportföretag hade inget ansvar för tidigare anställd personal. 

Detta var något som belastade SJ:s ekonomi men inte drabbade konkurrenterna. Inte 

heller hade SJ samma möjligheter som andra företag att att fondera medel under "goda" 

år för att skydda sig mot den extra belastning på det ekonomiska resultatet som 

pensionsutgifterna innebar.58 SJ:s pensionsutgifter var stora i jämförelse med andra 

trafikföretag. SJ:s egna beräkningar vid 1960-talets mitt visade att detta system innebar 

en merkostnad på 300 miljoner kronor för perioden mellan budgetåren 1961/62 och 

1966/67, jämfört med förpliktelserna för konkurrerande transportmedel.59 

Ännu fanns också vissa av de gamla trafikförpliktelsema kvar. Under reformens 

andra etapp, som inleddes i juli 1966, togs trafikeringsplikten och delar av taxeplikten 

bort på affärsbanenätet. Skyldigheten att behandla alla kunder lika såväl ur 

taxehänseende som när det gällde vagnstilldelning o.s.v., försvann ur trafikstadgan. Det 

innebar att de fraktrabatter som beviljades en viss trafikant inte längre behövde 

offentliggöras. Detta ökade likheterna med villkoren för andra transportslag. 

Detta minskade dock inte problemen med att driva det ersättningsberättigade nätet 

effektivt. Tanken bakom det trafikpolitiska beslutet var att driftbidraget skulle kunna 
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avvecklas efter hand. En snabb rationalisering av järnvägstrafiken skulle ske samtidigt 

som trafiken sökte sig nya vägar. Detta blev inte fallet. Istället kom en allt större del av 

de banor som räknats till affärsbanenätet att som en följd av konkurrensen från 

vägtrafiken överföras till E-nätet. Från år 1964 blev driftbidraget en ersättning för 

underskottet på hela det trafiksvaga järnvägsnätet. När det efterhand stod klart att även 

trafikstarka banor kunde ha olönsam trafik, blev det svårt att upprätthålla driftbidragets 

koppling till den ursprungliga målsättningen att under en kort övergångsperiod fungera 

som rationaliseringsinstrument. Driftersättningen kom istället att uppfattas som en 

allmän subvention till statsbanorna som en följd av strukturproblemen inom 

järnvägssektorn.60 

I figur V:1 (sid. 166) visas den geografiska fördelningen av de två bangrupperna år 

1972. Överensstämmelsen mellan affärsbanenätet och de bandelar som byggdes före 

1906 är stor. Likaså överensstämmer det ersättningsberättigade bannätet väl med 

kulturbanorna och de förstatligade järnvägarna. Trots en snabb nedläggning av 

olönsamma bandelar och indragning av stationer under 1960-talet utgjorde det 

trafiksvaga och ersättningsberättigade nätet ca 50% av den totala trafikerade banlängden 

till 1980 61 Medan driftersättningen under 1960-talet utgjorde knappt 10% av SJ:s totala 

inkomster kom den under 1970-talets första år att stabiliseras på en nivå på närmare 

15% av de totala inkomsterna (jmf tabell 111:17)62 

Att det trafikpolitiska beslutet år 1963 skapade delvis nya ramar och regler för 

järnvägarna innebar inte att den negativa ekonomiska trenden inom jämvägssektorn 

kunde brytas. Under trycket av den snabba ekonomiska strukturomvandlingen som 

skedde under 1960- och 1970-talen höjdes åter ropen på en reglering och politisk 

styrning av transportmarknaden. En tredje reformetapp, som skulle inneburit ytterligare 

förändringar av kapitalkostnaderna för SJ, genomfördes inte. Ett regionalpolitiskt 

motstånd mot ytterligare rationaliseringar av järnvägsdriften var starkt. Också det faktum 

att driftbidraget även fortsättningsvis betalades ut till SJ, vilket komplicerade 

kapitalfrågan, bidrog till att etapp tre sköts upp i avvaktan på nya utredningar av 

förhållandena på transportmarknaden.63 

Behovet av en nationell planering för transportmarknaden blev alltmer uppenbart 

under olje- och strukturkriserna på 1970-talet. Framförallt efterlystes en samordning 

mellan transportslagen, inte minst av regionalekonomiska skäl. Från statsmaktens sida 

böljade man därför åter se på transportmarknaden som en helhet vilken skulle regleras 

med hänsyn till dess effekter på nationell nivå, istället för som separata, konkurrerande 

transportmedel. 
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Figur V:l: Affarsbanenätet och det ersättningsberättigade bannätet år 1972. 

A-nätet 

E-nätet 

Källa: Ds K 1972:8. Büaga 9. 
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En stor del av problemen fanns på de regionala transportmarknaderna. Samtidigt 

som järnvägens roll som regionalt transportmedel minskade växte sig andra 

transportlösningar starkare. Tillsammans med en snabb ekonomisk strukturomvandling 

kom "järnvägsdöden" under 1960-talet att symbolisera regionernas ekonomiska död. 

Järnvägen hade kommit med civilisationen. Nu hade tågen sluta köra eller körde i bästa 

fall förbi. Därmed klipptes ett symboliskt band av mellan den nationella och den 

regionala ekonomiska utvecklingen. 

Från 1960-talets senare del kombinerades nedläggningarna med andra rationali

seringsåtgärder, framförallt av en omfattande indragning av stationer och hållplatser. 

Tabell V:2: Procentuell förändring av banlängd och antal stationer 1956-1979 

Period: 1956-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-79 
Banlängd 
Stationer i 

i 
Ln

 o
j 

-12% 
-17% 

-9% 
-30% 

-1% 
-19% -11% 

Källa: SOS Statens järnvägar 125 âr, s. 107. 

Under en tioårsperiod försvann nära 50% av antalet stationer. Denna förändring 

sammanföll med att SJ:s befogenheter att forma driftplanen ökade när delar av 

trafikförpliktelserna togs bort under den nya jämvägspolitikens andra etapp. Det var 

också under denna period som de tidigare diskuterade förändringarna av tidtabellen 

genomfördes (se kap. III). 

Att detta slog hårt mot den regionala järnvägstrafiken står utom allt tvivel. Men 

dessa rationaliseringar företogs också som en följd av de hårdare kraven på SJ att driva 

affärsbanenätet med vinst samtidigt som underskotten på E-nätet helst skulle minskas. 

Under 1970-talet upphörde nedläggningarna av järnvägar. Stationsindragningarna blev 

det medel som kunde användas i en rationalisering av driften. Detta hjälpte emellertid 

inte långt. Under 1970-talet ökade förlusterna för SJ stadigt både på A- och E-nätet. 

Intentionerna att trafiken skulle bära sina egna kostnader och att det olönsamma bannätet 

skulle rationaliseras bort hade inte förverkligats. 

2. Järnvägsstyrelsens politisering 

Med den organisationsreform som genomfördes år 1963, infördes en s.k. kollegial 

styrelseform för järnvägsstyrelsen. En sådan omorganisation hade med jämna mellanrum 

diskuterats sedan 1800-talets slut, men aldrig vunnit gehör. Till skillnad från tidigare, 

när generaldirektören ensam hade bestämt i stort som smått, fattades nu besluten enligt 

en majoritetsprincip. En kungstanke bakom den kollegiala formen var att trafikant- och 
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andra samhällsintressen skulle garanteras inflytande. Järnvägsrådet hade sedan år 1908 

fungerat som en "tredje man" i diskussioner om taxans utformning och andra väsentliga 

beslut. Med hänvisning till den nya styrelseformen som gav samhällsintresset tillräckligt 

inflytande över SJ förordade representanterna i rådet att det skulle avvecklas. Till denna 

uppfattning bidrog också tillkomsten av Näringslivets trafikdelegation, som i ökande 

utsträckning böljat anlitas av Kungl. Maj:t som remissinstans.64 Järnvägsrådet lades 

också ned år 1968. 

Den nya styrelseformen innebar ett väsentligt utökat direkt politiskt inflytande över 

styrelsens sammansättning. Den tidigare styrelsen bestod av generaldirektören och 

cheferna för avdelningar och byråer samt två järnvägsfullmäktige. Antalet ledamöter 

minskade nu till sex. Kungl. Maj:t utsåg de fem ledamöter som tillsammans med 

generaldirektören utgjorde styrelsen.65 Som en följd av detta försvann "järnvägsmännen" 

ur styrelsen. Efter 1969, när Erik Upmark avgick, hämtades också generaldirektörerna 

utanför järnvägssektorn.66 Styrelseledamöterna bestod av politiker, tjänstemän ifrån 

kommunikationsdepartementet och näringslivsrepresentanter 67 Det kan tyckas som en 

paradox att denna tid när marknaden erkändes som styrmedel för transportsektorn förde 

med sig ett ökat direkt politiskt inflytande över järnvägarnas organisation. Det är en 

händelse som ser ut som en tanke att det politiska inflytandet över järnvägsstyrelsen ökar 

när statsbidraget till SJ blir viktigare. 

Det trafikpolitiska beslutet år 1963 innebar en radikal institutionell förändring inom 

järnvägssektorn. Det ledde till att statsbanehushållningens ekonomiska och politiska 

principer delades upp och tillämpades på ett nytt sätt. De ekonomiska målen med 

självkostnadstäckning och förräntningskrav på kapitalet begränsades till A-nätet. De 

politiska målen, där den nationella transportförsöijningen och samhällsansvaret 

premierades, fortsatte att gälla på det olönsamma E-nätet. Medan ansvaret för den totala 

järnvägsdriften fortfarande vilade på SJ, delades dock det ekonomiska ansvaret upp på 

ett nytt sätt mellan SJ och statsmakten. SJ fick större frihet att driva de bärkraftiga 

linjerna i enlighet med en järnvägsekonomisk lönsamhet. Samtidigt tog staten över 

kostnadsansvaret för det olönsamma bannätet. I och med detta genomfördes den reform 

som järnvägsrådet föreslog under 1920-talet, men som då bestämt avvisades av såväl SJ 

som regering och riksdag (jmf kap. IV). 
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Figur V:2: Förändringarna i statsbanehushållningen 1963-1979 

Statsbanehushållningen 
1963-1979 

Affarsbanenätet Ersättningsberättigade 
nätet 

Politiska mål Fri konkurrens på lika 

villkor med övriga 

transportmedel 

Fullgod transportservice för 

hela riket 

Ekonomiska mål Företagsmässig lönsamhet Så liten förlust som möjligt 

till given trafikomfattning 

Kostnads - och 

ansvarsfördelning 

SJ: drift- och räntekost

nader på A-nätet. Ökad 

frihet att sätt taxorna. 

Staten: Beslut om politiska 

och ekonomiska mål. Anslå 

medel till investeringar. 

SJ: driftkostnaderna på 

E-nätet 

Staten: kapitalkostnader, 

investeringar 

Medel Konkurrensen på 

transportmarknaden 

Ökad frihet från 

samhällsförpliktelser 

Subventioner av 

driftförlusterna, 

samhällsförpliktelser 

Trots att den trafikpolitiska reformen år 1963 syftade till att upprätta en ny balans på 

transportmarknaden och att komma till rätta med SJ:s ekonomiska problem lyckades 

man inte uppnå något av målen. För en bred opinion, även utanför riksdagen, var 

järnvägsnedläggningarna ett tecken på att politiken drivits för långt.68 Men eftersom en 

stor del av samhällsförpliktelserna fortfarande gällde kunde riksdagen korrigera 

marknadens utfall med ekonomiska subventioner. 

Sett ur detta perspektiv var trafikpolitiken en halvmesyr. Den innehöll en 

kombination av en konkurrensideologi där samtidigt en del av marknaden styrdes genom 

politiska beslut och finansierades genom subventioner. Därmed uppstod aldrig de 

förväntade samhällsekonomiska -. eller företagsekonomiska - vinstema. 

3. Den trögföränderliga järnvägspolitiken 

Frågan om vilken betydelse den förda järnvägspolitiken hade för SJ:s bekymmersamma 
situation på transportmarknaden är värd att stanna till vid. Åke E. Andersson menar att 
jordbruks- och järnvägspolitiken framstår som Västeuropas mest konserverande 
ekonomiska sfärer, till stor del beroende på att båda sektorerna brottas med dåligt 
kapacitetsutnyttjande, en orimligt låg självfinansiering och föråldrade institutioner. 
Andersson fortsätter: 

"Svenska politiska beslut, som berört vägnätets utbyggnad och nedläggningarna av järnvägslinjer, har 
bevarat en nätverksstruktur som blivit betydligt mera föråldrad än Västeuropas genomsnitt"  ̂
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Medan relationen mellan järnvägsnätets och vägnätets längd i Sverige var över 7%, var 

motsvarande relationen i övriga Västeuropa mindre än 5%. Av detta drar Andersson 

slutsatsen att förhållandena inom järnvägssektorn har bromsat upp en nödvändig 

omvandling av det svenska kommunikationsnätet, och därmed en fortsatt och nödvändig 

arbetsfördelning mellan olika transportslag. 

Innebörden i detta påstående kan diskuteras ur flera aspekter. Den ålderdomliga 

strukturen i jämvägssektorn, definierat som att en stor andel av sekelskiftets 

investeringar finns kvar i drift under efterkrigstiden, är ett uttryck för två förhållanden. 

För det första att Sverige har haft mer järnväg per invånare än andra länder. Redan vid 

sekelskiftet hade Sverige ett väl utbyggt järnvägsnät. År 1900 fanns 2,2 kilometer 

järnväg per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Storbritannien var 0,9 kilometer, i 

Norge och Finland 0,9 respektive 1,0 kilometer (tabell V:3). 

Tabell V:3: Kvoten mellan järnvägar och befolkning 1900-1975 samt mellan vägar och 

befolkning 1973 i några länder. Kilometer per 100 000 invånare. 

Km järnväg per 100 000 inv. Km väg per 100 000 inv. 

År 1900 1950 1975 1973 

S 2,2 2,3 1,5 2,3 

N 0,9 1,4 1,1 1,9 

SF 1,0 1,2 1,3 2,2 

GB 0,9 0,7 0,4 0,5 

Källa: B.R. Mitchell (1981), SOU 1975:86, s. 60. 

Under 1900-talets första hälft byggdes järnvägsnäten ut i Norge och Finland. Ännu år 

1975 var järnvägstätheten större i Sverige, även om skillnaderna mot de nordiska 

länderna hade minskat. Däremot hade skillnaden mot Storbritannien ökat. När det gäller 

den stora omfattningen av såväl väg- som järnvägsnät i Sverige, brukar de långa 

avstånden föras fram som en förklaring. En jämförelse med Norge och Finland, där 

avstånden också är långa, tyder dock på att det speciella med Sverige inte är sambanden 

mellan långa avstånd och järnvägar, utan att ett finmaskigt nät av regionala järnvägar 

tidigt byggdes ut. Sverige hade således under seklets första hälft en "modem" 

nätverksstruktur. 

Under mellankrigstiden byggdes också de allmänna vägarna ut i ökad omfattning. 

År 1973 fanns 2,3 kilometer vägar per 100 000 invånare i Sverige. Denna siffra har 

motsvarighet i Finland, där relationen var 2,2 kilometer. Detta tyder på att vägbyggandet 

inte i någon större utsträckning tycks ha hämmats av att järnvägsnätet också var 
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omfångsrikt. Också trafikexpansionen för landsvägstrafiken tyder på att Sverige inte 

avviker från den generella utvecklingen i Europa. Enligt en svensk utredning för 

upprättandet av en riksvägplan vid 1950-talets slut, beräknades minskningen av 

järnvägarnas andel av godstransportarbetet från ungefär 70% till 50% i Europa exklusive 

Östeuropa mellan åren 1930 och 1954. Av det totala inrikes godstransportarbetet svarade 

lastbilarna i Sverige för ca 26% år 1954. I Norge och Finland var siffran 27% och i 

Storbritannien 38%.70 Avledningen av trafik från järnvägarna tycks heller inte påverkas 

på något avgörande sätt av de stora skillnaderna i järnvägsnätets omfattning mellan olika 

länder. Som tidigare diskuterades (jmf kap. III), har därefter en allt större del av 

godstransportarbetet kommit att utföras av landsvägstrafiken. Det är inte självklart att 

järnvägsnätets omfattning skulle inverka negativt på den ekonomiska tillväxten. 

Det andra förhållandet man kan peka på är därför att det svenska exemplet tyder på 

en välvillig politisk inställning och goda institutionella förutsättningar för investeringar i 

transportinfrastruktur. Däremot kan man fråga sig hur denna järnvägspolitiska inställning 

har påverkat järnvägarnas effektivitet och konkurrensförmåga. Betalningsviljan för 

järnvägssystemet har varit hög. Detta har bidragit till den föråldrade nätverksstruktur 

Andersson ser under efterkrigstiden. 

Vad berodde då denna tröghet på? För det första var en orsak bakom 

järnvägspolitikens överlevnad det institutionella förhållandets flexibilitet. Behovet av att 

anpassa järnvägarna till omvandlingen av marknadsbetingelserna kunde under en lång 

period tillgodoses av förändringar inom det etablerade institutionella systemet. 

För det andra har järnvägspolitiken betydelse för det regionala transportsystemet 

och etablerade ekonomiska och politiska förhållanden på denna nivå. Att detta regionala 

perspektiv är av stor betydelse både för järnvägspolitikens utveckling och för de 

nationella investeringarna i infrastruktur är dock a priori inget djärvt eller orimligt 

antagande. Detta innebär inte att bevekelsegrunderna för järnvägspolitiken helt 

grundades på snäva regionala egenintressen. Det bör framhållas att övertygelsen om 

järnvägarnas betydelse för den ekonomiska utvecklingen var djupt rotade i såväl 

riksdagen som i gemene mans medvetande. 

Ett tämligen enkelt konstaterande, är att järnvägs- och jordbrukspolitik är av stor 

regionalekonomisk betydelse såväl i Europa som i Sverige. Ett stort mått konservatism 

och försiktighet i den politiska omvandlingen inom dessa områden är därför inte att 

förvånas över, liksom att betalnigsviljan för att behålla det rådande systemet är hög. 

Medan dessa förhållanden verkade för att statsbanehushållningen bevarades, fanns 

det samtidigt krafter som verkade för en förändring av järnvägspolitiken. Den viktigaste 

var att järnvägarnas lönsamhet minskande, vilket ökade svårigheterna att uppfylla de 

ekonomiska och politiska målen. Detta krympte det jämvägspolitiska 

handlingsutrymmet. 
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Omställningen var svår för SJ. SJ:s kostnadsstruktur förändrades definitivt under 

1950-talet. Redan från 1943 böljade driftkostnaderna stiga snabbare än intäkterna. Trots 

ett flertal taxehöjningar under 1940-50-talen förbättrades inte läget. I jubileumsskriften 

till SJ:s hundraårsfirande år 1956, beskrev generaldirektör Erik Upmark läget: 

"Järnvägen är på inkomstsidan pressad av konkurrens och på utgiftssidan av främst av de anställdas 
önskemå] om bättre löner. Problemet försvåras av inflationistisk utveckling och därvidlag ej blott av 
motsvarande taxehöjningars eftersläpning i förhållande till kostnadshöjningarna. " ̂  

Dessa problem var inte något specifikt för de svenska järnvägarna. Ute i Europa förekom 

liknande svårigheter och diskussioner om nya lösningar. Bernard de Fontgalland tar upp 

de generella svårigheterna att anpassa den industrialiserade västvärldens järnvägar till de 

nya marknadsförhållandena. En jämförelse av järnvägarnas utveckling i USA, 

Västeuropa och Sovjetunionen de två åren 1934 och 1974, illustrerar problemet. 

Tabell V:4: Olika världsdelars järnvägsnät åren 1934 och 1974. 

Milj.trafiken- Antal Milj.trafiken-
Världsdel Banlängd t km heter/arb arb./bankm heter/bankm 

År 1934 1974 1934 1974 1934 1974 1934 1974 

Sovjetunionen 83 183 12 162 25 15 2 25 
USA 383 335 46 256 3 2 1 4 
Västeuropa 271 252 11 12 10 12 1 3 

Källa: B. de Fontgalland (1980), s. 88. 

Den kraftiga ökningen av såväl banlängd som transportarbete i Sovjetunionen, kan 

förklaras av satsningen på att industrialisera landet med hjälp av tung industri. Liksom 

tidigare i Västeuropa ökade behoven av masstransporter av bulkvaror vilket gynnade 

järnvägarnas transportarbete. I Sovjet gick också industrialiseringen och 

rationaliseringen av järnvägarna hand i hand, vilket drastiskt minskade antalet arbetare 

per bankilometer och höjde arbetsproduktiviteten. I USA minskade under samma period 

banlängden liksom antalet arbetare per bankilometer. Där ökade också transportarbetets 

omfattning, om än inte alls lika snabbt som i Sovjetunionen. 

Järnvägens kris var däremot klart uttalad i Västeuropa. Där minskade banlängden, 

men samtidigt steg antalet arbetare per bankilometer. Transportarbetet liksom 

arbetsproduktiviteten ökade inte heller särskilt mycket. Sammantaget talar detta för en 

allvarlig strukturkris för Västeuropas järnvägar som hänger samman med 

samhällsekonomins förändring. Denna utveckling och svårigheterna att genomföra 

effektiva reformer i järnvägssektorn, föranledde de Fontgalland att kalla åren mellan 

1955 och 1965 för "a black period in railway history"72 
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Däremot var det stora skillnader inom Västeuropa. Under denna period var 

trafikutvecklingen för Storbritannien katastrofal, i synnerhet för godstrafiken. Räknat i 

tonkilometer minskade den med nära 30% åren 1955-1965. För SJ var persontrafikens 

utveckling också problematisk. Den minskade med ungefär 13% räknat i 

personkilometer. Det var bara i Storbritannien persontrafikutvecklingen också var 

negativ under samma tid.73 

Tillsammans ställde detta stora krav på anpassning och förnyelse av de 

institutionella förhållandena och målen inom den svenska järnvägssektorn. Från ett läge 

där järnvägspolitiken fungerade som ekonomisk politik växte en trafikpolitik fram som 

syftade till att en konkurrens på lika villkor skulle reglera förhållandena mellan olika 

transportslag. Men transportmedlens frihet att agera som företag på marknaden 

likställdes inte fullt ut. Exempelvis låg kontrollen över taxan som styrmedel låg 

fortfarande hos Kungl. Maj:t. Däremot försökte man avlasta SJ ekonomiskt. Den 

järnvägsekonomiska inriktningen på politiken begränsades därmed till ökade likheter 

med andra transportmedel i villkoren på kostnadssidan. Under 1960-1970-talet kom SJ 

att ägna sig åt att på alla sätt försöka minska kostnaderna för driften. Rationaliseringar 

och besparingar var det sätt som stod till buds för att öka de ekonomiska marginalerna. 

4. En defensiv anpassning 1945-1980 

Under efterkrigstiden växte klyftan mellan statsbanehushållningens mål och 

möjligheterna att uppfylla dem. Medan en dålig lönsamhet under mellankrigstiden varit 

problemet för en stor del av de enskilda järnvägarna hade det under efterkrigstiden blivit 

SJ:s problem. Inte heller det driftbidrag som infördes löste problemen. 

De försök som gjordes för att reformera SJ:s ekonomi hade begränsad framgång. 

Man försökte samtidigt behålla statsbanehushållningens mål och det politiska inflytandet 

över SJ. På så sätt rycktes grunden för statsbanehushållningen undan av försöken att 

uppfylla dess allmänna mål på en föränderlig transportmarknad. Under 1960-1970-talet 

lyckades inte blandningen av statsbanehushållningens gamla mål och nya ekonomiska 

medel på något avgörande sätt förbättra de ekonomiska villkoren inom järnvägssektorn. 

Utan en lönsam järnvägsdrift fanns endast begränsade möjligheter att behålla en 

inkomstsubvention av det olönsamma bannätet. 

Vid 1970-talets slut kan resulatet av den järnvägspolitiska utvecklingen 

sammanfattas som en defensiv och motvillig anpassning till villkoren på transport-

markanden. Mycket lite hade konkret blivit gjort för att åstadkomma en aktiv förnyelse 

av järnvägspolitiken. Givetvis var möjligheterna till detta starkt beskurna av behovet att 

ta itu med järnvägarnas försämrade ekonomiska resultat under trycket av förändringarna 

på transportmarknaden. Detta minskade handlingsalternativen, reellt och politiskt. 
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Den institutionella kostnads- och ansvarsfördelningen var också av betydelse för 

den livskraft statsbanehushållningens regelsystem hade. Viljan att betala för att behålla 

järnvägarnas roll i en regional utjämning intakt var länge mycket stor hos regering och 

riksdag. För att uppnå detta accepterade man en förskjutning av SJ:s kostnader för detta 

ansvar till skattebetalarna. Det var också ett krav som SJ ställde för att klara 

omställningen till konkurrensförhållandena på transportmarknaden. Tillsammans var de 

aktörer i en defensiv anpassning av järnvägssektorn. 

F. Mot en järnvägsekonomisk lösning under 1980-talet 

Ett nytt trafikpolitiskt beslut togs år 1979. Det upphävde delar av grunderna i 1963 års 

beslut, och gav också uttryck för ett vidgat samhällsekonomiskt synsätt på 

transportsektorn. Det var dock inte så mycket målen utan mer medlen som präglades av 

denna omorientering. Det fastslogs bland annat att: 

"Målet för trafikpolitiken skall vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en 
tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader."7^ 

Med detta avsåg man att de trafikgrensvisa självkostnaderna skulle slopas som styrmedel 

för trafikpolitiken och att den samhälleliga marginalkostnaden skulle styra utvecklingen 

på transportmarknaden. Samtidigt pekade man i propositionen på att begreppet 

tillfredsställande trafikförsörjning inte var en standardnorm som var likformig i hela 

landet. Begreppet skulle ges konkret innehåll genom politiska beslut på olika nationella 

och regionala nivåer. 

Det kostnadsansvar som SJ hade för de fasta investeringarna, ledde till att 

prissättningen pressades uppåt och översteg de samhälleliga marginalkostnaderna för 

enskilda resor och transporter. För att göra konkurrenssituationen med vägtrafiken 

rimligare föreslogs en avskrivning av statsbanekapitalet motsvarande 215 miljoner/år i 

1979/80 års penningvärde.75 

Det nya trafikpolitiska förslaget fördes fram efter en lång period av expansion på 

transportmarknaden. Den samhällekonomiska omvandlingen ställde nya krav på 

transportsektorn. Behovet av samordning av statliga insatser inom olika verksamheter 

dikterades av regionalpolitiska behov. Det ledde inte till någon lösning av problemen 

med det olönsamma bannätet. I denna nya samhällsekonomiska satsning föll det sig klart 

att behålla driftbidraget. Men som systemet fungerade, där SJ fick ersättning för driften i 

efterskott, fanns det inga incitament att effektivisera transporterna på det olönsamma 

bannätet eller att arbeta fram alternativa transportplaner. Det fanns inga klara riktlinjer 

för vilka trafiktjänster som skulle anses vara samhällsekonomiskt önskvärda och som 

borde finansieras av samhället. Också det faktum att affärsbanenätet förväntades vara 
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lönsamt gjorde att investeringar, rationaliseringar och kvalitetsförbättringar riktades mot 

denna något så när konkurrenskraftiga delen av järnvägsektom.76 

Figur V:3: Riksnätet år 1981. 

Riksnät 

E-nät 

Källa: Ds K 1981:7, Bilaga 6. 
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En annan del i 1979 års trafikpolitik innehöll dock förslag som på ett mer strategiskt sätt 

påverkade järnvägsnätets framtid. År 1979 fördes det gamla A-nätet och drygt hälften av 

E-nätet till ett riksnät. På detta skulle persontrafiken behållas inom "överskådlig 

framtid". Utanför riksnätet var det upp till regionala instanser att besluta om och även 

betala för en eventuell persontrafik.77 Detta var ett sätt att på sikt föra ned det 

samhälleliga ansvaret för järnvägarnas regionala överlevnad i den statliga hierarkin, till 

länsstyrelserna. 

Om det trafikpolitiska beslutet år 1963 kan karaktäriseras som ett nytt ideologiskt 

och institutionellt genombrott, kan det samma inte sägas om beslutet år 1979. Det ska 

snarare ses som ett desperat försök att med gamla medel försöka återskapa en 

regionalpolitisk balans än att lägga grunden för en framtida järnvägspolitik. 

Svårigheterna var att balansera SJ:s dubbla roll som nationellt transportföretag och 

samhällsnyttighet mot de ekonomiska kraven. Under I960- och 1970-talen hade staten 

försökt lösa problemen genom att delvis förnya de institutionella förhållandena, så att 

kostnaderna för samhällsförpliktelserna drabbade skattebetalarna istället för SJ:s kunder. 

Däremot ändrades inte ansvarsfördelningen mellan SJ och staten så att SJ:s befogenheter 

likställdes med de friheter ett privat företag hade. Ändå förväntades SJ fungera på 

transportmarknaden som vilket transportföretag som helst. Under 1980-talet gjorde sig 

dock nya lösningar av detta dilemma gällande. 

1. Klyvningen av järnvägssektorn fullbordas 

Redan år 1980 utformades en strukturplan som ett försök att gå till botten med SJ:s 

problem. Planen innehöll tre delar. För det första förändrades taxeplikten, vilket gav nya 

möjligheter för SJ att styra taxan. För det andra fastslogs att järnvägsinvesteringarna 

skulle få öka reellt med 5% per år under en period av fem år. I den tredje delen slogs fast 

att en grundförutsättning för att göra SJ effektivare var att öka rationaliseringstakten.78 

Detta skapade en ny våg av järnvägsnedläggningar under 1980-talet. Innehållet i de 

underlag som använts vid nedläggningsbesluten har kritiserats hårt från flera håll. Du 

Rietz pekar på att de ekonomiska kalkylerna inte tar hänsyn till att det finns alternativa 

modeller för lågtrafikerade banor. Med andra lok och vagnar än de som kalkylerna 

bygger på, menar du Rietz att driftkostnaderna kan sänkas radikalt och järnvägen bli ett 

konkurrenskraftigt alternativ till vägtrafiken. Han pekar också på det faktum att 

statsbidragen till Länstrafikbolagen innebär att kommunernas intresse att behålla 

tågtrafiken minskar 79 

Den ekonomiska krisen för SJ förvärrades dock snabbt under de första åren på 

1980-talet. Ett nytt steg i försöken att göra SJ affärsmässigt togs därför år 1983. 

Riksdagen beslutade då att SJ:s ekonomiska mål var att uppnå självfinansiering. För att 
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underlätta detta skrevs drygt en miljard kronor av statsbanekapitalet ned. Det skedde 

genom att avkastningskraven slopades på en del investeringar och att vissa bandelar 

fördes över från A-nätet till E-nätet.80 

Den kanske viktigaste förändringen inom järnvägssektorn sedan förstatligandet, 

skedde dock först år 1989. Då genomfördes en definitiv organisatorisk uppdelning 

mellan infrastrukturen och trafiken. Ansvaret och kostnaderna för infrastrukturen lades 

på ett nyinrättat statligt verk: banverket. Genom att staten på detta sätt tog det över det 

ekonomiska ansvaret för infrastrukturen, anpassades reglerna för SJ:s avkastnings- och 

räntekrav till de som gällde för konkurrerande transportmedel. SJ kan nu helt ägna sig åt 

trafiken.81 Liksom förut bekostar staten järnvägsdriften på det olönsamma bannätet. Till 

skillnad från tidigare ersätts dock SJ:s kostnader för infrastrukturen i förväg, genom 

nedskrivningar av olönsamt kapital. Avsikten med dessa nya riktlinjer var att stimulera 

till rationaliseringar och produktivitetsförbättringar. 

Som en del av omorganisationen av SJ och de nya riktlinjerna, delades också 

järnvägsnätet in i två nya kategorier: stomjärnvägar och länsjärnvägar. Avgränsningen 

mellan stom- och länsjärnvägar gjordes med bedömningar av vilka bandelar som hade 

trafikunderlag för fjärrtrafik av en viss omfattning och de bandelar som har avgörande 

betydelse för att upprätthålla en landsomfattande sammanhängande järnvägstrafik. På 

stomjärnvägarna var avsikten att SJ skulle driva trafiken, medan trafikrättigheterna för 

persontrafiken på länsjärnvägarna tillkom länstrafiken.82 Det bör påpekas att person-

och godstrafiken behandlades olika: SJ behöll trafikeringsrätten till godstrafiken över 

hela järnvägsnätet. Att godstrafiken behölls under samma tak var ett måste för att 

konkurrenskraften skulle bevaras. 

Den ekonomiska och funktionella uppdelningen av bannätet överensstämmer alltså 

inte helt. Ansvarsuppdelningen förde med sig att SJ trafikerar det lönsamma nationella 

stomnätet, vilket även inkluderar godstrafiken i sin helhet. Samtidigt lämnades ansvaret 

för den regionala persontrafiken över till huvudmännen på länsnivå. Det innebär att 

ansvaret och besluten om ytterligare nedläggningar av trafiken delegeras till den 

regionala nivån. Med detta är stora delar av förhållandena från tiden före förstatligandet 

återställda: SJ ansvarar för det nationella stambanenätet och regionala intressen står för 

det regionala järnvägsnätet. 

Den nya inriktningen av järnvägspolitiken och omvandlingen av SJ kan dock 

komma att föra med sig att ett gammalt konfliktområde på nytt kan aktualiseras i 

framtiden. Det gäller frågan om var ansvaret för det regionala järnvägsnätet ska ligga, 

där en konflikt mellan regionala trafikintressen, de olika transportslagen och samhällets 

totala trafikplanering finns immanent. 

Detta illustreras tydligt i direktiven till 1987 års utredning om utvecklingen om den 

framtida f]ärrtrafiken i Norrland. Där fastslås att tre alternativ för den framtida kollektiva 
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persontrafiken till och från Norrland bör utredas och ställas mot den nuvarande 

situationen. Alternativen består av satsningar på kombinationer mellan olika 

transportmedel: enbart tåg, med tåg och buss, eller med buss och flyg. Dessa alternativ 

ska så utredas med avseende på kostnader, tillgänglighet, kvalitet o.s.v.83 

Det resultat utredningen kom fram till, var att en satsning på alla nuvarande 

transportmedel bör genomföras på de sträckor och avstånd som respektive 

transportmedel har konkurrensfördelar på. För tågtrafiken betyder det en krympning, i 

första hand av dagstågtrafiken till och från övre Norrland, och en satsning på medellånga 

sträckor, Stockholm-Sundsvall och eventulllt Stockholm-Östersund. Utredningen 

förkastade helt förslaget att bygga en kustbana till Umeå och Luleå på såväl 

samhällsekonomiska som företagsekonomiska grunder. Istället föreslogs en utbyggnad 

av flyg- och bussförbindelserna till, från och inom Norrland.84 Till skillnad från 

tidigare, när tågen var det enda alternativet på fjärrtransportmarknaden, är det nu med 

andra ord en specialisering på olika delmarknader mellan de skilda transportslagen som 

eftersträvas för att uppnå samhällsekonomisk balans på transportmarknaden. Här finns en 

antydan om att det inte finns några garantier för att alla delar i stomjärnvägsnätet 

kommer att trafikeras som för närvarande i alla framtid. Beslut om förändringar här får 

på kort sikt stora regionala effekter, men på lång sikt också för den nationella 

ekonomiska tillväxten genom att nya strukturella låsningar kan skapas. En avgörande 

skillnad för den regionala frågan i dag är dock att statsbanehushållningen är avskaffad. 

Istället har det järnvägsekonomiska handlingsutrymmet växt i takt med att järnvägarnas 

förpliktelser i samhällsekonomin vittrade bort. De regional-politiska ambitionerna har 

definitivt lyfts från SJ. Därmed har de politiska grundpelarna i den traditionella svenska 

järnvägspolitiken gått i graven. 

Statsbanehushållningen har fått lämna plats för en järnvägspolitik som mer baseras 

på järnvägsekonomiska bedömningar än på allmänpolitiska önskemål (figur V:4). 

Reformerna har institutionaliserats i en dual järnvägssektor. Dualismen märks på flera 

plan: det gäller t.ex. ansvaret för trafiken och infrastrukturen, det gäller det nationella 

och det regionala transportsystemet. 

I försöken att stärka SJ ekonomiskt har det institutionella system som rådde under 

statsbanornas första trettio år åter kommit till heders. Då liksom nu var trafiken skild från 

investeringar och byggande i Trafikstyrelsen respektive Statens Järnvägsbyggnader. Det 

är också tydligt att stomnätet är kärnan i det framtida svenska järnvägsnätet. Man kan 

därmed undra om SJ vid 2000-talets ingång kommer att se ut som det järnvägsnät Nils 

Ericsson år 1856 förespråkade: ett fåtal längre, tungt trafikerade stambanor i södra och 

mellersta Sverige. Om så blir fallet, är frågan vad det kommer att innebära för 

samhällsekonomin och den framtida transportutvecklingen. 
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Figur V:4: En järnvägsekonomisk modell år 1990. 
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VI. Statsmakten, SJ och järnvägssektorns institutionella 
omvandling under 1900-talet 

A. Från statsbanehushållning till järnvägsekonomi 

De järnvägspolitiska huvudfrågor som behandlades i föregående kapitel kan alla kopplas 

till det institutionella förhållandet i järnvägssektom. Utformningen av statsbanehushåll

ningens regelsystem samt ansvars- och kostnadsfördelning utgjorde ramar för de 

möjligheter staten och SJ haft att påverka utvecklingen. Avsikten med detta kapitel är att 

belysa hur dessa parter har agerat i den den process som omvandlat 

statsbanehushållningen till ett järnvägsekonomiskt system. 

1. Järnvägspolitik som ekonomisk-politiskt styrmedel 

I det institutionella förhållandet inom järnvägssektorn hade statsmakten det strategiska 

initiativet. Hur statsmaktens syn på järnvägspolitiken och SJ förändrades kan utläsas i de 

trafikpolitiska propositionerna. Här ska propositionerna bakom förstatligandet år 1939 

och de trafikpolitiska besluten år 1963 och 1979 diskuteras. 

Perioden mellan 1939 och 1979 kännetecknas av två drag. För det första betonas 

ständigt transportsektorns samhällsekonomiska vikt. Däremot sker en övergång till ett 

mer järnvägsspecifikt förhållningssätt i synen på SJ från 1950-talet. För utvecklingen 

under efterkrigstiden tycks regeringarnas politiska hemvist spela en underordnad roll för 

hur man hanterar SJ i de trafikpolitiska besluten. För det andra finns ett ökat intresse från 

statens sida att avskilja järn vägssekt oms ekonomi från den allmänna statsförvaltningen. 

Denna strävan ökar under 1960-talet. I och med detta förändras också inställningen till 

det politiska inflytandet över SJ:s mål och medel. Den samhällsekonomiska 

omvandlingen är överbestämmande för synen på SJ. Dessa förändringar skedde inom 

statsbanehushållningens ramar. Processen formades av spänningen mellan 

statsbanehushållningens mål och möjligeheterna att använda dess regelsystem för att 

förverkliga målen. 

Några transportpolitiska visioner skapades inte av regeringarna under 

mellankrigstiden. Inte heller formades någon helhetssyn på transportsektorn, trots att 

bilismen växte fram som en ny drivkraft i utvecklingen. Den trafikkonferens som hölls år 

1927, och de utredningar av de existerande förhållandena på transportmarknaden och av 

dess förväntade utveckling som gjordes under 1930-talet, kan dock ses som första steg 

mot en nyorientering till följd av förändringarna inom transportsektorn. Ändringen tog 

dock snarare utgångspunkt i järnvägarnas situation än i visioner om något alternativt mål 
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för den statliga politiken på transportmarknaden. I själva verket var det ännu en bit in på 

1950-talet så att den statliga trafikpolitiken bestod av järnvägspolitik. 

Bristen på nytänkande i järnvägspolitiken berodde också på förändringarna av de 

parlamentariska förhållandena under mellankrigstiden. Den politiska turbulensen var stor 

under 1920-talet. Som en följd av det parlamentariska läget avlöste olika regeringar 

varandra med korta intervaller. Den politiska polariseringen i en vänster-höger- skala 

reste krav på en skärpning av argumenten i frågor kring ägandeformer och statligt 

engagemang i det ekonomiska livet överhuvudtaget. 

Denna ideologiska diskussion skärptes under 1930-talet när de politiska 

förhållandena stabiliserades i och med det socialdemokratiska regeringstillträdet år 1932. 

Nu steg temperaturen i diskussionerna om statens roll i samhällekonomin. 

Socialiseringsdiskussionerna ledde dock inte till mer konkreta resultat nu än de gjorde 

efter första världskriget. Det är svårt att uppskatta vilken betydelse det 

socialdemokratiska makttillträdet hade för det mer "statsvänliga klimatet" som inträdde 

inom järnvägspolitiken under 1930-talet. Troligen hade många av besluten också 

kommit till under en borgerlig regering, på grund av det faktiska ekonomiska läget. 

Däremot är det möjligt att förstatligandefrågan kunde ha fått en lite annan utgång med en 

borgerlig dominans i riksdagen. Det är möjligt att en borgerlig regering lagt fram en 

proposition enligt vilken endast de olönsamma privata banorna borde förstatligas av 

samhällsekonomiska orsaker. I realiteten hade detta knappast gjort någon skillnad för 

SJ:s del. Något hårdraget kan man dock säga, att socialdemokraternas ideologiskt 

grundade positiva syn på statsföretagande, tillsammans med bondeförbundets mer 

praktiska, regionalt förankrade intresse i järnvägsfrågor, bidrog till att den svenska 

järnvägssektorns öde avgjordes för en lång tid i och med förstatligandet. 

Oavsett regeringarnas politiska tillhörighet under perioden är det också tydligt att 

järnvägspolitiken spelade en roll i den allmänna politik som bedrevs under 

mellankrigstiden. Under 1920-talet var det omsorgen om näringslivets villkor som 

dominerade de järnvägspolitiska åtgärderna från regeringarnas sida. Under 1930-talet 

handlade det i högre grad om att ordna förhållandena inom järnvägssektorn. Samtidigt 

ökade ansträngningarna att komma tillrätta med den yrkesmässiga biltrafik som växte 

fram vid sidan av järnvägssektorn. Ansträngningarna gällde dock att kontrollera 

utvecklingen och att samordna den med järnvägamas verksamhet snarare än att 

sammanföra dem under en enhetlig trafikpolitik med gemensamma principer och mål. 

Järnvägspolitiken rymde många av de tankegångar som under efterkrigstiden skulle 

utmynna i olika regionalpolitiska stödåtgärder. I synnerhet gällde det den ekonomiska 

politiken och stödet till basindustrin i olika former. Järnvägspolitiken gav en utmärkt 

möjlighet att ge generellt ekonomiskt stöd till branscher eller regioner genom 

taxepolitiken. Kardinalexemplet är fraktavtalet på malmbanan, där gruvindustrins behov 
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av låga frakter och statens näringspolitik styrde utformningen på bekostnad av de 

principiella resonemangen i järnvägspolitiken. I dessa frågor fick SJ:s ekonomi stå 

tillbaka för andra intressen. Här stod ofta regering och riksdag, om inte enade så i alla 

fall på samma sida, mot SJ. 

I förstatligandepropositionen hävdade föredragande statsråd, kommunikations

minister Gerhard Strindlund, att det var ett samhällsintresse av yttersta vikt att 

upprätthålla järnvägarnas livsduglighet och konkurrenskraft. Järnvägarna beräknades att 

under överskådlig framtid fortsätta utgöra stommen i transportsystemet. Med tanke på 

näringslivets dåvarande lokalisering, var det angeläget att säkra deras fortsatta existens. 

Ministern var också övertygad om att enigheten var stor angående behovet av ökad 

enhetlighet inom järnvägssektom. Däremot skilde sig uppfattningarna åt när det gällde 

vilken omfattning statens engagemang skulle ha.1 

Efter krigsslutet ökade i praktiken den statliga planeringen av samhällsekonomin. 

Då etablerades ett bredare spektrum av generella och selektiva politiska styrmedel. En ny 

syn på statens roll vid ekonomiska kriser och som hjälpmotor i utvecklingen slog också 

igenom. Det resulterade i att olika former av statligt finansierade stöd byggdes ut.2 

Visionerna inom transportsektorn hade inte blivit fler, men järnvägspolitiken blev 

mindre viktig som medel för att påverka samhällsekonomins utveckling. 

Att transportsektorn var av avgörande betydelse för den framtida ekonomiska 

utvecklingen var dock en övertygelse som fortsatte att genomsyra de utredningar som 

gjordes i samband med krigsslutet. Två trafikutredningar, år 1944 och år 1953, ägnade 

stor möda åt att ta fram principer för den framtida järnvägs- och trafikpolitiken. Vid 

1950-talets slut stod det klart att järnvägspolitiken inte var det enda eller ens det bäst 

fungerande sättet att styra utvecklingen inom transportsektorn. 

Trafikpolitikens roll blev tvåfaldig. Dels syftade den till att upprätta principer som 

kunde gälla generellt för alla transportslag och fungera som styrmedel på 

transportmarknaden. Dels avsåg den att komma tillrätta med den kapsejsade 

järnvägspolitiken. En ekonomisk rekonstruktion av SJ var nödvändig. Det var i detta 

sammanhang också viktigt att i någon form bevara de principer om samhällsnyttighet 

som samhällsförpliktelserna garanterade. 

Att försöken att förena de olika förutsättningar som präglade järnvägssektorn och 

den konkurrerande bilismen, ledde till vagheter, glidningar och dissonanser i det 

trafikpolitiska systemet är förståeligt. Många intressen skulle enas. Tillsammans med 

SJ:s försämrade lönsamhet kom bilismens definitiva etablering att prägla synen på 

trafikpolitiken och dess roll. Spänningarna inom järnvägspolitiken växte också under 

1970-talet. Detta berodde delvis på externa förhållanden. Den ekonomiska 

strukturomvandlingen slog hårt mot vissa regioner. Transportfrågorna sågs som en av 

anledningarna till regionernas svårigheter att initiera en ekonomisk tillväxt. Detta ledde 
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till krav på mer pengar till befintliga transportsystem och till nyinvesteringar.3 I princip 

försökte staten lösa detta genom ytterligare subventioner inom ramarna för 1963 års 

trafikpolitik. 

I propositionen till det trafikpolitiska beslutet år 1963 uttalades att målet för 

trafkpolitiken att trygga en tillfredsställande transportförsöijning i alla delar av landet till 

lägsta samhällsekonomiska kostnad.4 Samma mål ställs upp i propositionen år 1979.5 

Skillnaden låg i synen på de medel som skulle användas. Den konkurrensprincip som 

hävdades år 1963 hade fokuserat intresset till att utjämna skillnaderna mellan olika 

transportmedels kostnadsansvar för de fasta anläggningarna. Sådana viktiga aspekter 

som transportsektorns roll för regionalpolitiken och sysselsättningspolitiken ansågs 

därmed blivit försummade. Samhället behövde därför gå in och reglera utvecklingen 

med tanke på transportsektorns långsiktiga strategiska roll i samhällsekonomins tillväxt.6 

Den mer företagsekonomiskt präglade eran inom järnvägs- och trafikpolitiken 

under 1960-70-talen innebar i realiteten inte någon förändring för järnvägarnas funktion 

i samhällsekonomin. De lösningar som valdes var att definiera om det ekonomiska 

ansvaret genom att de ekonomiska målen differentierades på olika delar av järnvägsnätet 

och att subventionera driften. 

Samtidigt bibehölls den statliga beslutanderätten över styrmedlen för SJ.7 Detta 

bidrog inte till att i grunden reformera och förbättra järnvägarnas konkurrenssituation i 

någon högre grad. Så trots den starkare betoningen av att staten borde styra 

transportsektorn i beslutet år 1979, ville regeringen öka SJ:s befogenheter som företag. 

För att järnvägstrafikens möjligheter skulle tas till vara krävdes en statsning på de 

områden där järnvägarna hade förutsättningar att konkurrera. Detta krävde bl.a. att: 

"statsmakten ger SJ sådana arbetsförutsättningar att SJ inom ramen för ett företagsekonomiskt handlande 
kan leva upp till denna roll."** 

Under 1970-talet ökade de statliga kostnaderna för järnvägssystemet snabbt. Att bevara 

den olönsamma, ofta regionala, järnvägstrafiken kostade statskassan i det närmaste 

miljardbelopp per år vid 1970-talets slut. Inte heller kunde det förment lönsamma 

affarsbanenätet bära sina kostnader vid denna tidpunkt. De ekonomiska grunderna och 

kostnadsansvaret för respektive del av järnvägssektorn kunde inte längre upprätthållas. 

En total översyn av principerna för järnvägspolitiken blev därmed nödvändig. 

Statsbanehushållningens betydelse för statskassan skapade en viss åsiktsskillnad 

mellan regeringen och riksdagen i exempelvis de frågor som handlade om investeringar. 

Å ena sidan levde synen på SJ som ett "public-service"-företag orubbad kvar. Å andra 

sidan uppvisades en statsfinansiellt grundad återhållsamhet när det gällde att bära de 

ekonomiska konsekvenserna av statsbanehushållningen. Medan regeringen och SJ ofta 

hamnade på samma återhållsamma sida i ekonomiska frågor, stod riksdagen för en mer 
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välvillig inställning. Denna tvehågsenhet visas tydligt i inlandsbanefrågan och delvis i 

förstatligandediskussionen. När det gäller inlandsbanan präglades besluten av det 

statsfinansiella läget så tillvida att investeringstakten hölls nere under de mest kritiska 

åren strax efter första världskriget. Hur ett förstatligande skulle inverka på 

statsfinanserna var också en källa till oro under den tjugoårsperiod när frågan 

debatterades. 

De nya ekonomiska principerna år 1929 förändrade i viss mån den ursprungliga 

kostnadsfördelningen mellan statsmakten och SJ, i och med att delar av järnvägens 

kostnader inte fullt ut lades på trafikanterna. Statsmakten var villig att låta statskassan 

bära denna uppoffring för att bevara järnvägarnas roll i det nationella transportsystemet. 

De statliga åtgärderna präglades av en vilja att bevara de politiska styrmedlen över 

järnvägssektorn och därmed transportväsendet på nationell nivå. Det skedde till priset av 

att järnvägssektorns särintressen underordnades den form av samhällsekonomiska 

principer som statsbanehushållningen utgjorde. Ytterligare ett steg togs med införandet 

av driftbidraget från år 1958 och det trafikpolitiska beslutet år 1963. Dessa åtgärder kan 

ses som kostnader staten var villiga att bära för att bevara de övergripande målen i 

statsbanehushållningen. Först under 1980-talet formulerades nya mål för 

järnvägspolitiken. Då ändrades också kostnadsansvaret för statsbanekapitalet. 

2. Riksdagen och den regionala utvecklingen 

Om regeringen varit den part som har haft intitativet för att förändra det institutionella 

förhållandet och järnvägspolitiken är det ingen överdrift att påstå att det är i riksdagen 

som den järnvägspolitiska praktiken för såväl den statliga som den privata sektorn 

formats. Riksdagens agerande i järnvägspolitiska frågor har under 1900-talet uppvisat en 

stark kontinuitet. Nyckelorden har varit: regional utveckling. 

Två dominerande kraftfält genomsyrade riksdagens agerande: den politiska och den 

regionala tillhörigheten. Den politiska tillhörigheten var viktig i beslutet år 1939. Alvfors 

fann att den politiska skiljelinjen var glasklar mellan socialdemokrater och 

bondeförbundare som var för ett förstatligande och konservativa och folkpartister som 

var mot. De fåtaliga undantag han hittade var de högerpartister som hade förankring i 

och kunskaper om järnvägsfrågor, och därför röstade mot partilinjen och för ett 

förstatligande.9 

Motsvarande undersökningar finns inte gjorda för besluten åren 1963 och 1979. 

Besluten handlade dock inte om lika partipolitiskt laddade frågor som förstatliagndet 

hade gjort. Effektiviseringen av transportsektorn och omhuldandet av det regionala 

perspektivet följde inte partigränserna lika tydligt. År 1963 var det sammanlagda 

resultatet i bägge kamrarna 9 nedlagda röster, 276 röster för och 76 mot den 
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trafikpolitiska propositionen.10 Även år 1979 fanns en överväldigande majoritet för det 

trafikpolitiska förslaget. Vid voteringarna i samband med att olika motioner behandlades 

varierade dock uppslutningen utan att någonsin äventyra utgången.11 

Det var också snarare regionala intressen än politisk-ideologiska principer som 

under olika perioder i riksdagen drev fram en praxis, där de politiska principernas 

överhöghet fått dominera statsbanehushållningen. Den möjlighet som riksdagen hade att 

använda statsbanehushållningen som ett regionalpolitiskt investeringsmedel bidrog till 

dess livskraft. Som tidigare diskuterades, var det statsbanehushållningens politiska mål 

som tillsammans med SJ:s ekonomiska resultat skapade de ekonomiska förutsättningarna 

för det statliga järnvägsbyggandet under 1900-talet. Samtidigt bidrog de statliga 

lånefonder som riksdagen ställde till det privata näringslivets och andra intressenters 

förfogande till expansionen av det regionala järnvägsbyggandet. På dessa sätt fanns 

möjligheterna att få alla fördelar en järnvägslinje gav, medan kostnaderna för 

investeringen och driften slogs ut över hela riket genom taxan.12 Riksdagens betydelse 

som pådrivande faktor när det gäller investeringar i nya banor var avgörande för 

utvecklingen. 

Socialiseringsnämnden initierade en undersökning av vilka intressen som styrt 

riksdagsbesluten i järnvägspolitiken mellan 1901-1923.13 Det totala antalet järnvägs

motioner under perioden var 360. Av dem härstammade 162 från lokala och regionala 

intressen. Den näst största gruppen motioner kom från personalintressen inom SJ, medan 

näringslivsintressen bara svarade för 13 motioner. Av de motioner som lokala intressen 

avlämnat, gällde 99 frågor om investeringar i inlandsbanan och tvärbanebyggandet i 

Norrland.14 

Att följa hur innehållet i järnvägsmotionerna förändras efter 1920 och vilka frågor 

som som dominerar, ger en bild av hur riksdagen förhöll sig till statsbanehushållningens 

mål. Ett tydligt drag är att antalet motioner ökade kraftigt. De frågor som genomgående 

var vanligast gällde taxesänkningar och förslag till nyinvesteringar och anläggningar av 

järnvägar. Före 1950 var mer principiella frågor om järnvägs- och trafikpolitik ovanliga. 

Trots det stora antalet motioner om övertagande av järnvägar, ledde det inte till att de 

regionala intressena i någon större utsträckning deltog i principdebatten i 

förstatligandefrågan. Debatten präglades främst av motsättningarna mellan å ena sidan 

socialistiskt och å andra sidan liberalt färgade uppfattningar om statens roll i 

samhällsekonomin. Fördelar och nackdelar med statligt företagande och omfattningen av 

en politiskt reglerad transportmarknad diskuterades livligt. 

Under 1960-talet ökade antalet motioner i järnvägspolitiska principfrågor som en 

följd av den nya trafikpolitiken. I motionerna ville man bevara SJ:s roll som 

samhällsnyttigt verk och att samhällsförpliktelserna skulle fortsätta gälla. Den 

ekonomiska utvecklingen under 1970-talet, med kris för basindustrin och negativ 
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regional utveckling i många delar av landet, bidrog till att principfrågorna om samhällets 

ansvar för transportsektorn åter kom i fokus. Samtidigt ökade också antalet driftfrågor. 

De gällde motstånd mot SJ:s rationaliseringar som drabbade gods- och persontrafiken 

ute i regionerna. De handlade också ofta om att bevara persontrafiken på olika regionala 

bandelar (tabell VI:1). 

Tabell VI:1: Riksdagsmotioner i järnvägspolitiska frågor 1920-1979 

Period Taxor Invest. 
Drift
frågor 

SJ org. 
och 

ekonomi 
Pol. 

principer Övrigt 
1920-29 3 57 12 16 -

1930-39 30 59 4 10 5 4 
1940-49 36 37 20 23 2 5 
1950-59 44 98 8 25 15 7 
1960-69 83 16 26 29 83 9 
1970-79 81 59 114 45 129 15 

Källa: RD. Motioner 1920-80. 

Det regionala intresset för järnvägsfrågor var starkt under hela 1900-talet. Med regionala 

motioner avses motioner som gäller en bestämd regional fråga, t.ex. trafiken på en 

bestämd sträcka, och att den går att klart hänföra till riksdagsmän från regionen. Särskilt 

under 1920-, 1950- och 1970-talet väcktes att stort antal regionala motioner. Det sker 

en förskjutning mellan aktiva regioner under olika perioder. 

Järnvägspolitiken har alltid varit en viktig fråga för de norrländska riksdagsmännen 

(tabell VT.2). Det är endast under 1950-talet som det kommer fler motioner från någon 

annan region. Fram till 1920-talets slut var ett norrländskt intresse drivanade i frågan att 

förse landsdelen med järnvägar, men också för att sänka taxorna på livsmedel och för 

insatsvaror till jordbruket. Inlandsbanefrågan, liksom tvärbanebygandet och frågan om 

billinjerna i Norrbotten, hade stöd i Norrlandslänen och delar av Dalarna. Av de 

motioner som väcktes i dessa frågor bifölls 64% under 1920-talet. De norrländska 

riksdagsmännen var dock inte särskilt aktiva i förstatligandedebatten. Den frågan drevs 

istället från 1920-talets slut med kraft av representanter från södra och östra Sverige. Där 

hotades de regionala transportsystemen av sönderfall på grund av den ekonomiska krisen 

för de enskilda järnvägarna. Motionerna gällde frågor om olönsamma banor och ett 

eventuellt förstatligande av dem. Dessa motioner behandlades ofta positivt i riksdagen. 

Av de frågor som rörde SJ:s övertagande av olika enskilda järnvägar bifölls 74%. 

Generellt sett har den regionala aktiviteten efter 1920 alltid varit stark i ekonomiskt 

"svaga" områden och där järnvägarna varit ekonomiskt utsatta. Statsbanehushållningen 

fungerade som ett sätt att upprätthålla ett statligt stöd. Ett exempel är sydöstra Sverige 

där riksdagsmännen var mycket aktiva under 1930- och 1950-talen. Först gällde det 
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frågan om att förstatliga de enskilda järnvägarna. Under 1950-talet fördes en kamp för 

att de inte skulle läggas ned. 

Tabell VI:2: Fördelningen av regionala motioner och dessas andel av totala antalet 
motioner i järnvägsfrågor 1920-1979. %. 

Period 
Antal reg. 
motioner Norrland 

Mellan
sverige 

Sydost
sverige 

Sydväst
sverige 

Andel av 
allajvgs. 
motioner 

1920-29 64 43 5 2 14 72% 
1930-39 55 26 7 13 9 49% 
1940-49 48 22 11 8 7 40% 
1950-59 94 30 36 19 9 49% 
1960-69 32 12 6 8 7 12% 
1970-79 173 57 38 39 39 37% 

Källa: RD. Motioner 1920-1980. 

Det är anmärkningsvärt att de regionala motionerna är så få under 1960-talet. En möjlig 

förklaring är att det trafikpolitiska beslutet år 1963, där en samhällelig subvention av det 

olönsamma bannätet infördes, väckte förhoppningar om att den regionala 

transportförsöijningen skulle klara sig bra. Det var en förhoppning som kom på skam 

under 1970-talet. När missnöjet med järnvägspolitiken växer, ökar de regionala kraven 

på järnvägspolitiken generellt sett. Då stiger antalet regionala motioner också kraftigt. 

Riksdagsmotionerna väcktes mot bakgrund av statsbanehushållningens principer, 

och även vanligen för att bevara dem. Det sker dock en förändring av riksdagens praxis i 

järnvägspolitiska frågor under efterkrigstiden. Om man ser till förändringen av hur 

motionerna behandlades, famstår 1950-talet som en vattendelare. Andelen motioner i 

olika frågor som bifölls eller utreddes vidare mellan 1924 och 1979 visas i tabell VI:3. 

Tabell VI:3: Andelen jämvägspolitiska motioner som bifölls 1924-1979.%. 

Pol. 
Period Taxor Invest. Driftfrågor SJ org. principer Övrigt 
1924-29 0 46 75 57 - -

1930-39 57 78 25 60 100 100 
1940-49 30 78 65 78 50 60 
1950-59 0 41 62 76 20 100 
1960-69 8 0 8 10 4 0 
1970-79 16 30 20 22 12 20 

Källa: RD. Motioner 1924-1980. 

Fram till 1950 kan riksdagens agerande något hårdraget sägas följa mottot: "Så mycket 

järnväg som möjligt och så låga taxor som möjligt". De ekonomiska effekterna av 

besluten och dess verkningar för SJ:s resultat underordnades ambitionen att upprätthålla 
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statsbanehushållningens mål. I riksdagen fanns följaktligen en övervägande majoritet för 

en indirekt lönsamhetsstrategi för statsbanorna. Under mellankrigstiden stärktes 

riksdagens krav på att SJ skulle uppfylla de allmänna statsbaneekonomiska målen. 

Riksdagen verkade för taxesänkningar och lägre avkastningskrav, statsövertagande av av 

olönsamma banor och slutligen förstatligandet. 

Det bidrog både till att malmavtalet år 1927 gick igenom utan att malmfrakterna 

höjdes och att man året därpå accepterade en nedskrivning av kapitalet i de olönsamma 

banorna för att minska SJ:s betungande kapitalkostnader. Med förstatligandedebatten 

från 1930-talets senare del ställdes motsättningarna inom statsbanehushållningen på sin 

spets. Det fanns dels en motsättning mellan regionala och nationella krav på järnvägarna 

men också mellan SJ:s särintressen och kraven att verksamheten skulle uppfylla andra, 

mer allmänna mål. Detta färgade också uppfattningarna i frågor som rörde järnvägarnas 

lönsamhet. 

Vid 1950-talets böljan, förändrades riksdagens inställning i ekonomiska frågor. 

Motioner om taxesänkningar, nyanläggningar av järnvägar, stopp för nedläggning av 

banor och trafik avslogs. I stigande grad avvisades frågor som strävade efter att bevara 

statsbanehushållningens principer. De motioner som mötte bifall eller lämnades till 

vidare utredning hade oftast samband med de trafikpolitiska propositioner som 

regeringarna lade fram. Detta tyder på att en mer järnvägsekonomisk inställning böljade 

göra sig gällande även i riksdagen. Detta blev möjligt genom att alternativa 

regionalpolitiska stödformer etablerades. Viktig var också det transportalternativ till 

järnvägarna som utvecklats i och med bilismens genombrott. 

3. SJ- mellan statsmakten och marknaden 

Järnvägsstyrelsens roll som förvaltare av statsbanorna och statsbanehushållningen har i 

stigande grad kommit i konflikt med SJ.s roll som företag med ett specifikt eget 

järnvägsekonomiskt intresse. Järnvägsstyrelsens agerande präglades också av detta 

dilemma. 

Den första faktorn av betydelse var närheten till marknaden och de signaler som 

kom från samhällets transportefterfrågan. Detta hade betydelse för SJ:s verksamhet. För 

det andra innebar statsbanehushållningen vissa krav på järnvägarna som allmänpolitiskt 

instrument. Det innebar att järnvägsstyrelsens frihet att agera i enlighet med 

marknadssignalerna påtagligt begränsades. 

Att marknadsförhållandena var av stor vikt för järnvägsstyrelsens hållning märktes 

tydligt. Man gjorde en tidig satsning på konkurrensstärkande och kostnadssänkande 

åtgärder, främst elektrifieringen av huvudlinjerna. Under mellankrigstiden finns också en 

en strävan att skapa klarare gränser mellan statsförvaltningens och järnvägsledningens 
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befogenheter. Styrelsen protesterade upprepade gånger mot vad man ansåg som 

järnvägarnas ohållbara mellanställning "såsom allmänna inrättningar till gagnet men 

affärsföretag till namnet och vad kostnadstäckningen beträffar". Man menade att det 

skapade en slagsida i balansen mellan politiskt bestämda krav och handlingsfriheten för 

SJ att uppfylla målen. Styrelsen betonade att det "kräves konsekvens även i den allmänna 

hushållningen, om resultaten ska bli de åsyftade."15 

Det man hävdade var att en mer affärsmässig, direkt lönsamhetsprincip var en 

nödvändig förutsättning för att SJ skulle fungera i enlighet med önskemålet att 

järnvägarna skulle bära ett samhällsekonomiskt ansvar. Man ville ha en form av 

marknadslösning snarare än en politisk och administrativ reglering som grund för 

statsbanehushållningens regelsystem. Denna uppfattning ledde också till att man inte i 

alla lägen hävdade att järnvägen var det bästa transportmedlet. Under 1930-talet 

betonades flera gånger att också järnvägstrafiken måste ses i relation till det samlade 

transportbehovet och de kostnader som krävdes för att uppfylla det. Det var utifrån en 

bedömning av dessa förhållanden som den fortsatta politiken för jämvägssektorn borde 

utvecklas.16 Denna generella uppfattning innebar också att järnvägsstyrelsen rent 

principiellt ställde sig positiv till nedläggningar av bandelar som förlorat sin betydelse -

när transporterna kunde skötas på ett för samhället billigare sätt.17 

Denna marknadsorienterade strategi innebar inte ett motstånd mot 

statsbanehushållningen i sig. I själva verket betonades ständigt SJ:s roll som en 

samhällelig nyttighet vars värde inte kunde betvivlas.18 Däremot kritiserades den 

"institutionella dissonans" som de allmänpolitiskt bestämda regleringar och restriktioner 

kommit att innebära. 

Järnvägsstyrelsens ställning, mitt emellan marknadens villkor och det politiska 

systemets krav, gjorde att man snabbt nåddes av förändringens signaler. Den medvetna 

satsningen på rationaliseringar och teknologisk förnyelse inom SJ är ett tecken på detta. 

Redan från böljan av 1920-talet strävade SJ efter en teknisk upprustning och 

effektivisering av av infrastrukturen. Dessa verksamheter intensifierades från mitten av 

1930-talet, och pågick därefter praktiskt taget hela tiden. De nya tiderna innebar att de 

gamla regelsystemen måste förändras om SJ skulle kunna uppfylla de politiska och 

ekonomiska kraven. Järnvägsstyrelsen verkade främst för att de ekonomiska principerna 

inte helt skulle underordnas de politiska, vilket varit en dominerande trend under 

mellankrigstiden. Järnvägsstyrelsen menade exempelvis att affärsmässigheten måste få 

styra taxepolitikens principer. Om inte faller inkomstutjämningsstrategin och därmed 

grunden för det ansvar SJ hade för det nationella transportsystemet. Att detta ansvar 

upplevdes som realitet betonades ofta. Järnvägsstyrelsens uppfattning var att SJ var en 

geografisk sammanhängande enhet, en driftsekonomisk och teknisk enhet, ett slutet 

system, inom vilket "i samhällsnyttans tecken de ur affärssynpunkt goda linjepartierna 
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får hjälpa de sämre".19 Det ska inte tas som inteckning för järnvägsstyrelsens idealism. 

Det råder knappast något tvivel om att verksledningen hellre ville sköta ett 

statsbanesystem med lönsamma, trafikstarka banor, än ett där bara ett fåtal bandelar hade 

ekonomisk bärkraft. Oviljan mot inlandsbanan ska ses i detta ljus. Det var en stor 

investering som inte ens förväntades täcka de egna driftskostnaderna annat än på korta 

delsträckor. Förslagen om buss- och billinjer i SJ:s regi sågs som realistiska och billigare 

alternativ till förväntat olönsamma järnvägar. 

Mest artikulerad kommer järnvägsstyrelsens uppfattning till uttryck i diskussionerna 

om fraktavtalet på malmbanan liksom i diskussionerna om avkastningsprinciperna under 

1920-talet. Styrelsen menade att nedskrivningarna av oräntabelt kapital var en 

nödvändig följd av den förda politiken om inte trafikanterna skulle drabbas av höjda 

taxor. Alternativet var att SJ fick full ekonomisk handlingsfrihet. Inför förstatligandet 

fick dock dessa pricipiella ekonomiska aspekter ge vika för nödvändigheten av att ta det 

nationella ansvaret genom att ordna förhållandena inom järnvägssektorn. Styrelsen 

hävdade att förstatligandet var samhällsekonomiskt befogat, men ur affärsmässig och 

rent statsfinansiell synpunkt var införlivandet av de smalspåriga banorna en tung 

ekonomisk börda.20 

Det är märkbart att järnvägsstyrelsen konsekvent driver en affärsmässig linje redan 

under 1920-talet. Här kan inte förgrundsgestalterna i verksledningen förbigås. Axel 

Granholm var generaldirektör för SJ under tiden 1914-1937. Under denna tid var han en 

stark förespråkare för ett samhällsekonomiskt synsätt när det gällde järnvägens roll. 

Samtidigt var han den som hårdast drev frågan om järnvägsstyrelsens frihet i förhållande 

till regeringen och den övriga statsförvaltningen. Axel Granholms pondus och förmåga 

att intressera sig för både stora och små ärenden inom verket gav honom också i pressen 

öknamnet "Vasagatans Mussolini".21 Vid sin sida hade han Erik Malmqvist, som 

konsekvent utformade den teoretiska nationalekonomiska grunden för de principiella 

resonemangen kring förstatligandet och SJ:s roll i det nationella transportsystemet.22 

Tillsammans klädde de järnvägsstyrelsens praktik i en samhällsekonomisk teoretisk 

dräkt.23 Genomslagskraften för deras teoretiska hållning i järnvägspolitikens praxis 

under mellankrigstiden var dock inte stor. SJ:s viktigaste bidrag till järnvägssektorns 

utevckling var istället den marknadsanpassning som genomfördes innanför ramarna för 

ledningens befogenheter att modernisera och rationalisera av driften. 

Granholm hade troligen inte blivit förvånad över att järnvägsstyrelsen aktivt verkat 

för affärsmässighetens insteg som ledande företagsprincip under efterkrigstiden. Redan 

under mellankrigstiden argumenterade man för en mer renodlad företagarroll för 

järnvägsstyrelsen som en avgörande förutsättning för järnvägarnas ekonomiska framgång 

och möjligheterna att uppnå de statsbaneekonomiska målen. Detta arv var i högsta grad 

levande under efterkrigstiden, om än med en viss anpassning till tidens förhållanden. 
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Järnvägsstyrelsen agerade både internt, genom att reformera den egna 

organisationen, och externt, mot det politisk-administrativa ramverket som reglerade 

SJ:s handlingsfrihet. Naturligt nog var det den driftsmässiga effektiviteten man lade ned 

störst möda på. Medan den tekniska omvandlingen betingades av närheten till 

marknaden och konkurrensförhållandena där, förändrades inte 

förvaltningsorganisationen och ledningsfunktionerna lika snabbt. Det var först när de 

institutionella förhållandena inom järnvägssektorn under 1980-talet förändrades som 

företagsstrukturen kom att bli lik de vanliga storföretagen. Från år 1949, när Erik 

Upmark tillträdde posten som generaldirektör, kom reformerna av SJ att till stor del 

präglades av generaldirektörerna. Både initiativ och och genomförande kom därmed att 

bli en uppgift för SJ, snarare än för regeringen, som tidigare varit den aktiva parten.24 

Ledande mål i reformarbetet var effektivisering av organisationen, försök att minska 

byråkratin och få en klarare ansvarsuppdelning mellan den centrala och den regionala 

förvaltningen. Det gick hand i hand med den ökade kontrollen av järnvägarnas 

kostnadsutveckling och ekonomi som genomfördes enligt de nya principer som 

utarbetetades under 1940-talet. 

Under efterkrigstiden ökade också järnvägsstyrelsens öppna motstånd mot 

samhällsförpliktelserna inom järnvägssektorn. Med nya konkurrensförutsättningar och 

nya avkastningskrav, upplevdes de som institutionaliserade hinder i arbetet att göra SJ 

till en effektiv transportorganisation. Hur järnvägsstyrelsen såg på detta kommer 

exempelvis till uttryck i den i polemisk ton hållna jubileumsskriften till järnvägarnas 

hundraårsfirande år 1956. Arne Sjöberg, ledamot i järnvägsstyrelsen och SJ:s 

representant i flertalet järnvägsutredningar under 1940-50-talen, diskuterade där SJ:s 

förpliktelser som allmänföretag. Han menade att de restriktioner som levde kvar sedan 

monopoltiden åstadkom en irrationell fördelning av trafiken mellan järnväg och bilar i 

konkurrenssitsutionen under 1950-talet. För att en samhällsekonomiskt riktig 

trafikfördelning ska uppnås i detta läge, krävs att trafikförpliktelserna slopas. Sjöberg 

fortsatte: 

"Allmänt sett innebär detta att den dualism i målsättningen mellan företagsekonomi och olika sociala och 
näringspolitiska hänsyn som hittills i varierande omfattning förekommit hos järnvägarna bör avskaffas. 
Järnvägarna bör istället liksom sina konkurrenter på transportmarknaden få fungera som rena affärsföretag. 
Företagspolitiken skulle då kunna utformas på ett friare och effektivare sätt än för närvarande. Av särskild 
vikt vore järnvägarnas ökade frihet ifråga om taxor och service."^ 

Till detta önskemål kom ytterligare två grundvillkor: att järnvägarna fick koncentrera sig 

på de transportuppgifter man hade konkurrensfördelar på och att tillräckliga anslag 

ställdes till förfogande för de investeringar som krävdes.26 

Detta var inga förändringar som 1950-talet bjöd på. Efter 1960-talets 

trafikpolitiska reform har dock samhällsförpliktelserna vittrat bort efterhand. SJ kan 
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sägas konkurrera på lika villkor med andra trafikgrenar inför 1990-talet. Man kan säga 

att järnvägsstyrelsen efter 1950 drev en järnvägsekonomisk politik som helt tog avstånd 

från statsbanehushållningens ideal som man tidigare hade värnat om. De visioner av 

järnvägens statsbyggande uppgifter som så tydligt föresvävade järnvägsstyrelsen fram 

till 1930-talets slut, har sedan dess lyst med sin frånvaro. Anledningen till detta är de 

ständiga utmaningarna på transportmarknaden som inneburit att allt klarare 

företagmässiga krav ställts på SJ. För järnvägsstyrelsen har i det läget SJ:s överlevnad 

som företag stått i centrum 

Med 1963 års trafikpolitiska beslut blev det "legitimt" att helt satsa på de delar av 

verksamheten där järnvägarna hade störst konkurrensfördelar. Det innebar en satsning på 

A-nätet på E-nätets bekostnad. Det var en rimlig och från SJ:s sida önskvärd tolkning 

av beslutet. Att följderna för järnvägstrafiken av denna tolkning inte inte blev vad 

riksdagen hade väntat stod snart nog klart. Ur SJ:s synvinkel hade reformerna däremot 

inte gått långt nog fram till år 1980. Samhällsförpliktelsema som levde kvar på E-nätet 

och i viss mån på A-nätet var även med de nya målen hinder för en järnvägsekonomisk 

effektivitet. 

B. Institutionell förändring och järnvägspolitisk förnyelse. 
Slutdiskussion. 

Järnvägssektorn är ett barn av industrisamhällets framväxt och de speciella 

förutsättningarna som rådde under industrialiseringen. Detta präglade både 

järnvägspolitikens mål och utformningen av det institutionella förhållandet mellan SJ 

och statsmakten. Konkurrensförhållandena på transportmarknaden förändrades dock 

liksom samhällets transportefterfrågan. Detta påverkade också järnvägarnas villkor. 

För det första försvann järnvägarnas monopolställning på landtransportmarknaden. 

Den skärpta konkurrensen ökade kraven på en effektivisering av järnvägsdriften. 

Konkurrensen ökade också pressen på taxesättningen. I en monopolsituation var det inte 

absolut nödvändigt med exakthet i balansen mellan prissättningen av frakter och 

beräkningen av kostnaderna för att utföra dem. I en konkurrenssituation blev det 

viktigare med en korrekt uppskattning av kostnaderna för olika transportuppgifter. En 

prissättning på felaktiga grunder kunde få kännbara ekonomiska följder och äventyrade 

möjligheterna att uppnå de ekonomiska målen. Det är emellertid förknippat med stora 

svårigheter att mer exakt kvantifiera effekterna av olika prissättningsstrategier. 

Problemets vidd har därför här bara diskuteras i kvalitativa termer. 

Under mellankrigstiden var de regionala järnvägarna i privat regi ofta ekonomiskt 

utsatta. I och med förstatligandet blev detta under efterkrigstiden SJ:s problem. 

Polariseringen mellan olika bandelar blev tydlig. Det var en skillnad mellan tekniska 
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såväl som ekonomiska och driftmässiga förhållanden. Medan det var lätt att rationalisera 

driften på trafikstarka bandelar, hängde möjligheterna att effektivisera svagt trafikerade 

banor ofta samman med en nedläggning. Förändringarna på transportmarknaden vidgade 

gapet mellan de reella ekonomiska förutsättningarna och de järnvägspolitiska målen. 

Järnvägspolitiken och det institutionella förhållandet med rötter i villkoren vid 

1800-talets slut, fortsatte dock att forma utvecklingen inom järnvägssektorn. Under en 

lång omvandlingsperiod - mellan 1920 och slutet av 1980-talet - kom de ursprungliga 

institutionella ramarna i jämvägsektorn efterhand att brytas upp och förnyas. Det var inte 

en enkel och självklar process. 

Järnvägspolitiken har under detta dryga halvsekel förändrats från att omfatta 

ekonomisk politik till trafikpolitik och slutligen över till järnvägspolitik. Denna 

omvandling kan också kopplas till förändringarna på transportmarknaden och till SJ:s 

ekonomiska resultat. Så länge som monopolställningen fanns och SJ uppfyllde de 

ekonomiska målen kunde järnvägspolitiken omfatta ekonomisk-politiska åtgärder. 

Ingen särskild hänsyn behövde tas till SJ:s särintressen. När konkurrensförhållandena 

och det ekonomiska resultatet för SJ försämrades under 1950-talet, inleddes en era där 

järnvägspolitiken omvandlades till trafikpolitik och räckvidden begränsades till 

transportsektorn. Samtidigt levde dock under 1960-70-talen ett mer övergripande 

samhällsansvar kvar för SJ. Det manifesterades i driften av det olönsamma bannätet. 

Enligt synen på transportmarknaden kunde det dock betraktas som en dysfimktion, en 

anomali som skulle försvinna av sig själv med en korrekt trafikpolitik. Så blev inte fallet. 

Statens kostnader för att bevara järnvägspolitiken fortsatte att skjuta i höjden. Med nya 

mål och riktlinjer försökte man bryta detta förhållande. Under 1980-talet 

utkristalliserades en jämvägspolitik som primärt såg till SJ:s intresse som transport

företag. Man kan säga att järnvägspolitiken vid inledningen av 1990-talet primärt kom 

att begränsas till att driva SJ affärsmässigt. 

Förändringen av järnvägspolitikens mål resulterade i en både innehållslig och 

formell institutionell förändring i järnvägssektorn. I denna utveckling kan man tala om 

tre överlappande faser. Den "rena" statsbanehushållningen utvidgades och tunnades ut 

fram till ca 1945. De politiska målen var att skapa nationell integration och regionala 

tillväxtförutsättningar genom en nationell järnvägspolitik. De ekonomiska målen 

anpassades till detta. SJ administrerade och förvaltade trasnportuppgifterna utan att ha 

samma befogenheter som andra transportföretag. Under mellankrigstiden förändrades 

dock villkoren på transprotmarkanden. De politsika målen kom att omfatta även de 

regionala järnvägarna. De ekonomiska kraven gjordes om så att bördan av det utvidgade 

ansvaret minskade. 

Därefter utvecklades statsbanehushållningen till en blandform som dominerade 

under 1960- och 70-talen. Det blev uppenbart att det inte var möjligt att upprätthålla 
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statsbanehushållningens ursprungliga politiska och ekonomiska mål för hela 

järnvägsnätet. Under 1960-talet delades statsbanenätet upp i två enheter med skilda krav 

utfirån banornas ekonomiska bärkraft. Kraven på SJ att fungera som transportföretag 

lades på driften av det bärkraftiga bannätet. Betoningen av järnvägens roll som 

samhällsskapande infrastruktur lades på det icke-lönsamma bannätet. Staten tog i 

ökande utsträckning på sig kostnadsansvaret för driften av det samhälleligt önskvärda 

men företagsmässigt olönsamma järnvägarna. Samtidigt behöll det politiska systemet 

kontrollen över SJ:s mål och medel. 

Under 1980-talet skedde slutligen en accelererande förändring till ett 

järnvägsekonomiskt system. Det kännetecknades av en mer definitiv uppdelning mellan 

järnvägen som infrastruktur och som transportmedel än tidigare. Organisatoriskt 

frikopplades SJ från ansvaret för infrastrukturen. En modell där SJ betalade för att 

använda rälsen infördes. De ekonomiska villkoren har därmed blivit mer likartade 

mellan transportslagen. SJ har också kopplats bort från det övergripande ansvaret att 

driva den regionala järnvägstrafiken. 

Här finns anledning att återkomma till den modell för institutionell förändring som 

diskuterades tidigare (jmf kap. I). Drivkrafterna söks i relationen mellan den 

realekonomiska förändringen och dess inverkan på möjligheterna att uppfylla rättigheter 

och skyldigheter i det institutionella regelverket. Ett institutionellt perspektiv ger en 

teoretisk ram för en tolkning av skeendet. Det gör förändringsprocessen mångfacetterad 

och vissa förhållanden tydligare. I synnerhet klargörs på ett övergripande sätt hur 

relationen mellan järnvägspolitikens normativa fundament, den ständigt pågående 

järnvägspolitiska processen och den realekonomiska förändringen ser ut. 

En övergripande förutsättning för SJ:s utveckling har givetvis varit de förändringar 

av transportefterfrågan som de samhälleliga förändringarna fört med sig. Det påverkade 

SJ:s ekonomiska resultat och möjligheterna för statsmakten att använda järnvägarna för 

att styra utvecklingen på transportmarknaden. De järnvägspolitiska målen som 

statsbanehushållningen byggde på bidrog till att forma det regelverk och den 

ansvarsfördelning som etablerades mellan SJ och staten. Här utvecklades också en 

järnvägspolitisk praxis. Fram till ca 1950 präglades den av att SJ:s samhällsansvar 

betonades på bekostnad av en direkt företagsmässig lönsamhet. Från 1950 kom denna 

praxis att formuleras om. Samhällsansvaret för den regionala nivån flyttades efterhand 

från SJ till statsmakten när andra former av regionalpolitiska stödåtgärder utvecklades. 

Denna förändring påverkades också starkt av hur transportmarknaden och den 

ekonomiska strukturen i stort förändrades. 

Med transportmarknadens snabba omvandling efter andra världskriget ändrades 

villkoren för järnvägstrafiken. Detta yttre tryck från samhällsekonomin resulterade 

tillsammans med de existerande institutionella reglerna för statsbanorna i att SJ:s 
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ekonomiska resultat försämrades. Det ökade i sin tur trycket på en ändring av de 

järnvägspolitiska målen och det institutionella förhållandet. 

Det institutionella förhållandet påverkades på två sätt. Dels skedde en gradvis 

förskjutning av järnvägspolitikens praxis innanför dess givna ramar. Förändringen 

uttryckte en vilja att bevara statsbanehushållningen som ekonomisk-politiskt medel 

snarare än som transportmedel. Till andra världskrigets slut kunde det göras genom att 

målen delvis tolkades om. Avkastningskraven förändrades i och med att det räntepliktiga 

kapitalet skrevs ned år 1929. Med detta förfaringssätt minskade staten SJ:s kostnader för 

samhällsansvaret. Samtidigt utsträcktes det också till att omfatta hela järnvägssektorn. 

Med förstatligandet skärptes en institutionell dissonans mellan de ekonomiska och de 

allmänna målen för SJ. Med förstatligandet konserverades också en transportstruktur 

med rötter i 1800-talets och det tidiga 1900-talets lokala och regionala transportbehov. 

Det inordnades i en övergripande politik, vars hörnpelare byggde på att 

samhällsförpliktelserna skulle bäras upp av ett ekonomiskt överskott från den nationella 

trafiken. Mycket få av de förstatligade banorna kunde bidra till att göra systemet 

bärkraftigare. Möjligheterna att driva SJ med överskott minskade när de förstatligade 

förlustbanorna införlivades i statsbanehushållningens regelverk. 

Efter 1945 förändrades både innehållet i järnvägspolitiken och det institutionella 

förhållandet. Under 1950-talet inriktades järnvägspolitiken på att hantera problemen 

inom det institutionella systemet, att minimera förlusterna. Samtidigt fanns ingen 

betalningsvilja till nya, offensiva satsningar på järnvägsinvesteringar. 

Statsbanehushållningens principer ersattes i varierande grad av järnvägsekonomiskt 

präglade mål och regelsystem. Den första formella förändringen genomfördes år 1963. 

Järnvägsnätet delades upp i affärsbanor och ersättningsberättigade banor med skilda 

ekonomiska och politiska mål. Statsbanehushållningens krav på ekonomiskt överskott 

lades på affarsbanorna. De allmänpolitiska målen och samhällsansvaret lades på 

ersättningsbanorna. 

SJ:s kostnader för att driva ersättningsbanornas trafik tog staten över genom att ett 

driftbidrag infördes och att ränteplikten togs bort. Fortfarande behöll staten inflytandet 

och beslutanderätten över taxesättningen på hela nätet. De trafikpolitiska reformerna 

under 1960-70-talen genomfördes aldrig fullt ut. Det var en tid av snabb 

strukturrationalisering i den svenska ekonomin. Denna omvandling stärkte de regionala 

kraven på att bevara järnvägarna. 

Med riksdagsbeslutet år 1988 genomfördes också en total institutionell förnyelse 

inom järnvägsektorn. Nya mål lades till grund för regler och ansvarsfördelningen inom 

järnvägssektorn. SJ fick ansvaret att enligt företagsmässiga principer driva trafiken på ett 

nationellt bannät. Ett Banverk inrättades med ansvar för investeringar och underhåll av 

infrastrukturen. Statens ansvar begränsades till investeringar och rätt att, som de 
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regionala huvudmännen, köpa trafiktjänster av SJ. Det politiska målet är att konkurrera 

efter bästa förmåga och att uppnå full lönsamhet. Samtidigt tas de sista 

trafikförpliktelserna bort. Ansvaret för den regionala järnvägstrafiken lades över på 

regionala instanser, länstrafikbolagen, och Banverket. Varje region får, med vissa 

restriktioner, själva avgöra om man vill köpa transporttjänster från SJ eller ej. Med detta 

är statsbanehushållningens principer slutligen borta. 

Fram till omkring 1950 verkade såväl statsmakten som SJ för att bevara och 

modifiera statsbanehushållningens regelverk, om än från något olika utgångspunkter. 

Efter 1950 ökade trycket på en institutionell förändring som en följd av SJ:s 

lönsamhetsproblem. Järnvägspolitiken kunde inte i samma utsträckning som tidigare 

användas för att styra tillväxten inom transportsektorn. Under 1960- och 1970-talen 

brottades regeringarna med problemet att skapa en ny trafikpolitik samtidigt som det 

finansiella stödet till järnvägssektorn växte. I riksdagen fanns ett starkt stöd för denna 

förskjutning av kostnadsansvaret från SJ till skattebetalarna. En svårighet var dock att 

jämka samman de åtgärder som ansågs nödvändiga för järnvägarna på nationell nivå 

med de regionala effekter detta fick i form av nedläggningar, stationsindragningar en 

glesare turtäthet. Det fanns länge en hög betalningsvilja för att bevara den regionala 

järnvägstrafiken. Hur påverkade då dessa förändringar SJ? För det första var SJ:s 

befogenheter länge begränsade till driften och tekniska förhållanden. Järnvägsstyrelsen 

satsade också tidigt på ny teknologi och effektivare driftformer. Investeringarna gjorde 

att järnvägarnas specifika storskaliga konkurrensfördelar på transportmarknaden stärktes. 

Det var det SJ kunde använda för anpassa sig till konkurrensen, eftersom det ekonomiska 

handlingsutrymmet var begränsat. När samhällsförpliktelsema togs bort och de 

företagsekonomiska friheterna blev fler, kom de också att användas för att öka SJ:s 

konkurrensförmåga. Under efterkrigstiden har SJ i takt med att statsbanehushållningen 

har vittrat bort och ersatts av andra regler i stigande grad kommit att agera som ett 

transportföretag. SJ har blivit ett affärsföretag inte bara till namnet, utan också till 

gagnet. 

Att de ekonomiska förutsättningarna på transportmarknaden präglade utvecklingen 

och förändringen av det institutionella förhållandet inom järnvägssektorn är lätt att 

fastslå. Det är svårare att avgränsa påverkan i den motsatta riktningen: vilka 

konsekvenser det institutionella förhållandet hade för utvecklingen på 

transportmarknaden. Detta gäller i synnerhet om man vill försöka kvantifiera dess 

betydelse. Det finns dock några mycket tydliga indikatorer på inom vilka områden 

statsbanehushållningen påverkat utvecklingen. 

För det första gäller det omfattningen av järnvägsbyggandet. Sverige har tidigt ett 

omfattande järnvägsnät sett till antalet invånare i förhållande till andra länder. Att detta 

förhållande beror på den svenska industristrukturen under 1800-talets slut är en del av 
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förklaringen. Det torde dock stå utom allt tvivel att målen för den statliga 

järnvägspolitiken bidrog till att järnvägsbyggandet expanderade. Detta gäller inte enbart 

ledstjärnorna för det statliga byggandet. Staten ställde också goda lånemöjligheterna till 

förfogande för privat järnvägsbyggande från 1870-talet och framåt. Man skulle kunna 

säga att statsbanehushållningen och den statliga utvecklingsideologin hade gjort att 

Sverige vid sekelskiftet hade en modern nätverksstruktur i jämförelse med andra länder. 

En andra punkt där statsbanehushållningen varit viktig är förstatligandet av de 

enskilda järnvägarna mellan 1939 och 1952. Förstatligandet kom att konservera den 

regionala transportstrukturen inom SJ:s och statsbanehushållningens ramar. I jämförelse 

med andra länder finns dock inget som tyder på att detta skulle ha påverkat 

vägbyggandets omfattning och tillväxten för andra transportmedel i någon särskild 

utsträckning. Däremot är det klart att SJ:s ekonomiska resultat och kostnadsutveckling 

liksom effektiviseringssträvandena inom den statliga jämvägssektorn påverkades under 

efterkrigstiden. 

För det tredje kan man säga att statsbanehushållningen varit mycket flexibel och 

under en lång tid kunnat tänjas för att innefatta nya lösningar och nya företeelser. Denna 

tänjbarhet minskade också behovet att förnya de järnvägspolitiska ramarna. Ett annat 

konstaterande som samtidigt kan göras, är att de järnvägspolitiska målen sällan helt 

kunnat uppfyllas. Istället för att i bästa fall uppnå både samhällsekonomisk och 

företagsekonomisk balans har resultatet av statsbanehushållningen ofta blivit varken 

eller. Tydligt är dock att omformuleringen och förskjutningen av kostnadsansvaret inom 

det institutionella ramverket, från trafikanterna och SJ till skattebetalarna och staten, var 

en pådrivande faktor för den institutionella förnyelsen efter 1960. Kostnaderna för att 

bevara statsbanehushållningen steg samtidigt som de önskade effekterna av den förda 

politiken blev mindre. 

Att statsbanehushållningen trots allt har levt kvar så länge, kan förklaras av flera 

samverkande faktorer. Statsbanehushållningen fungerade länge tillräckligt bra i 

förhållande till de allmänpolitiska målen för järnvägssektorn. Det fanns inte heller några 

ideologiskt gångbara alternativa visioner för järnvägspolitiken. Här spelar också 

förekomsten av alternativa transportlösningar på transportmarknaden en roll. Det finns 

troligen väsentliga regionala skillnader när det gäller i vilken grad olika transportmedel 

var subsituerbara. Men även om transportarbetet endast i begränsad utsträckning utfördes 

av järnvägarna, fanns viljan att behålla dem. Något förenklat kan man säga att 

järnvägarnas funktionella roll som transportmedel underordnades deras traditionella roll 

som hävstång för en regionalekonomisk utveckling. 

Det karaktäristiska för statsbanehushållningen var sammansmältningen av företags

ekonomiska och samhällsekonomiska krav som ställdes på SJ. Ytterst berodde det på en 

oklar uppfattning om skillnaden mellan järnvägen som infrastruktur och som 
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transportmedel. För SJ skapade det ett dilemma. När skillnaderna ökade mellan 

marknadsvillkoren och SJ:s politiska mål växte den institutionella dissonansen inom 

järnvägssektorn. För att kunna uppfylla statsbanehushållningens ekonomiska mål blev 

det allt viktigare redan under 1940-talet att SJ fungerade som ett renodlat 

transportföretag. Detta hamnade i konflikt med den traditionella rollen som förvaltare av 

statsbanehushållningens politiska mål. Dessa mål premierades också länge av 

statsmakten. Genom att SJ sedan 1800-talets senare del varit en viktig i statens ambition 

att styra den ekonomiska tillväxten, är det också SJ som tagit emot stötarna från 

allmänheten när denna politik förändrats. Till problematiken om järnvägarnas roll som 

infrastruktur eller transportmedel hör också frågan om spänningen mellan nationella och 

regionala behov av järnvägstrafik. 

Att statsbanehushållningen har ersatts av en järnvägsekonomisk politik innebär inte 

att den regionala frågan har försvunnit från järnvägspolitikens arena. Det finns nu andra 

områden där det regionala intresset av järnvägen kan kollidera med övergripande 

järnvägspolitiska mål. Det gäller frågan om järnvägsinvesteringar kontra trafikeringen av 

banorna. De regionala möjligheterna att ta ansvaret för järnvägstrafikens överlevnad är 

delvis en illusion. Möjligheterna härvidlag är beroende av vilka investeringar, underhåll 

och förbättringar som staten genom banverket är villig att lägga ner på olika regionala 

infrastrukturer. Sist och slutligen avgörs det av den betalningsvilja som riksdagen och 

skattebetalarna uppvisar. Med de regionalekonomiska ambitionerna, som i alla fall inom 

överskådlig framtid är bortdefinierade från de övergripande järnvägspolitiska målen, är 

de regionala järnvägarnas framtidsutsikter mycket osäkra. 

Det är dock långt ifrån säkert att en järnvägsekonomisk inriktning innebär att 

järnvägarnas situation på transportmarknaden förbättras. Ytterst beror den på 

förändringarna av den ekonomiska strukturen i samhället och de transportbehov som 

finns. I vilken utsträckning järnvägarna har en annan roll att fylla i framtiden är ännu 

oklart. 

Klart är dock att de ekonomiska strukturförändringarna i det mognande 

industrisamhället väckt förhoppningar om en järnvägsrenässans. Under 1980-talet har 

villkoren för 1800-talets övriga naturliga monopol radikalt ändrats. Ny teknologi har 

revolutionerat förhållandena inom tele- och postväsendet. Även här sker en snabb 

förändring av mål och institutionella former mot bakgrund av en hårdnande konkurrens. 

Höghastighetstågen har också fört järnvägsteknologin in i en ny utvecklingsfas. 

Tillsammans innebär dessa teknologiska och ekonomiska förändringar att den statliga 

järnvägs- och kommunikationspolitiken blir till ett strategiskt viktigt område inför 

framtiden. Vilken betydelse kan då det institutionella förhållandet inom järnvägssektorn 

ha för den framtida utvecklingen och för möjligheterna att realisera eventuella nya 

expansionsmöjligheter? 
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Det är viktigt att hålla i minnet att det politiska systemet inte har förlorat i betydelse 

för järnvägssektorn. Dess inflytande har bara ändrat form och innehåll. Frågan är här vad 

den radikala uppdelningen mellan driften och infrastrukturen kommer att innebära. Om 

statsbanehushållningen representerade en sammansmältning av samhällsekonomiska 

önskemål och företagsekonomiska krav, motsvarar en jämvägsekonomisk politik en klar 

åtskillnad mellan dessa storheter, att detta är en fördel för skötseln av SJ som företag 

torde stå klart. Det är dock inte givet att denna politik på ett bättre sätt än 

statsbanehushållningen kan hantera de viktiga frågorna om investeringar i nya järnvägar. 

I skärningspunkten mellan dessa institutionella former kan ett framtida konfliktområde 

uppstå när det gäller investeringar i nya järnvägar. Beslut om investeringar i infrastruktur 

görs utifrån bedömningar av samhällsekonomiska effekter. De formas av den rådande 

ekonomisk-politiska maktstrukturen och är resultatet av ett antal ekonomiska och 

politiska organisationers tillgång till och inflytande över den politiska beslutsprocessen. 

Trafikens omfattning kommer dock i högre grad än tidigare att avgöras av 

företagsekonomiska bedömningar av SJ. Det är inte säkert att dessa intressen kommer att 

stå i samklang med varandra. Kopplingen mellan infrastruktur och järnvägsdrift, mellan 

järnväg och trafikering, är inte längre en självklarhet på samma sätt som tidigare. Det 

existerande transportbehovet och därmed med de företagsekonomiska utsikterna kan 

med dagens institutionella ansvarsfördelning tänkas bli en viktigare faktor för den 

långsiktiga utvecklingen än tidigare. Ytterligare en komplikation utgör här den 

föreslagna avregleringen av trafikeringsmonopolet på stomnätet. 

Slutligen ska den stora ideologiska betydelsen av att staten tidigare engagerat sig i 

det regionala järnvägsnätet beröras. Den politiska och ideologiska konsensus som 

existerade när det gäller synen på järnvägarna som en faktor för regional utveckling 

präglar ännu diskussionerna när det gäller nödvändiga investeringar för regionernas 

framtida tillväxt. Det är svårt att inse vidden av det folkliga engagemanget i 

järnvägspolitiken idag, om man inte kopplar det till dess historiska rötter som ett 

politiskt verktyg för att minska olikartade regionala förutsättningar. Här har vi att göra 

med järnvägen som en "civilisationsfaktor" vars betydelse är svår att skatta. 

Statsbanehushållningen har en legitimitet som är djupt förankrad i det allmänna 

medvetandet. Medan denna legitimitet så att säga har kommit att överges ovanifrån, har 

den levt kvar på regional nivå och som ideologi. SJ är en mycket tydlig bärare av denna 

politisk-institutionella förändring ute i olika delar av Sverige. Att 

statsbanehushållningen övergivits uppfattas ofta som ett svek. Det gäller framförallt i de 

glesbygdsområden som förutom järnvägen inte har så mycket att visa upp av 

infrastrukturella investeringar. Här är järnvägen en tydlig symbol för tillhörigheten till 

industrisamhället. Det gäller både för statens ansvar för den regionala ekonomins 

utveckling och för regionens delaktighet i den nationella utvecklingen. En nedläggning 
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av järnvägen innebär bildligt sett ett slutligt avvisande av regionens existensberättigande 

på lika villkor. 

Det är mot bakgrund av denna historiska tradition av samhällsansvar och järnvägens 

symboliska roll som samhällsdanare som dagens protester mot järnvägspolitiken, t.ex. 

vad gäller inlandsbanan, ska ses. I folkmedvetandet stod begreppet "Statens järnvägar -

hela folkets järnväg" för ett löfte om statliga insatser för att trygga den regionala 

järnvägstrafiken. I takt med den ekonomiska omvandlingen under efterkrigstiden, har 

den ironiska laddningen av begreppet blivit alltmer uppenbar. Därur uppstår den 

paradoxala folkmobiliseringen- för järnvägen men mot SJ. 
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Summary 

During the 19th century, the importance of the transport sector to a continuing economic 

growth was stressed throughout Europe due to industrialization. In this development the 

railways became a key factor of economic performance. The expansion of the railways 

went hand in hand with the growing integration of national labour markets, expanding 

domestic commodity exchange and the distribution of raw-materials and semi-produced 

goods to industry. As a consequence the railways often maintained a functional and 

economic monopoly on the domestic transport market. 

Since the 192(Ts this picture has undergone a drastic change. The ongoing 

industrialization created new demands on transportation. A new means of transport 

technology was developed for commercial use: the combustion engine. Motortransport 

successfully interacted with the changes in the economic structure and the new demands. 

This resulted in competition between the old and the new transport technologies. In the 

continuing strife for market-shares and profits the railway became a loser. In the 1950xs 

to 1960 s motortransport in most Western European countries dominated the 

transportmarket. 

Changes in the conditions and competition in the transport market, during the 20th 

century, are sometimes explained in quite a simple way. The change from railways to 

motor-vehicles is seen as a result of the changes in the industrial society from 

commodity production to production of services and knowledge. The focus of interest 

has been on the linkage between economic growth and the dominating mode of 

transport. Even though the railway has lost its leading position, it still has a decisive role 

to play in the economy of most countries. The problem is to explain how this 

transformation affected the railways. An interesting question is to what extent the 

institutional framework has affected the railway sector. 

Political decisions have always been of great importance concerning the conditions 

and the limitations of actions and freedom for railway companies, private or state-

owned. The influence of the political and institutional framework in the railway sector 

has therefore to be taken into account when explaining the performance of the railways 

during the period of rapidly changing terms of competition. The economic problems of 

the railways during the post-war period are partly related to political ends and 

institutional arrangements. For example, some of the socially desireable transport 

services that the railways carry out are, due to political decisions, an economic burden 

and a competitive disadvantage for the railways. However the connection between 

political and economical structures has still to be explored to give a complete answer to 

how the transformation on the transport market has taken place in a historical 

perspective. 
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The aim of this study is to analyze the long term changes in the Swedish railway 

sector. The emphasis is on two issues. Firstly to explain how the interaction between the 

conditions on the transport market and the renewal and change of the institutional 

framework have influenced the aims underlying the performance of the State Railways 

(SJ). The second main issue is to discuss how the specific institutional framework has 

restricted SJxs adaptability in meeting the conditions of competition since 1920. In order 

to do so, it is vital to identify the significance of the institutional arrangements and 

regulations considering the distribution of responsibility, obligations and power between 

the state (government and parliament) and SJ. In this aspect too the limitations to obtain 

profit is important. The economic result of the railway operation is an indication of to 

what extent SJ suceeded in fulfilling its options during different periods. It is also of 

importance to examine exactly how competition affected the supply of traffic, 

segmentation of transportation for goods and passengers and so on. 

A distinctive feature of the Swedish railway sector is the original division between 

regional and national railway construction. Parliament decided in 1853 to build and 

operate a number of national railroads. Private interests were encouraged to invest in 

regional and/or local railways if profitable opportunities existed. The purpose of state 

railways was to increase the national economic integration. A state department, SJ, was 

set up to administrate and operate the railways according to these ends. This was to be 

done using a set of social transport obligations. The traffic-instructions stated that all 

transports should be charged according to the national public price-chart. This granted a 

similarity in pricing all over the country. SJ had to take on every freight, no matter the 

cost of carrying it. The traffic should also be carried out in accordance with a public 

timetable, no matter the number of passengers or goods. These rules guaranteed that no 

price- or other discrimination among regions would take place. These obligations were 

valid only in some aspects to other participants on the transport market. 

The economic principles stated that no subsidies would be given to SJ. The profits 

from the operation were to cover all costs for the traffic, maintanance and capital interest. 

It was considered a monopolistic pricing policy if the revenue exceeded this level. If this 

happened the prices would be reduced. This resulted in a cross subsidization, where the 

profitable lines had to cover the losses on the less profitable ones. In short, it was the 

government and Parliament that decided the political and economical guidlines for SJ. 

They also controlled the performance of SJ. This set of rules and the institutional 

framework was established during the period from 1870 to 1920. 

The economical and political principles became a filter for the signals from the 

market to SJ, the government and Parliament. There was a potential tension between 

political and economical principles. In order to increase national integration and 

economic growth, the railway's economic interest was regarded to be of secondary 
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importance in comparison to the gain to society of an expanded infrastructure for 

transportation. At the same time the monetary claims made it vital that the traffic-

volume and incomes increased. When less profitable lines were built, it created a 

pressure for more traffic and incomes on the more profitable lines in order to avoid a 

deficit. To suceed in fulfilling this, an steady economic surplus was required. 

Hie economic margins for the railway sector, as a whole, declined during the 1920 

and the 1930xs. The private railways, in particular, suffered from the competition. The 

advantages of motorvehicles were concentrated to freights shorter than 100 km, and to 

goods consisting of smaller consignments. SJ met the competition by rationalization, a 

vast electrification program and more efficient management. The national railway 

system did not face the problems to the same extension. As a consequence of 

rationalization and competition, a polarization between profitable, electrified and highly 

trafficated lines and unprofitable and sparsely trafficated lines whitin SJ emerged. This 

structure was established in the late 1930vs. 

The institutional and operational regulations for SJ were pressurized and this led to 

a gradually changing railway policy. In 1939 the Swedish parliament decided to 

nationalize the private railway companies. The main reasons can be found in the 

awkward financial situation of the private companies and the need for rationalization and 

modernization. The political urge for nationalization stemmed from the railway's 

importance to the regional transport system. In order to keep the political goals, the 

monetary claims were reduced through depreciation of capital. 

The result of the nationalization, that took place from 1939 to 1952, was that the 

length of the state railways was doubbled. It also led to divided operational standards 

concerning track gauge, traction, state of operation and profitability. At the same time SJ 

had to face and survive on a segmented transport market, where motorvehicles suceeded 

in excluding the railways from sectors with growing demands on transportation. 

Until 1950 the economic surpluses from the profitable lines covered the losses from 

the other lines, but from then on the economic result was negative. Nationalization 

meant a permanent increase in operational costs. The number of employed almost 

doubbled from 1939 to 1960. The supply of traffic was kept at a high level partly 

because of the social transport obligations, although the demand for passenger traffic 

rapidly diminshed. A political solution was to lift the economic burden of the 

unprofitable lines from SJ. From the late 1950Ns a annual subsidy was given to SJ to 

cover the losses. In doing this, Parliament tried to keep the principles of the institutional 

framework and its underlying purposes. 

In 1963 there was a separation of the economic principles on the profitable and 

unprofitable lines. The former were supposed to compete under the same conditions and 

monetary claims as other modes of transportation. The traffic on the unprofitable lines 
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was kept for social and political reasons. The state compensated SJ for the operational 

costs on those lines. Every third year an investigation of the profitability was carried out 

to alter or confirm the division. The political influence in the railway sector was 

strengthened. The board of SJ was reorganized. Instead of railway men the operation was 

now run by politicians, members of business-life organisations, civil servants and later 

on also by union representatives. 

This new railway programme did not prevent the bad economic performance of SJ. 

In spite of a vast programme to close down the unprofitable lines from the late 1950xs to 

1970, the proportion of these lines remained at about 50% of the lines in traffic. In reality 

this meant that SJ lost potential market shares during the 1960Ns. A problem was the 

pricing policy. The cost of the vast unprofitable lines was part of the calculating grounds 

in pricing, and it created a pressure on higher price levels. This was a reminiscence from 

the monopoly period. Together with other restrictions from this time, SJ was restricted 

from acting as a private company. The loosening up of these restrictions however, led to 

a conflict with the original political principles for SJ. In the 1970xs the railway policy 

was often considered to adjust to pure railway interests only, and not to general regional 

interests as it was before. 

In 1979 a new traffic and railway policy act was passed. The principles of market 

competition as a guiding rule was replaced by a more moderate policy, where regulation 

and regional politics were once more brought up to discsussion. In reality though, not 

much was actually changed in this direction for SJ and its monetary claims. One 

important change however was that the social service obligation disappeared. SJ s 

freedom to act in direct response to the market increased. An attempt was also made to 

classify the railway net into main lines and regional lines. This was made to minimize 

the number of lines that had to be trafficked in a surveyable future to keep the railway 

system at an optimal size. 

The new traffic act did not do much to improve the competitive situation for SJ. In 

spite of a annual subsidy amounting to approximately one billion Swedish crowns, SJ 

could not fulfill its monetary claims. A main problem was still the capital costs. 

From 1988 a new institutional framework was established. A radical division was 

made between infrastructure and the railway operation. A new civil service department 

(Banverket) was established to take care of the maintenance and investments in the 

infrastructure. The task for SJ was to administrate and operate the traffic on the national 

lines. SJ payed Banverket for the use of the rails. Descisions concerning the extent of the 

regional railway traffic was delegated to the county administration in each region. 

From 1920 to 1980 the railway policy has changed from a means for economic 

growth to a strategy for a competitive railway company. The economic principles have 

also changed from national economy to business economy claims. 



205 

This process has been accompanied by a shift in the transport market in which railways 

lost their leading position to motortransport. The institutional framework has not 

changed at the same rapid pace, although a gradual change has taken place. To 

generalize, there have been three main parties in the process of renewal of the 

institutional framework in the railway sector. 

Hie government has mainly tried to favour the use of SJ as a means for economic 

growth. Srs interest to act in the transport-market was seen to be of secondary 

importance to the more general economical gain the railway brought to the economy of 

society. This was evident until 1945. When the governmental planning of economy 

became a characteristic feature in the post-war period, these economic goals could be 

reached through other measures. The urge to hold on to the original principles of the 

railways then gradually vanished. Strongly contributing to this was the growing burden 

to taxpayers and the state finances for the subsidies to SJ. The cost to keep the system 

going increased rapidly during the 1970Ns and 1980vs. 

Until the 1950xs Parliament acted to maximize the railway system both on the 

national and regional level. From 1950 and henceforth this started to change in favour of 

a new policy. The separation of monetary claims and social service functions was seen to 

be vital in the adjustment of SJ to the new conditions on the transport-market. But still 

in 1970 the defence of the old railway policy principles was strong. Railway policy had 

been an implement for regional development and economic growth. 

SJ had a position in the middle between the conditions of the transport market and 

the demands of the institutional and political system. The institutional arrangements 

made it difficult for SJ to respond to competition by adjusting prices and changing the 

extension of operations. The managerial option was limited to technological 

development and rationalization of the forms of operation. This occasionally put SJ in 

opposition to the actions of the government and Parliament. 

The impact of economic change on the institutional principles and the railway 

policy is evident. The shift from monopoly to competition lead to a segmentation of the 

markets for goods and passengers as earlyas in 1940-50. The pressure this put on the 

economic margins for SJ was a key factor in the renewal and adjustment in the railway 

sector. Firstly it resulted in attempts to keep the original principles, but gradually it led to 

new principles being implemented. 

It is clear that economic change was of importance to institutional change. The 

opposite scenario though is harder to isolate and measure. There are however some 

indications of the effects of the institutional system on the performance of SJ and on the 

development process of the transport-market. The expansion of both the state and 

private railways was due to the general political principles guiding the railway sector. 

Sweden became a country with a high proportion of railways to its population. 
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Nationalization was possible to incorporate in the existing railway policy. This kept the 

volume of the regional railway system at a high level in the post-war period. Because of 

the transport obligations, the supply of traffic also remained at a size exceeding the 

demands for transportation. The obligations also restricted the managerial freedom of SJ. 

The reason for parts of the original principles having survived and still imprinting 

the railway policy until the 1980xs, can be explained by the fact that they, in some 

aspects, still functioned reasonably well considering alternative strategies. The political 

faith in the railway's opportunities to create regional and national integration and to be 

an economic prerequisition to economic growth has never vanished. It still remanins to 

be seen if the new institutional setting and principles are able to make this wish come 

true. 



Appendix 

A. Principerna för handelsstatistiken 

1. Tiden 1911-1928 

En bidragande orsak till att bandelsredovisningcn slopades 1929, var att det var en 

mycket arbetskrävande uppgift. Den mest tidskrävande delen av arbetet med 

bandelsredovisningarna var sammanställningarna av person- och godstrafikens 

kvantiteter och inkomster vid olika stationer. Inkomsterna för person- respektive 

godstrafik fördelades sedan efter det antal kilometer transporten fraktats på bansträckan. 

Dessa beräkningar gjordes bara vart femte år. Inkomsterna dividerades därefter med 

person- och tonkilometertalen på respektive sträcka, vilket gav en medelinkomst per 

personkilometer och godstonkilometer. Medelinkomsten konstanthölls och multiplice

rades med de fyra kommande årens ton- och personkilometertal. 

Driftutgiftema för vaije bandel bestod i huvudsak av personalkostnader som 

redovisades i distriktets bokföring. Övriga kostnader, för underhåll av bana och rullande 

material fördelades efter antalet vagnaxel- och tågkilometer, det vill säga trafikens 

omfattning, på vaije bandel. Eftersom lokomotiv och vagnparken i stort sett var 

gemensam för hela järnvägsnätet, fördelades också dessa kostnader i relation till 

trafikens omfattning på bandelen. Allmänna och gemensamma kostnader, som inte 

direkt kunde föras till trafiken, som administration och avsättning till förnyelsefond m m, 

fördelades på bandelama i proportion till dess andel av de totala kostnaderna för SJ.1 

Förutom det årliga driftsresultatet räknade man också fram kostnaderna för 

banbyggnaden per sträcka. Dessa uppgifter hämtades direkt från den löpande 

bokföringen. 

Principerna för intäktsredovisningen bestod med andra ord av stationernas 

redovisade intäkter summerades till en bruttoinkomst för SJ, vilken sedan fördelades på 

de olika bandelarna i relation till hur stor andel transportarbetet på bandelen utgjorde av 

det totala transportarbetet. Personalkostnaderna hämtades direkt från bokföringen och 

summerades för bandelen. Resterande driftkostnader fördelades i relation till transport

arbetets omfattning på banan.2 

2. Separatredovisningen 1963-1981 

Syftet med den redovisning som infördes 1963 var att bedöma lönsamheten på A- och 

E-nätet. Gränsdragningen görs på grundval av transportarbetets omfattning per bankm 

och år. Samtidigt har gränsen för trafiksvaga banor flyttats uppåt. År 1962 var den 1 mil
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jon bruttotonkilometer per bankilometer, år 1969 2 miljoner och från år 1972 3 miljoner. 

Vid den sista redovisningen, från år 1980, sattes istället gränsvärdet till 700 000 

trafikenheter per bankilometer och år, det vill säga en samlad bedömning av 

persontrafik- och godstrafikarbetet.3 

På samma sätt som tidigare räknas intäkterna ihop från fraktsedlar och sålda 

biljetter. För att ge en uppfattning om hur stora arbetsinsatser som krävs, kan 

omfattningen av det material som bearbetades vid redovisningen år 1981 nämnas. Då 

behandlades 0,8 miljoner fraktsedlar för vagnslastgods och 4,7 miljoner för styckegods, 

samt 13 miljoner biljetter.4 

Intäkterna summeras därefter för hela affarsbane- respektive det trafiksvaga nätet, 

inte för separata bandelar. Medan intäkterna förs för gods- och persontrafik, är det de 

administrativa enheterna som är kostnadsbärare i SJ:s redovisning. Det innebär att 

kostnaderna för gods- respektive persontrafik inte kan fördelas. De olika kostnadsslagen 

är maskin-, trafik-, och bantjänst samt drift och underhåll. Bandelarna debiteras först de 

direkta kostnaderna från bokföringen. Återstoden av kostnaderna för olika driftsenheter 

fördelas därför som å-kostnader enligt vissa principer. Fördelningen av de totala 

driftkostnaderna antas vara lika över hela nätet. Kostnaderna för tåg- och vagnrörelse 

varierar proportionellt mot vissa driftsstorheter som fungerar som fördelningsnycklar, 

trafiktågkm, vagnaxelkm eller bruttotonkm. Transportarbetets omfattning på vaije 

bandel används för att vikta vaije kostnadsslags nominella belopp på respektive bandel. 

Pensions och räntekostnader ingår här i de direkta kostnaderna som läggs ut på 

bandelarna.5 

B. Källmaterial och metoder för redovisningen 1929-1960 

Mycket lite av det material som användes i redovisningarna som beskrivits ovan finns 

bevarat idag. För att kunna konstruera en ny serie måste därför ett annat källmaterial 

ligga till grund för beräkningarna. Det gäller då också att bedöma de olika materialen för 

att få en uppfattning om skillnader och jämförbarhet mellan dem. Här används en 

kombination av de principer och metoder som använts i bandelsredovisningen mellan 

åren 1912 och 1928 samt i separatredovisningen av det trafiksvaga bannätet åren mellan 

1963 och 1981. 

Serier över SJ:s ekonomiska resultat och transportarbete finns tillgängliga i offentlig 

statistik för hela 1900-talet. På bandelsnivå förändras källäget efter år 1928. Den 

ekonomiska redovisningen försvinner och uppgifterna över transportarbetet ändras. Ett 

undantag i detta avseende är malmbanan. Till år 1960 finns en särredovisning av 

bandelens driftsresultat och till år 1973 av inkomsterna. För samtliga bandelar kan också 

vissa ekonomiska uppgifter hämtas från de driftstjänstrapporter som finns bevarade för 
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perioden mellan 1941 och 1960. Rapporterna fördes vid vaije station och innehåller 

uppgifter om vissa personalkostnader och trafikintäkter. Här får man en god uppfattning 

om vilka inkomster som härrör från respektive station. Ett problem är dock att materialet 

för stationerna i Stockholm är så ofullständigt att det inte kan användas. 

Personalkostnaderna är svårare att få grepp om. Det är inte samtliga stationer som 

redovisar personalkostnader, troligen för att de ingår i någon annan stations 

administrativa redovisningsområde. De personalkostnader som redovisas tycks också till 

stor del bestå av extraordinaära utgifter, till exempel för snöskottning. De stationer som 

är administrativ huvudort i driftdistrikten redovisar också samtliga personalkostnader för 

distriktet i vissa kategorier, vilket innebär att betydligt fler bandelar än de som ska 

undersökas ingår i siffrorna. Sammantaget är inkomsterna bättre redovisade än 

personalkostnaderna. De osäkerheter som råder kring personalkostnaderna gör att de inte 

kommer att användas i beräkningen av trafikutgifterna på bandelsnivå. 

Förändringarna i källäget får givetvis konsekvenser för jämförbarheten med den 

tidigare statistiken och för möjligheterna att göra en ny serie. Källmaterialet består av 

drifttjänstrapporter från stationerna, redovisningar av transportarbetet på bandelsnivå i 

SJ:s interna publikationer samt SJ:s ekonomiska resultat i offentlig statistik och 

förvaltningsberättelser. Det innebär för det första att vi måste gå direkt på serierna över 

SJ:s samlade inkomster och driftutgifter istället för att kunna använda den bokföring som 

tidigare fanns på distriktsnivå. Det minskar möjligheterna att på bandelsnivå differentiera 

olika slags utgifter och inkomster. För det andra innebär det dessutom att transportarbetet 

på vaije bandel blir en mer avgörande faktor i beräkningarna av bandelarnas ekonomi än 

tidigare. Det är därför mycket viktigt att få fram "profilen" för vaije bandel. 

1. Beräkningar av trafikinkomster och utgifter 

Malmbanans driftresultat är känt under hela perioden. Inkomster och utgifter från den 

subtraheras därför från respektive konto i SJ:s redovisning innan de övriga bandelarnas 

uppgifter beräknas. Mellan 1929 och 1940 baseras därefter beräkningarna av 

driftresultatet på bandelarnas trafik. Trafikens andel av den totala trafiken ligger så till 

grund för hur inkomster och utgifter fördelas mellan banorna. I SJ:s redovisning kan 

godstrafikinkomster och persontrafikinkomster särskiljas. Inkomsterna kan dock inte 

föras till olika taxetariffer eller tågslag. På bandelsnivå redovisas heller inte antalet 

tonkm, vilket annars skulle varit en lämplig beräkningsenhet. Om inkomsterna ska kunna 

fördelas på bandelsnivå är det därför nödvändigt att hitta en fördelningsnyckel som tar 

hänsyn till de olikartade trafikförhållandena på bandelsnivå. 

För godsinkomsterna är en sådan nyckel andelen av framförda vagnaxlar som varit 

lastade på respektive bandel. Denna andel multipliceras med en genomsnittlig inkomst 
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per lastad vagnaxel för SJ. På detta sätt får vi en differentiering av inkomsterna till det 

faktiska transportarbetet. Vi vet fortfarande inget om hur transportarbetet fördelades på 

olika tariffer. Eftersom vi inte vet vilka slags varor som fraktas på respektive bandel, 

kommer banor där frakterna består av verkstadprodukter, persontrafik eller råvaror inte 

att visa de inkomstskillnader som finns beroende på taxenivå m.m. Det kan därför tänkas 

att vissa bandelar, med stor andel råvaror i godsfrakterna, i huvudsak Norrlandsbanorna, 

kommer att få sina inkomster överskattade. Att använda andelen lastade 

godsvagnaxelkilometer, som är lägre på dessa banor, styr därför fördelningen i rätt 

riktning. Eftersom antalet lastade vagnaxlar är lägre och tomkörningen är högre på de 

bandelar där frakterna till stor del består av råvaror med låga tariffer, uppstår en 

skiktning mellan dessa bandelar och bandelar med mer differentierade frakter och lägre 

tomköming. Det ligger i linje med inkomsternas troliga fördelning, även om inkomsterna 

troligen underskattas på bandelarna med differentierad trafik. 

Persontrafiken fördelas på likartat sätt. Eftersom platsbeläggningen i persontrafik 

inte redovisas på bandelsnivå, förutsätts den genomsnittliga beläggningen för hela 

statsbanenätet gälla för varje bandelen. Denna procentandel multipliceras med antalet 

personvagnaxlar på respektive bandel. Den genomsnittliga inkomsten per utnyttjad 

platskilometer multipliceras därefter med bandelens antal utnyttjade vagnaxelkilometer i 

persontrafik. Även här underskattas troligen inkomsterna på de bandelar där 

taxetarifferna är höga. Det gäller banor med stor andel intraregional trafik med 

sovvagnar och förstaklass vagnar, och banor med stor andel korta resor, som relativt sett 

har högre tariffer. I vilken riktning det slår mellan olika banor är svårt att säga. 

Tillsammans med det rimliga antagandet att platsbeläggningen är högre på södra och 

västra stambanan än på många andra banor, torde det dock vara så att inkomsterna från 

persontarfiken på dessa bandelar är underskattade och att persontrafikinkomsterna på 

t.ex. norrlandsbanorna något överskattade. 

Under perioden 1941-1960 är det möjligt att summera de inkomstuppgifter som 

redovisats vid stationerna i drifttjänstrapporterna. På så sätt skapas en motsvarigehet till 

inkomstredovisningen under peridoen 1912-28. Ett problem är att en del stationer är 

knutpunkter för trafiken från flera banor. Det är inte rimligt att anta att alla trafikintäkter 

vid Östersund C kan hänföras till trafiken på norra inlandsbanan, med tanke på att 

Östersund också är en knutpunkt på tvärbanan Bräcke-Storlien-Norska gränsen. För att 

komma tillrätta med det fördelas årligen inkomsterna från stationen på de olika 

bandelarna som möts i Östersund med utgångspunkt från deras andel av antalet lastade 

vagnaxelkilometer. Av dem kommer 20% från inlandsbanan som tillgodoräknats 

motsvarande andel av intäkterna. 

Detta problem gäller också för andra stationer, exempelvis knutpunkterna Hallsberg 

och Järna. Problemet med dessa stationer är att de endast ett fåtal år redovisas som 
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knutpunkter vid andra bandelar än västra och södra stambanan. Det är därför inte möjligt 

att på samma sätt som för Östersund räkna bort andra bandelars trafikintäkter hela 

perioden. Andelen intäkter som dessa år skulle räknas till andra banor är också mycket 

lägre. För Hallsberg rör det sig t ex om 24%. Samtidigt är intäkterna från Hallsberg bara 

3-4% av de totala vid västra stambanan. Hela intäkten från dessa stationer har därför 

genomgående räknats till de undersökta bandelarna. Redovisningen för Stockholm är 

tyvärr ofullständig. Inkomsterna för södra stambanan beräknas därför på uppgifterna från 

stationer mellan Järna och Malmö och för västra stambanan mellan Södertälje S och 

Göteborg. I realiteten är därför inkomstuppgifterna på dessa bandelar klart 

underskattade. För att i någon mån kompensera detta bortfall har istället samtliga 

inkomster från slutstationerna Malmö och Göteborg tagits med. 

Istället för att räkna samtliga inkomster vart femte år och konstanthålla 

medelinkomsten för kommande fyra år som i bandelsredovisningarna 1912-1928, 

arbetar jag med utgångspunkt från SJ:s indelning av stationerna i sju olika klasser.6 På 

södra och västra stambanorna undersöks alla stationer som 1938 klassades i kategorin 

1-4 och på stambanan genom övre Norrland samt inlandsbanan i kategorierna 1-5. 

På detta sätt hålls de undersökta stationernas antal konstanta. Stationerna av klass 5 

eller högre dras ofta in under perioden eller redovisas i andra stationers siffror. I 

undersökningen kommer därmed 68 stationer av 199 vid startåret att ingå. De fördelas på 

bandelarna på följande sätt: 

Södra stambanan: 

Västra stambanan: 

Norra inlandsbanan: 

Bräcke-Boden 

22 stationer av 71 

21 stationer av 57 

6 stationer av 14 

9 stationer av 25 

Att de undersökta stationerna bara utgör drygt 30% av det totala antalet kan tyckas vara 

lite. En stickprovsundersökning på västra stambanan åren 1950 och 1960 visar dock att 

skillnaden mellan att ta med intäkterna från alla stationer och endast de i klass 1-4 är 

8,3% år 1950 och 7,8% 1960. Urvalet av stationer verkar därmed tillfredställande i 

förhållande till den arbetsinsats som krävs för att ta med alla stationer. 

Inkomsterna för bandelarna kommer därefter att beräknas på följande sätt. Först 

subtraheras de särredovisade inkomsterna från malmbanan och de kända inkomsterna 

från stationerna från SJ:s trafikinkomster. Därefter adderas inkomsterna från respektive 

bandel med en procentuell andel av SJ:s resterande inkomster. Det är inte möjligt att 

konsekvent särskilja inkomster från gods- och persontrafik i stationernas redovisning. 

Utöver de inkomster som härleds från bokföringen, beräknas resten enbart på bandelens 

andel av SJ:s lastade godsvagnaxelkm. Det ger troligen en mer rättvisande bild av 
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inkomsterna för de trafikstarka banorna än om motsvarande viktning av 

persontrafikinkomsterna genomförs. 

Driftkostnaderna fördelas efter trafikens omfattning, i stora drag enligt de metoder 

som användes i separatredovisningen 1963-1981. Detta beräkningssätt förutsätter en 

likartad driftkostnadsstruktur över hela landet. Eftersom driftkostnaderna, som till stor 

del utgörs av löner och utgifter för den genemsamma vagnparken, inom ett brett 

spektrum är beroende av trafikens omfattning, kan vi förvänta oss en relativt god 

överenstämmelse mellan genomsnittskostnaderna på olika bandelar. 

Fram till 1960, så länge malmbanan särredovisar sina kostnader, subtraheras de från 

de totala kostnaderna. Driftkostnaderna beräknas därefter på följande sätt under hela 

peridoen 1929-1960. Driftutgifterna från SJ:s bokföring fördelas på bandelarna i 

enlighet med transportarbetets procentuella andel av olika driftsstorheter: trafiktjänsten i 

relation till antalet trafiktågkilometer, bantjänsten och drift och underhåll med andelen 

bruttotonkilometer, maskintjänsten med det totala antalet vagnaxelkilometer, samt 

slutligen förvaltnings- och administrationskostnaderna med andelen trafiktågkilometer. 

Det är helt enkelt bara det "rena" driftsresultat som behandlas: inkomster och utgifter 

från trafiken. 

Det innebär att pensionskostnaderna och avsättningar till förnyelsefonder inte är 

medräknade, och inte heller räntekostnaderna. Jag gör inte heller några försök att skatta 

betydelsen av tillflödet av trafik från bibanorna. Till dessa övriga kostnader kommer 

också räntekostnader för bananläggningar och stationer. Efter år 1928 finns ingen 

redovisning av dessa utgifter på bandelsnivå, varför dessa beräkningar lämnats åt sidan. 

Med dessa reservationer i minnet kan man sammanfattningsvis ändå säga att 

befintliga källor ger en översiktlig bild av utvecklingen av driftresultatet på de olika 

bandelarna. En jämförelse mellan resultatet av bandelsredovisningen perioden 1912 till 

1928 och av resultatet med här använda metod under samma tid, framgår av diagram A. 

Inkomsterna på södra stambanan underskattas något. Det är tydligt att taxenivån på 

banan överstiger de snittkostnader som här måste användas. Samtidigt är driftutgifterna 

något överskattade. En möjlig förklaring kan vara att arbetskraften utnyttjas bättre på 

södra stambanan. Under krigsåren stiger arbetsproduktiviteten per man, vilket kan 

resultera i att utgifterna här inte ökar i samma omfattning som den genomsnittliga 

driftkostnadsökningen ger vid handen. Metoden tar ingen hänsyn till kapacitetsut

nyttjandet på bandelarna. 
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Diagram A:l: En jämförelse av beräkningsmetoder på södra stambanan 1912-1928. 
Inkomster. 

Ber. inkomster — — — SOS SJ 

70 -• 

60 -• 

50 •• 

40 -• 

30 •• 

20 

1928 1912 

Källa: SOS Statens järnvägar 1912-1928. 

Diagram A:2: En jämförelse av beräkningsmetoder på södra stambanan 1912-1928. 

Utgifter. 

Ber. utgifter SOS SJ 

70 t 

60 --

50 --

40 --

30 --

20 --

10 

1912 1928 

Källa: SOS Statens järnvägar 1912-1928. 
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Förteckning över tabeller, diagram och figurer 

Tabeller 

11:1: Det statliga järnvägsnätets geografiska fördelning 1856-1940. Kilometer. 

111:1: Persontransportarbetet fördelat på transportmedel 1960-1973. Inklusive och 

exklusive privatbilism. 

ni:2: Procentuell fördelning av transportarbetet i tonkilometer mellan olika varuslag 

vid SJ. 

111:3: Produktionsindex och transportindex 1960 och 1970. Basår 1950=100. 

111:4: Miljoner resor och vägd genomsnittlig medelreselängd i olika klasser 

1920-1980. 

ni:5: Järnvägsnedläggningar i Europa 1950-1971. Statsbanor. 

ni:6: Nedlagda järnvägar 1951-1978. Kilometer. 

111:7: Antalet trafiktågkilometer i olika tågslag samt förändringar mellan 1920 

och 1974. 

ni:8: Förändringar av tidtabellen 1925-1980. 

ni:9: Relationen mellan bruttotonkilometer/trafiktågkilometer i olika trafiktyper på 

några trafikstarka bandelar och övriga SJ 1930-1974. 

111:10: Räntepliktigt kapital, driftresultat, avsättningar, räntekrav och vinst för SJ i 

medeltal för femårsperioder 1921/25-1979/80. Miljoner kronor. 

111:11: Den procentuella andelen av trafikarbetet på bandelar med elektrisk drift 

1920-1980. 

111:12: De förstatligade normalspåriga banornas andelar av trafikarbete och banlängd 

vid SJ 1940-1970.%. 

111:13: Den genomsnittliga avkastningsprocenten för olika bandelar i statsbanenätet 

1911-1928. 

111:14: Överskotts- och underskottsbanor 1911-1928. 

111:15: Järnvägslänens procentuella andelar av produktionens värde och befolkning 

1929-1937. 

111:16: De undersökta bandelarnas procentuella andelar av SJ:s trafikinkomster och 

driftutgifter samt banlängd 1929-1960. 

111:17: Driftbidraget till SJ 1963/64-1979/80. Miljoner kronor och andel i procent av 

inkomsterna. 

111:18: Den ekonomiska relationen mellan A- och E-nät i separatredovisningarna 

1963-1981. %. 

111:19: Ekonomiskt resultat per bankilometer 1962-1980. Tusentals kronor. 
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IV: 1: Fördelningen av låne- och skattemedel för järnvägsinvesteringar totalt och för 

inlandsbanans byggande 1912-1937. Miljoner kronor, löpande priser. 

rV:2: Malmbanans ekonomiska resultat 1908-1938 enligt bokföringen och 

fraktavtalet samt avkastning i % av kapitalet. Miljoner kronor, löpande priser. 

rV:3: Index över driftkostnader och inkomster per bankilometer för några enskilda 

järnvägar åren 1913 och 1927. Basår 1913=100. 

rV:4: De enskilda järnvägarnas obetalda statslån 1920-1929. Miljoner kronor och 

index. Basår 1923=100. 

V:l: Utgiftsprocenten vid SJ 1926-1980. 

V:2: Procentuell förändring av banlängd och antal stationer 1956-1979. 

V:3: Kvoten mellan järnvägar och befolkning 1900-1975 samt mellan vägar och 

befolkning 1973. Kilometer per 100 000 invånare. 

V:4: Olika världsdelars järnvägsnät åren 1934 och 1974. 

VI:1: Riksdagsmotioner i järnvägspolitiska frågor 1920-1979. 

VI:2: Fördelningen av regionala motioner och dessas andel av totala antalet motioner 

i järnvägsfrågor 1920-1979. %. 

VI:3: Andelen järnvägspolitiska motioner som bifölls 1924-1979. %. 

Diagram 

11:1: Det svenska järnvägsnätet fördelat på ägare 1856-1950. Kilometer. 

D3:l: Järnvägarnas och bilismens andelar av förädlingsvärdet i den inhemska 

transportsektorn 1920-1980. Löpande priser. 

111:2: Transportutvecklingen på SJ 1920-1980. Miljarder tonkilometer och 

personkilometer. 

HI:3: Miljoner tonkilometer och personkilometer per bankilometer vid SJ 

1920-1980. 

ni:4: Relationen mellan inkomsterna från gods- och persontrafik vid SJ 1920-1980. 

ni:5: Arbetsproduktiviteten vid SJ 1920-1980. Tusentals trafikenheter per anställd. 

ni:6: Miljoner trafiktågkilometer per bankilometer vid SJ 1920-1980. 

ni:7: Tomkörningsprocenten av godsvagnar och andelen tomma platser i 

persontrafik vid SJ 1920-1974. 

111:8: Relationen mellan bruttoinkomster och utgifter vid SJ 1920-1980. 

111:9: Personalkostnaderna och pensionsutgifternas andel av SJ:s kostnader 

1920-1980. 

111:10: Nettoinkomsten per bankilometer 1920-1980. Inklusive och exklusive 

driftbidrag. Tusentals kronor, löpande priser. 
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111:11: Trafikintensiteten för SJ, inlandsbanan och stambanan genom övre Norrland 

1926-1970. Bruttotonkilometer per bankilometer. 

111:12: Trafikintensiteten för SJ, södra och västra stambanorna och malmbanan 

1926-1970. Bruttotonkilometer per bankilometer. 

111:13: Beräknat driftresultat på norra stambanan Bräcke-Boden och inlandsbanan 

1929-1960. Miljoner kronor, löpande priser. 

111:14: Beräknat driftresultat på malmbanan, södra stambanan och västra stambanan 

1929-1960. Miljoner kronor, löpande priser. 

V: 1 : Relationen mellan statliga kostnader för investeringar i nybyggnader och 

underhåll inom den statliga järnvägssektorn och för allmänna vägar 

1920-1980. 

A:l: En jämförelse av beräkningsmetoder på södra stambanan 1912-1928. 

Inkomster. 

A:2: En jämförelse av beräkningsmetoder på södra stambanan 1912-1928. Utgifter. 

Figurer 

1:1 : Schematisk modell för institutionell förändring inom järnvägssektorn. 

II: 1 : Stambanebyggandets faser. 

11:2: Järnvägsnätet i norra Sverige år 1956. 

11:3: Järnvägsnätet i södra Sverige år 1956. 

11:4: Statsbanehushållningen omkring år 1920. 

111:1: Elektrifierade bandelar i statsbanenätet år 1956. 

m:2: De undersökta bandelarna. 

V:l: Affärsbanenätet och det ersättningsberättigade bannätet år 1972. 

V:2: Förändringarna i statsbanehushållningen 1963-1979. 

V:3: Riksnätet år 1981. 

V:4: En järnvägsekonomisk modell år 1990. 
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