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1 KOMMUNIKATIONER OCH EKONOMISK
UTVECKLING 1 ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV*

Nar vi idag står inför en lika omvalvande ekonomisk strukturomvandling som
vid industrisamhällets genombrott, är det viktigt att nå en förståelse för hur
vårt kotmnunikationssystem har uppstått och hur olika kormmmikationsmedel
samverkar med denna ekonomiska forandring. De gängse ekonomiska model-
lerna räcker inte till for att till fullo forklara och analysera de komplexa pro-
cesser som format dagens kommunikationssamballe. Historiens roll blir där-
med viktig for att öka vår förståelse. 1 detta långsiktiga perspektiv framstår
dessutom behovet av att integrera både en politisk och en ekonomisk dimen-
sion i analysen av den historiska utvecklingen som oundgängligt.
En faktor som ofta kommer i bakgrunden i diskussionen av kommunikationer-
nas roll i samhällsekonomin är den ekonomisk-historiska miljö som de vaxer
fram i - med andra ord interaktionen mellan den samhällsekonomiska struktu-
ren, kommunikationsteknologins utveckling samt ekonomiska och politiska
restriktioner. Det finns avsevärda trögheter i de politiska och juridiska ramar
som avgör handlingsutrymmet. Demra institutionella tröghet medverkar ibland
till att hastigheten och riktningen i den långsiktiga ekonomiska utvecklingen
påverkas. Men de juridisk-politiska ramarna kan också förändras snabbt. Ex-
empel på sådana regelskiften är nar en verksamhet forstatligas, om dess eko-
nomiska villkor andras eller om tillgängligheten till ett kommunikationsmedel
andras genom lagstiftning. Dessa och liknande forämhingar av regelverken kan
därmed snabbt ge effekter på ekonomin. Med detta resonemang vill vi påvisa
att institutionerna, eller enkelt uttryckt, spelreglerna, har en avsevärd - och i
många fall en avgörande - betydelse for den ekonomiska utvecklingen.
Det är tå sektorer som under en så lång period varit lika beroende av politiska
beslut som kommunikationssektorn. Ramarna for investeringarna i verksamhe-
ten, reglerna för nyttjanderätt och visionerna om kommunikationernas roll i
samhällsuppbyggnaden är exempel på sådana områden som präglats av politis-
ka beslut, oavsett om verksamheten utförts i privat eller offentlig regi. Spelreg-
lerna uppstod emellertid inte av sig själva. Hur dessa spelregler uppkom, for-
mades och implementerades blir därmed viktiga att närmare granska. Nar
kormnunikationssektom i dess moderna form uppstod under 1800~talets andra
hälft kom olika aktörer och intressegrupper att prägla uppbyggnaden via det

* Fil dr Lena Andersson-Skog är forskare vid Institutionen for ekonomisk historia, Umeå uni-
versitet. Fil dr Jan Ottosson är forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen Uppsala uni-
versitet. Arbetet har utförts inom ramen for temaprogrammet ‘Kommunikationer i perspehtiv.
Marknader, nätverk och  regelförändringar i svensk kommunikationssektor under1 00 år”,
institutionerna for ekonomisk historia, Umeå universitet och Uppsala universitet. Temapro-
grammet finansieras av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB). Vi vill har ta tillfället
i akt att tacka KFB for det generösa moraliska och finansiella stödet. En tidigare version har
presenterats på VTJs  och KFBs forskardagar, Linköping 12-13 januari 1994. Författarna är
tacksamma for dc kommentarer som då gavs.
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politiska systemet och dess beslutsprocess. Aktörerna var ofta knutna till var-
andra i olika nätverk grundade på släktförbindelser, ekonomiska intressea eller
politisk och regional tillhörighet.’

1 detta bidrag kommer vi att diskutera några aspekter på hur institutionell teori
ur ekonomisk-historisk synvinkel kan ge nya insikter om kommunikationssek-
torns utveckling i Sverige under 100 år. Vi kommer sarskilt att diskutera järn-
vägarna och bilismens utveckling dar våra exempel dels behandlar frågan om
jämvägssektorns omvandling och forandringarna av järnvägspolitiken, dels hur
aktörer bygger upp ett nätverk och intresseorganisationer för bilismen.

2 INSTITUTIONELL TEORI

Eftersom politiska beslut oundvikligen påverkar kommunikationssektorn både
på kort och lång sikt behövs en dynamisk teoriram som imymmer både en po-
litisk och en ekonomisk dimension. Den ekonomisk-historiska kunskap vi be-
sitter idag visar att både de ekonomiska forutsättningarna - som exempelvis
marknads- och konkurrensforhållanden, teknologisk utveckling - och politisk-
juridiska forhållanden är viktiga bestämmande faktorer för den roll som kom-
munikationssektorn får i samhällsekonomin. Det fms alltså skäl att kortfattat
diskutera den institutionella teoretiska ansats, vars mest kände företrädare är
1993 års Nobelpristagare i ekonomi, Douglass  C Norm.2
Den ekonomisk-historiska miljön präglar uppbyggnaden av institutionerna i
varje samhälle. Institutionerna är de regler som styr samhällets ekonomiska
och sociala verksamhet. Den ekonomiska sfären omgärdas av formella institu-
tioner. Med detta avses juridiska och politiska regler. Även samhällets infor-
mella institutioner, det vill säga kultur, moral, fordomar, konvenans och etik,
påverkar aktörerna inom den ekonomiska sektorn. 1 ortodox ekonomisk teori
hävdas att ekonomiska institutioner som inte är effektiva - i den meningen att
de inte genererar ekonomisk tillväxt - kommer att slås ut av mer effektiva insti-
tutioner. Till skillnad från detta neoklassiska forhållningssätt hävdar North att
institutionernas överlevnad beror på samhällets maktstrukturer och de ekono-
miska och sociala incitament som finns i varje konkret historisk miljö. Med
andra ord tar effektivitetsargumentet i den renodlade ekonomiska teorin inte
tillräcklig hänsyn till att samhällets agande- och maktförhållanden inverkar på
ekonomins funktionssätt. Institutioner som upprättas i en miljö lever kvar nar
de ekonomiska förhållandena i denna ursprungsmiljö forsvuunit. Samhällets

1 En mängd exempel på detta ges till exempel i Oredsson, Sverker (1969). Se också Jan Ot-
tosson (1993a),  (1993b). Ett brittiskt exempel ges i Alderman, GeofFrey (1973). För en över-
sikt av teorier om industriella nätverk, se till exempel Eastcm,  GeofTrey  ( 1992),  Lundgren,
Anders (1991).

2 Följande är baserat på North, Douglass C (1990). För en diskussion av institutionell teori,
se till exempel Magnusson, Lars (1994),  Powell, Walter, W (1991), DiMaggio, Paul J,
Powell, Walter W (199 1.



3

regler är därmed till en del avlagringar från forhallanden i det förflutna. Det
förflutna styr därmed vår framtid.
Samhallen som kan integrera nya ekonomiska impulser, ny teknologi och inno-
vationer i de befintliga institutionerna tenderar dock att gå en mer lyckosam
ekonomisk utveckling till mötes än de vars institutioner är mer rigida. Konkret
innebär det att samhällets aktörer har att ta hansyn till både villkoren for det
ekonomiska systemet och samhällets makt- och politiska sektorer. Institutio-
nerna forbinder aktörerna med dessa två sfärer genom att ge visa vilka beteen-
den som är önskvärda och genom att formedla signaler mellan sfärerna.
Det är därför nödvändigt att analysera både de ekonomiska villkoren samt hur
de institutioner och de politiska forhållandena påverkar och begränsar aktörer-
nas valmöjligheter nar man studerar utvecklingen och forändringen av en sek-
tor eller bransch. Vi ska närmast ge två exempel på hur denna ansats kan an-
vandas for att förklara och analysera utvecklingen inom svensk kommunika-
tionssektor under 1900~talet.  Dessa processer sker imranför ramarna for en
övergripande samhällsorganisatorisk omvandling - den svenska industrialise-
ringen och framväxten av nya demokratiska institutioner och institutioner - det
vi i vardagligt tal kallar fmmväxten av den svenska modellen.
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3 KOMMUNIKATIONSPOLITIKENS
BESTÄMNINGSFAKTORER - FALLET MED
JÄRNVÄGSPOLITIKEN

3.1 1840-1918

Järnvägsväsendets uppkomst i Sverige
JämvägsIXgan  var en strategisk framtidsfråga for den svenska riksdagen på
1840-talet.  Den stora stridsfrågan stod mellan företrädare for ett privatbanesys-
tern med statliga subventioner, eller ett statsbanesystem - samma strid som
upprörde känslorna ute i Europa. Frågan avgjordes av 1853/54  års riksdag. 1
nationens intresse beslutade Riksdagen att anlägga ett antal stambanor mellan
rikets huvudorter for att undvika förekomsten av “vingleri och planlöshet” i
järnvägsbyggandet.
Detta var emellertid bara den ena delen av den svenska järnvägssektorn. Efter-
som det var statens uppgift att ansvara for det nationella stamnätet, ålåg det
kommuner, näringsliv och privata intressen att sörja för att regionala och loka-
la jämvägar byggdes. Dessa sågs som viktiga för näringslivets blomstring i
olika regioner. Näringslivet ansågs också ha de bästa förutsättningarna att av-
göra var jämvägarna behövdes och var de kunde tankas vara vinstgivande.
Medan de statliga jämvägarna kom att samlas under det verk som 1888 blev
Statens Järnvägar, var det privata jämvägsnätet uppdelat på ett stort antal äga-
re. Den privata sektorn kom också att svara for 70 procent av det samlade
svenska jämvägsbyggandet i kilometer. Medan endast drygt 4 500 km byggdes
av SJ, svarade drygt 300 privata bolag för något mer än 12 000 km fmrn till
1940. Största delen anlades före 1920. Den svenska järnvägssektorn kom alltså
att formas under den del av industrialiseringsprocessen, som var baserad på
råvaru-  och basindustri.

Det institutionella förhållandet i järnvägssektorn
Det institutionella forhallande som etablerades byggde på en strikt ansvarsför-
delning mellan statsmakten och parterna i jämvägssektorn - det vill säga både
de privata järnvägsföretagen och den statliga järnvägsförvaltningen, SJ. Privata
intressen kunde söka koncession hos staten for att anlägga en järnväg. Från
187 1 inrättade riksdagen också en lånefond for att stimulera det privata jäm-
vägsbyggandet. Taxor, aktieutdelning och andras ekonomiska angelagenheter
kunde de privata järnvägarna själva besluta om i mycket stor utsträckning.
Taxorna behövde heller inte vara offentliga, vilket gav utrymme för prisdis-
kriminering och stora regionala variationer. Efter 1890 blev olika former av
samtrafikavtal allt vanligare mellan privata banor. Kontrollen av dessa banor
överlät staten till en enhet inom SJ.
Den statliga jämvägsektorn reglerades betydligt hårdare. Framförallt begränsa-
des möjligheterna för SJ att agera som företag. Staten, det vill saga regering
och riksdag, beslutade om vilka övergripande mål och riktlinjer som gällde for
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verksamheten, vilka nya järnvägslinjer som skulle byggas samt hur de skulle
finansieras samt taxorna. Statens Jämvägar skulle sköta den löpande driften
och uppfylla de ekonomiska målen. Samtidigt reglerades driften genom ett an-
tal så kallade samhällsforpliktelser. Taxeplikten och transportplikten innebar
att alla försändelser togs emot och befordrades till samma taxor oavsett orten
och de egentliga kostnaderna för frakten. Tåg kunde inte ställas in med hän-
visning till att det inte fanns resande eller gods. SJ:s taxor och tidtabeller var
offentliga och måste följas. 1 undantagsfall kunde SJ medge fraktrabatter för
enskilda sändningar med 20 procent. Dessa forpliktelser skilde sig från de som
gällde för de privata järnvägarna och övriga transportföretag, vilka hade be-
tydligt större frihet att agera i enlighet med marknadssituationen.3 Syftet med
detta var att forhindra att monopolställningen på den nationella transportmark-
naden missbrukades. För att klara dessa forpliktelser var det nödvändigt att
upprätthålla en viss överkapacitet av personal och vagnpark. Samtidigt garante-
rade systemet att likartade forhallanden for trafiianterna i hela landet upprät-
tades.

Målen för statsbanorna
Någon annan än en vagt samhällsekonomisk politisk malsättning for statsba-
norna farms inte under 1800-talet.  Avsikten var att forbättra forbindelserna
mellan rikets ekonomiskt och befolkningsmässigt mest utvecklade delar. Jäm-
vägarna skulle bilda stommen i ett modernt nationellt transportsystem, dar be-
fintliga vattenleder och järnvägar kompletterade varandra. Järnvägarna drogs
därför på avstånd ti-ån sjösystemen med undantag för vissa gemensamma knut-
punkter. På så vis maximerades upptagningsområdena och därmed de ekono-
miska forutsättningarna for respektive transportmedel.
En ekonomisk målsättning fick statsbanorna emellertid redan 1875. Det slogs
fast att driften skulle tacka sina egna kostnader samt den årliga räntekostnaden
för staten. Detta ställde endast krav på att driften totalt sett skulle ge ett eko-
nomiskt överskott. De stora, starkt trafikerade stambanorna fick tacka forlus-
tema på mindre trafikerade bandelar. Staten skulle heller inte ge några sub-
ventioner till jämvägarna om driften gick med forlust. Blev överskotten stora
skulle också taxorna sankas för att gyrma transportkunderna. Det var ett sam-
hällsekonomiskt lönsamhetsmal som gällde för SJ. Samhällets vinster skulle
genereras i näringslivet i form av förbättrade transportmöjligheter och inte
primart i SJ:s maximering av vinsterna.

Förhoppningarna om att nå någon företagsekonomisk vinst var lågt ställda.
Verkligheten kom dock att slå alla med häpnad. Tack vara den snabba tillväx-
ten i svensk ekonomi under perioden 1870-1900 så visade SJ stadigt en av-
kastning på investerat kapital med 3-4 procent per år. Detta ledde också till ett
flertal taxesänkningar genomfördes. Så lange som vinsten hån järnvägsdriften
täckte kostnaderna kunde järnvägspolitiken också användas som ett närings-
politiskt medel. Det finns ett flertal exempel på hur olika aktörer i riksdagen

3 Se Andersson-Skog,  Lena (1993).
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och i regeringen verkade for att tillgodose önskemål från nänngslivet och olika
regioner nar det gällde taxesänkningar, investeringar i nya järnvägar etc. Med
riksdagens roll i beslutsprocessen fanns kanaler för riksdagsman att försöka
tillgodose privata intressen. Den politiska arenan kunde användas i strävanden
på den ekonomiska. Sarskilt tydligt var detta i fallet med inlösen av malmba-
nan 1890 och senare i diskussionerna om haktsättningen.4

Under de första decennierna av 1900-talet  fanns en stark tro på jämvägens roll
som hävstång i moderniseringen av den svenska ekonomin. Samtidigt kan de
övergripande järnvägspolitiska målen sägas ha glidit från det ursprungliga
syftet att binda samman de ekonomiskt mest utvecklade regionerna for att stär-
ka den svenska ekonomin, till en syn på att statsbanorna genom sm blotta exis-
tens förväntades skapa likartade forntsättningar for regional ekonomisk tillväxt
i hela landet. Med jämvägen skulle bygd brytas. Detta gällde i mindre grad de
privata banorna.

Privata aktörers och offentliga intressens nätverk
Uppdelningen mellan det privata och det offentliga är kanske i en mening nå-
got missvisande. Under det sena 18004alets  intensiva järnvägsbyggande i pri-
vat regi var det inte alltid lätt att skilja på privata och offentliga beslutsfattare.
Som vi tidigare nämnt präglades jämvägarnas tillkomst och besluten om deras
sträckning i hög grad av dåtidens nyckelaktörer, som ofta var sammanbundna i
ett tätt personligt nätverk där bland annat släktskap och geografisk härkomst
var viktiga faktorer. Göteborgsfamiljen Ekman är kanske det mest kända ex-
emplet.5 Bröderna Ekman satt samtidigt i både riksdag och i kommunWlmäk-
tige. De tre bröderna var dessutom några av nyckelpersonerna bakom tillkoms-
ten av Bergslagsbanan. De var dessutom båda nära knutna till handelshuset
Ekman liksom till olika bruk.  Genom Bergslagsbanans tillkomst kom Bergs-
lagsbruken i allt större utsträckning att frakta sina varor via Göteborgs hamn.
Stockholm minskade därmed i betydelse under denna period. Här kan vi alltså
se hur nyckelaktörerna Ekman verkade på flera scener samtidigt - både som
privata näringsidkare och offentliga beslutsfattare på olika nivåer. Denna roll-
sammanblandning var ju ingalunda unik, men i fallet med det enorma industri-
projektet Bergslagsbanan kanske en av de viktigare, med stora - delvis outfors-
kade - följdverkningar.

4 Andersson, Lena (1988).

5 Referatet av familjen Ekman bygger dels på ett f&drag hållet vid Handelshögskolan i
Stockholm av docent Jan Kuuse, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborgs universitet,
dels på Attman, Arthur(l963a),  (1963b). Se också Åberg, Martin (1991).
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Bergslagsbanan - en del av ett utvecklingsblock
Bergslagernas JVAB har karaktäriserats som 1870~talets  största projekt inom
järnvägsområdet. Ekonomhistorikem Torsten Gårdlund och historikem Jan
Glete har båda diskuterat Bergslagsbanan som en form av ett utvecklingsblock
med järnvägen i centrum dar Atlas stod för järnvägsvagnar, Domnarvet för
rälsen och Bergslagsbanan för spårtrafiken.6 En rad köpman i Göteborg hade
tätt sammanlänkade ägarintressen i både Skandinavbanken, Göteborgs Bank
och Bergslagsbanan, en vid denna tid vanlig form av konsortiebildningar bland
denna grupp av köpmän.7

En viktig förgrundsfigur i denna grundartid var D 0 Francke som var en dyna-
misk personlighet under 1870~talet  med stora ägarintressen i Stora Koppar-
berg, Atlas och Bergslagsbanan. Francke var bland annat ordförande i Göte-
borgs Handelskompani, en investeringsbank med goda relationer till bland an-
nat familjen Dickson och familjen Wallenberg. Enligt Glete var den finansiella
basen emellertid alltför liten, vilket ledde till konkurs i slutet av 18704alet.
Därefter tog nya göteborgsintressen över i Bergslagsbanan. Två decennier se-
nare, vid tiden runt sekelskiftet, var alltså länkarna fortfarande dominerade av
göteborgsintressen. Vid denna tid hade också de påtagliga ekonomiska svårig-
heterna med spår tillbaka till 1870~talets  finansiella besvärligheter för jäm-
vägstinansieringen. 1899 beviljades aktieägarna utdelning för första gangen
sedan bolagets bildande.
Ett konsortium bestående av kända göteborgsköpman som Robert Dickson,
Carl August Kjellberg, Oskar Ekman Justus A. Waller med flera bildades
1901. Den finansiella basen för konsortiet utgjordes av ett lån från Göteborgs
Enskilda Bank. Den 30 januari 1902 ingicks ett avtal med Göteborgs stad, dar
konsortiet och staden gemensamt ägde ett enkelt bolag, “Enkla bolaget Bergs-
lagsbanans intressenter”. Vilka motiv anfordes från det privata konsortiets
vägnar för att staden skulle bli en viktig delägare över jämvägsverksamheten?
Enligt ekonomhistorikem Arthur Attman  argumenterade Philip Leman - v. ord-
forande i stadsfullmaktige vid denna tid - att det var viktigt att “. .få flertalet av
aktierna placerade så fast som möjligt”8

Företaget var också inne på att utöka linjesträckningen. Ett exempel på denna
politik var förvärvet av Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag 1908. Den formedlande
länken var här Louis Fraenckels Stockholms Handelsbank. Förutom att direkt
förvärva andra järnvägsbolag ingick Bergslagernas Jämvägsaktiebolag samar-
betsavtal med andra järnvägsföretag. Samma år, 1908, som Gävle-Dala järnväg
förvärvades, upprättades en gemensam traftiörvaltning  för de tre järnvägarna
Bergslagernas Jämvägsaktiebolag, Gävle-Dala Järnvägsaktiebolag och Stock-

6 Gårdlund, Torsten (1973), Glete, Jan (1987),  s 102. Se också Dahmh,  Erik (1950), (1988)
för en diskussion av utvecklingsblock.

7 Glete, Jan (1987), s 95.

8 Citatet från Attman, Arthur (1963a),  s 209.
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holm-Westerås-Bergslagens jämvägsaktiebolag. Enligt Amnarr utökades trafik-
förvaltningen 1914 med Södra Dalames Järnvägsaktiebolag. Avtalet upplöstes
fyra år senare, 1918, då Stockholm-Westerås-Bergslagens jämvägsaktiebolags
intressenter sade upp avtalet. De tre återstående jämvägsföretagen bildade då
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalame-Gävle.9

Det ovanstående refereratet av en av de största privata järnvägsbolagens bil-
dande och tidiga historia visar dels på vikten av vissa nyckelaktörers beslut,
dels på de nära kopplingarna mellan offentliga intressen, kommunikationer,
affärsbanker, industrier och bruk - och i det har fallet - den nära kopplingen
mellan olika göteborgska köpmansintressen. Ur ett institutionellt perspektiv
blir detta naturligtvis en fortsatt viktig forskningsfråga. Har ställs nämligen
diskussionen om vilka som är aktörer och vilka som fastställer spelregler - och
hur dessa påverkar varandra - på sm spets. Utan tvivel blev Bergslagsbanan
och dess aktörer också betydelsefull decennier framöver genom sin nära göte-
borgska koppling. Här kommer historiens roll att bli särskilt tydligt belyst ge-
nom att viktiga händelser får betydelse for nätverkens fortbestånd under lång
tid framöver. Stigberoendet, som är en central del i North’s analys, blir enligt
vår mening belyst med detta exempel.

3.2 1920-1945

Mellankrigstiden - en förändringens tid
De ovan beskrivna institutionerna från 1800-talets  senare del levde kvar i sina
huvuddrag långt in på 1970-80-talen.  De regelverk som byggdes upp för stats-
banorna byggde dock på det faktum att jämvägarna innehade ett relativt mo-
nopol på den nationella transportmarknaden.
Redan under mellankrigstiden forändrades de ekonomiska forutsättningarna
for järnvägarna på avgörande sätt genom att transportbehoven i samhället änd-
rades. En viktig faktor bakom denna forändringsprocess var framväxten av en
mer differentierad industristruktur med ett större inslag av förädlade produkter,
som konsumtionsvaror och verkstadsprodukter. Under 1920~talet  kom bilismen
att expandera som kommersiell transportlösning. Konkurrensen mellan trans-
portmedlen hårdnade. På godstransportmarknaden lade bilismen under 1920-
och 1930-talen  under sig styckegodsfrakterna och en stor del av frakter upp till
avstånd på 100 km. ro Detta drabbade i första hand de regionala och lokala
järnvägarna som byggts i privat regi. Dessa var ofta relativt korta, till stor del
smalspåtiga, banor vilka var beroende av transitfrakter från en ort till en större
jämväg för att överleva. Med bilismen blev det istället möjligt att frakta varor-
na direkt från producenten till stambanan. Dessa privata banor blev därmed
snabbt förlustföretag. För SJ var dessa problem inte lika akuta, då man var
mindre beroende av den typen av transporter. Under mellankrigstiden mötte

9 Attmaq Arthur (1963a), s 210.

lo Se till exempel Krantz, Olle (1972)
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Statens Järnvägar den ökade konkurrensen genom att satsa på ny teknologi:
järnvägselektrifieringen slog igenom på bred front, Detta sankte transporttider-
na och ökade lönsamheten av storskaliga lösningar. Samtidigt som den teknis-
ka utvecklingen och transportekonomin inriktades på att förbilliga masstrans-
porter på högtrafikerade banor, satsade riksdagen på att bygga kulturbanor.
Kulturbanorna ökade den del av jämvägsnätet där utsikterna till lönsamhet var
sämst. Dessa banor fick drivas på marginalen av SJ:s lönsamhet. Kraven att
upprätthålla samhällsforpliktelserna även på de olönsamma bandelarna ledde
till att kostnaderna för driften steg och att det krävdes ett större överskott från
de trafikstarka banorna for att uppfylla de ekonomiska målen. Vid sidan av
konkurrensförändringarna innebar kultubanebyggandet under 1900~talets
första decennier att ett strukturellt kostnadsproblem för SJ växte i omfång.  1
själva verket var det så att trafiken på nära 50 procent av järnvägsnätet var
olönsam under 1920~talet.11  Dessa banor låg i betydligt mer ekonomiskt ex-
pansiva regioner än kulturbanorna, men kunde ändå inte bara sina kostnader.
Statsbanornas ekonomiska överlevnad berodde i allt högre grad på trafiken på
några få hårt trafikerade stambanor.

Staten och järnvägarna
Lönsamheten i järnvägssektorn blev ett problem under 1920~talet.  Problemen
var dock av olika karaktar i den statliga respektive den privata sektorn. För SJ
hade kulturbanebyggandet i svagt trafikerade områden ökat kostnaderna medan
intäkterna inte på långa vägar motsvarade detta. Enligt de ekonomiska målen
skulle kostnader och intäkter från alla bandelar bidra till det samlade ekono-
miska resultatet. Nu framförde istället jämvägsrådet, ett partssammansatt organ
i taxefrågor, principen att vissa banor, som byggts av andra orsaker än att de
skulle generera vinst, borde undanhållas från denna beräkningsgrund. 1 prakti-
ken fiamfordes krav på att samtliga bandelar norr om Bräcke borde skrivas av,
malmbanan undantagen. Det skulle leda till att taxenivåerna generellt kunde
sankas.

Riksdagen beslutade också om en uppdelning av SJ-nätet i räntebärande och
icke-räntebärande bandelar 1929, Endast den förra kategorin skulle som tidiga-
re amorteras med intäkter från trafiken. Med andra ord ändrades giltigheten av
den ekonomiska kostnadsfördelningen i järnvägssektorn. Delar av kostnaderna
överfördes från trafikanterna till skattebetalarna. Detta innebar emellertid inte
att SJ:s skyldigheter att även driva trafiken på det icke-räntebärande nätet
minskade. Åtgärden var ett sätt for riksdagen att behålla de övergripande poli-
tiska malen för SJ även nar de reella ekonomiska forntsättningarna ändrades.
En polarisering mellan olikartade forutsättningar erkändes, men banorna fort-
satte att existera under samma övergripande politiska mål. Beslutet innebar
ingen lösning av de strukturella ekonomiska problem som fanns inbäddade i
järnvägssektorn och underlättade ingen anpassning till forändringarna på

l1 Se SOS Statens Jämvägar 1920-1928
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transportmarknaden. Däremot kunde den regionala utvecklingstanken bakom
det statliga jämvägsbyggandet hållas intakt.
Förstatligandet av de privata jämvägarna
Frågan om statens ansvar för trafikpolitiken började diskuterades alltmer under
1930-talet.  Orsakerna var dels den snabbt exploderande yrkesbilismen, dels
den allt kraftigare krisen för många av de privata jämvägsföretagen. Marknads-
förändringarna hotade att slå sönder de regionala jämvägssystemet liksom
ekonomin for de kommuner och företagare som investerat i järnvägarna.

1 detta sammanhang växte frågan om ett forstatligande av den privata jämvägs-
sektorn fram som resulterade i riksdagens beslut om ett totalt förstatligande år
1939. Genom att SJ fick ansvaret for hela jämvägssektorn kom de tidigare pri-
vata banorna att inordnas under de samhällsforpliktelser som gällde for stats-
banorna. Detta garanterade - i alla fall under en period - att det regionala
transportsystemet skulle fungera på samma sätt som tidigare. Dessutom ökade
möjligheterna att rationalisera den tidigare privata driften som varit uppdelad
på ett antal spårvidder, taxor och teknisk standard. SJ motsatte sig dock för-
statligandet in i det sista. Man ville bara att de banor som hade en egen eko-
nomisk barkraft skulle lyftas in i statsbanenätet. Att forstatliga olönsamma ba-
nor skulle enligt SJ vara samhälIsekonomiskt forkastligt, eftersom det skulle
leda till en höjning av taxorna och öka kostnaderna for driften. Orsaken till
dessa forsamringar var enhgt SJ att dessa banor också inrymdes under sam-
häRsforpliktelserna. Förstatligandet var ju inte någon oomstridd åtgärd. Som
en parentes kan nämnas att de lönsamma större privata bolagen - dar Bergs-
lagsbanan var ett exempel - förstatligades först i slutet av 1940-talet  efter långa
förhandhngar.
För att förstatligandet inte skulle drabba SJ:s ekonomiska resultat alltför hårt,
skrev riksdagen samtidigt av drygt 500 miljoner kronor av de totala kapital-
kostnaderna for järnvägarna. 12 SJ:s befogenheter att agera som ett konkur-
rensutsatt företag på marknaden ökade däremot inte. Resultatet av förstatligan-
det blev istället att mellankrigstidens transportstruktur inom jämvägsektorn
kom att konserveras in på 1960-talet.  Staten valde att upprätthålla den jäm-
vägspolitiska målsättningen genom att ändra de ekonomiska kraven. Detta
gjorde visserligen att de ekonomiska effekterna av struktwproblemen  blev lät-
tare att bara for SJ. Lösningen kom emellertid inte att aktivt driva på en ratio-
nalisering inom jämvägssektorn.

3.3 Efter det andra världskriget

En snabb struktur$örändring
Under efterkrigstiden accelererade struktufiörändrmgama  på transportmarkna-
den for gods- och persontrafii.  Konkurrensen ökade både inom persontrafiken
och på godstransportmarknaden. Den snabba utvecklingen av bilismen och

l2 Andersson-Skog  ( 1993),  ss 104
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under 1960-talet  av civilflyget gjorde att järnvägarnas villkor ändrades snabbt.
Under några decennier minskade resandet med jämväg samtidigt som dess to-
tala omfattning expanderade. Med forbättringen av lastbilarnas prestanda och
inte minst satsningen på en utbyggnad av vägnätet, kunde bilismen konkurrera
ut järnvägarna som transportlösning för den expanderande verkstadsindustrin.
Den omfattande och snabba rationaliseringen av svensk industri under 1960-
70-talen förde med sig en lika snabb forandring av de regionala överlevnads-
villkoren. Avfolkningen och tillväxten av storstädernas randområden hörde
samman liksom framväxten av tjänstesektorn. Ett välkant resultat av dessa
utvecklingsdrag är jämvägsdöden - nedläggningen av linjer och stationer.
Mellan 1950 och 1972 lades nära 25 procent av det svenska jämvägsnätet
ned. 13
Följderna av dessa förändringar speglas också i SJ:s ekonomiska resultat under
efterkrigstiden. Mellan 1950 och 1990 finns knappt något år när driftresultatet
visat något överskott i forhållande till banlängden (se diagram 1).

1 3 Andersson-Skog  (1993), s 147
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DIAGRAM 1: Nettoinkomsten i tusentals kronor per bankilometer 1920-1980.
Inklusive och exklusive driftbidrag. Löpande priser.
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Detta tyder på att jämvägen under efterkrigstiden förlorar sin roll som “motor”
i den ekonomiska utvecklingen. 14 Järnvägen förlorade inte sin betydelse för
basindustrin men lyckades inte konkurrera ut bilismen som transportlösning
för de expanderande nya industribranscherna. Dessa forhållanden, tillsammans
med det faktum att lönsamheten i jämvägssektom så drastiskt försämrades ef-
ter 1950, bidrog till en förändring av jämvägspolitikens former och mål. Redan
under mellankrigstiden, när det ekonomiska resultatet var positivt, inleddes
dock vissa förändringar.

Från konkurrensutsatt monopol med samhällsansvar till marknadsanpassat
transport$öretag
Med det trafikpolitiska beslutet 1963 togs ännu ett steg for att lyfta det ekono-
miska ansvaret for de olönsamma banorna från SJ. Då infördes en bokförings-
mässig åtskillnad mellan afE%rsbanenätet  som skulle drivas enligt strikt före-
tagsekonomiska principer och det ersättningsberättigade nätet dar staten sub-
ventionerade driften av regional- och socialpolitiska skal. De gamla politiska
malen kom nu att appliceras på driften av det olönsamma bannätet - dar skulle

l4 AU järnvägen förlorar sin betydelse som lokaliseringsfaktor för industrin från  1950 visar
Hans Westlund, se Westlund, Hans (1992).
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SJ se till att samhähsförpbktelsema  upprätthölls. På affärsbanenätet förvänta-
des driftresultatet ge vinst. Fortfarande tick SJ dock endast i liten utsträckning
ökad handlingsfrihet och företagsekonomiska befogenheter. Istället kom jäm-
vägsstyrelsen att politiseras - jämvägsmännen fick lämna plats för politiskt
valda representanter och tjänstemän från fackforeningsrörelsen och departe-
menten. l5
Blandningen av gamla politiska mål och nya ekonomiska medel lyckades dock
inte på något avgörande sätt forbättra det ekonomiska resultatet eller SJ:s kon-
kurrenskraft på tamsportmarknaden. Samtidigt ingick den järnvägspolitiska
förnyelsen i ett försök att upprätta en modem transportpolitik där de olika
transportmedlen forutsattes kunna samverka for att uppnå bästa möjliga till-
växtförutsättningar. De ekonomiska strukturkriserna under 1970~talet  bidrog
dock till att transportpolitikens regionala konsekvenser ifrågasattes. Främst var
det rationaliseringarna inom SJ som väckte häftiga känslor i riksdagen och re-
gionalt. Detta vann gehör, och i stor utsträckning kom 1970~talet  att bli ett år-
tionde när “allt förblev vid det gamla” samtidigt som underskotten och sub-
ventionerna till SJ ökade.
Man kan säga att staten så lange som möjligt forsökte att behålla de övergri-
pande politiska målen for statsbanorna genom att ta efterhand över delar av det
ekonomiska ansvaret for driften av de olönsamma banorna. Detta blev emel-
lertid en med tiden betungande uppgift. Statssubventionerna till SJ uppgick vid
1980~talets  början till drygt en miljard per år.16 Här värderade riksdagen up-
penbarligen upprätthållandet av ett regionalt transportsystem högt.
Under 1980-talet  accelererade däremot både den institutionella omvandlingen
av jämvägssektom och av jämvägspolitiken. Med 1988 års beslut genomfördes
en total delning av jämvägsektorn. Dels inrättades ett nytt verk, Banverket,
med ansvar for infrastrukturen, dels delades jämvagsnätet  upp i nya kategorier
efter trafiiens omfattning: riksnät och regionala järnvägar. SJ fick ansvaret for
att sköta driften på det förra, medan regionala huvudman fick köpa trafik på
det senare. På så vis lades ansvaret for den regionala trafiken på den regionala
nivån - liksom under tiden före förstatligandet.
1 och med detta har också jämvägspolitikens mål andrats. De samhällsekono-
miska målen, med stark betoning på regional utveckhng, som präglat svensk
jämvägspolitik sedan 1800~talets  slut fimrs inte längre. Jämvägspolitiken är
inte längre ett ekonomisk-politiskt instrument utan mer en renodlad foretags-
strategi dar ägaren, staten, nu vill ha valuta for pengarna. Ansvarsfördelningen
mellan staten och SJ har också forandrats. Nu har SJ fått de befogenheter man
efterlyst sedan konkurrensforhållandena mellan transportmedlen radikalt kom
att forandras under mellankrigstiden.

l5 Westlund, Haus (1992),  ss 167-168.

l6 Westlund, Hans (1992),  s 101.
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1 och med denna omdefinition av jämvägspolitikens mål har det blivit svårare
att använda jämvägspolitiken for att gynna vissa särintressen genom riksda-
gens agerande. Det har emellertid varken minskat det politiska inflytandet över
sektorn eller betydelsen av en god transportinfrastruktur for regional eller na-
tionell utveckling. Däremot har reglerna för vilken roll jämvägen kan komma
att spela ändrats. Under 1990-talet  har jämvägen betraktats som en transport-
lösning som ska säljas på transportmarknaden i konkurrens med andra trans-
portmedel och inte som ett medel för att åstadkomma ekonomisk utveckling.

3.4 En syntes av institutioners utveckling på järnvägsområdet

De ekonomiska forutsättningarna for den svenska järnvägssektorn formades
under industrialiseringen, som till stor del var baserad på råvaru- och basin-
dustri. De regelverk som byggdes upp for statsbanorna under BOO-talets sena-
re del utgick från det faktum att jämvägarna hade ett relativt monopol på den
nationella transportmarknaden. Trots att forutsättningarna ändrades fanns insti-
tutionerna kvar i sina huvuddrag långt efter det andra världskriget. Förändring-
arna har skett långsamt och gradvis. Vilka mekanismer kan urskiljas bakom
den institutionella forändringen?
För det första har förändringarna i den samhällsekonomiska strukturen och
konkurrensforhållandet på transportmarknaden. Utvecklingen inom dessa om-
råden är de realekonomiska forutsättningar som präglat SJ:s möjligheter att
uppfyila sina mål. För det andra har innehållet i regelverken från industrialise-
ringens barndom begränsat de handlingsmöjligheter - politiskt och reellt - som
vid varje tidpunkt stått tillbuds for partema i den statliga järnvägssektom. Sig-
naler från de ekonomiska forhållandena filtreras genom de regelverk som gal-
ler för driften och ger aktörerna Arformation som kan ligga till grund för de
åtgärder man bör vidta. Parternas intresse av aktioner och eventuell forändring
av regelverken beror på den maktposition dessa har. Staten har haft större
möjlighet än SJ att påverka utformningen av järnvägspolitiken. Här är också
kostnadsfordelningen mellan partema en viktig strategisk faktor. Möjligheterna
att kompensera sig for kostnadsforändringar inom existerande ramar påverkar
hastigheten i omvandlingen och vilka handlingsalternativ man väljer.
Nar marknadsforutsättningama  förändrades påverkade också de regelverk som
byggts upp beroende på vilket sätt driften av statsbanorna drabbades. Inom
dessa ramar farms ett antal handlingsalternativ som aktörerna kunde välja. Om
ramarna kommer att forandras och nya regler och mål for verksamheten införs
beror på vilken maktposition aktörerna har och vilket intresse dessa har av
eventuella forarmringar.

Med forandringen av marknadsforutsättningarna och framväxten av konkurre-
rande transportmedel ökade diskrepansen mellan målen for SJ och de reella
möjligheterna att uppfylla dem, vilket ökade spänningarna inom det institutio-
nella forh&llandet  i järnvägssektorn.. Med denna institutionella dissonans folj-
de också att åsiktsmotsättningarna mellan partema inom den statligajärnvägs-
sektorn växte. Detta gällde främst forhållandet mellan riksdagen och SJ, vars
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uppfattningar alltmer gled isar om målen och de ekonomiska restriktionerna
för jämvägspolitiken.
1 interaktionen mellan partema i den statliga järnvägssektorn de jämvägspoli-
tiska målen och de institutioner som upprättats för att uppfylla dem, har de ur-
sprungliga målen för statsbanorna från 1800-talets  slut levt kvar. Starkt bidra-
gande till detta var de möjligheter som funnits att använda jämvägspolitiken
som en hävstång for regional utveckling. Detta kan illustreras med en jämfö-
relse mellan investeringar i järnvägar och vägar mellan 1920- 1980 (diagram 2).
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DLAGRAM  2: Relationen mellan statens kostnader för underhM  och nya in-
vesteringar i den statliga järnvägssektorn och allmänna vägar 1920-1980.
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ka&x b. Johanson (1958). tabell 33, tatd 42. Statistisk bsbk 1956-1980.

Investeringar i järnvägarna har endast uppgått till 25 procent av väginveste-
ringarna med undantag for forstatligandeperioden under 1940~talet.  Detta har
skett mot bakgrund av en övergripande samhällsorganisatorisk forändring, dar
statsmaktens roll for den ekonomiska omvandlingen radikalt ändrats efter
1930. Med välfärdsstatens Ii-amväxt växte andra generella ekonomisk- politis-
ka medel fram. Järnvägspolitiken förlorade därmed i betydelse som styrmedel.
Den nya roll som järnvägen intog i samhällsekonomin motsvarades inte av en
liknande anpassning av de regler som styrde verksamheten. 1 synnerhet var
staten ovillig att lätta på restriktionerna for SJ:s befogenheter, att underlätta
övergangen från konkurrensutsatt monopol till affärsföretag.
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4 AKTÖRER OCH NÄTVERK INOM MOTORORGANI-
SATIONERNA

Bildandet av intresseorganisationer
När bilismen alltmer gjorde sitt intåg och lastbilstrafiken på allvar kom att bli
en konkurrent till jämvägen, blev det också viktigt för den framväxande trafik-
grenen att skapa sina egna intresseorganisationer. Vid 1930-talets  slut hade
bilismens intresseorganisationer redan gjort sitt intag i det svenska folkhem-
met. Därmed var bilismens organisationer en del av den svenska modellen. De
första organisationerna hade redan bildats runt sekelskiftet med Kungliga au-
tomobilklubben (KAK) i spetsen. l7 Ungefti  ett tjugotal olika intresseorganisa-
tioner hade då vuxit fram, huvudsakligen under mellankrigstiden. Deras poli-
tiska inflytande var emellertid av olika karaktar. 1 mitten av 1960-talet  beräk-
nade Söderberg att ett hundratal riksorganisationer existerade med anknytning
till bilismen. Under grundarperioden fanns både vissa producentintressen lik-
som försäkringsbolag i bakgrunden nar KAK och M startade. Under en period
på 1920-  och 30-talet reorganiserades M av KAK. Genom en stadgeändring i
början av 1940-talet  fick KAK alltmer karaktaren av en utpräglad intresseor-
ganisation.
Motororganisationernas självständighet
När vi i det här sammanhanget diskuterar bilismens intresseorganisationer är
det även av intresse att närmare se vilka personrelationer som existerade mel-
lan i första hand KAK och övriga intressegrupper inom bilismen. Både i slutet
av 1930-talet  och i början av 1960-talet  var i huvudsak bilindustrin represente-
rad genom överlappande medlemskap. Även forsäkringsbranschen, olje- turist-
och vägsektorn var framförallt representerade i slutet av 1930~talet.  Samma
branscher var även representerade i M, den andra stora motororganisationen
for privatbilism. Inom MHF och FoMo var denna typ av personrelationer svag
respektive obefintlig. 1 en detaljerad granskning av M och KAK:s ställningsta-
ganden till olika trafikpolitiska frågor framgår det att ledande företrädare för
Scania och Volvo var pådrivande i de båda motororganisationerna. Söderberg
hävdar att motororganisationerna kom att nyttjas som en av flera kanaler för att
motverka institutionella hinder mot bilismens utveckling.
Motororganisationernas inflytande
Överhuvudtaget verkar dessa motororganisationer ha drivit ett starkt motstånd
mot de propåer om ett ökat statligt inflytande och ökat statligt ägande som
väcktes under slutet av 1940-talet.  Organisationernas kanaler för inflytande
uppvisade en stor bredd, liksom de frågor dar organisationerna främst kom att
verka. Verksamheten verkar emellertid ha varit koncentrerad till det beredande
stadiet, med en omfattande remissverksamhet. Framforallt i frågan  om trafik-

l7 Det följande bygger på Söderberg, Olof (1966). Se också Jan Ottosson (1993b). För en
övergripande diskussion om kollektivtrafiken i ett maktperspektiv som behandhr  frågan i
dagsläget, se Engström, Mat&, Johanson, Rikard Molt, Anders (1993).
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nykterhet var organisationerna i någon mening lyckosamma och dar särskilt
MHF. Inom transportpolitiken var emellertid det egentliga inflytandet relativt
marginellt, medan M och KAK:s synpunkter fick större genomslag i trafikför-
säkringsfrågan under 1930~talet.  Under den senare perioden var andra intres-
sen starkare jamfört med motororganisationernas synpunkter. Nar det gällde
oljefrågorna var det tydligt att andra instanser än de rena kommunikationsin-
tressena kom att spela en stor roll, till exempel i slutet av 1950-talet,  nar pris-
kontrollerande myndigheters aktioner var viktigare jamfört med motororgani-
sationerna. En större grad av samarbete mellan de tre stora motororganisatio-
nerna kom att göra sig alltmer gallande under 1950~talet.  Dessutom fick dessa
en allt större möjlighet att ge synpunkter på motioner i riksdagen. En allt mer
inriktad intresseorganisationsprofil verkar också ha präglat motororganisatio-
nerna.
Motororganisationerna - en syntes
Det som vi kan se av denna kortfattade genomgång som huvudsakligen kon-
centrerats på slutet av mellankrigstiden och början av 19604alet  är att intres-
seorganisationerna som var knutna till bilismen redan under 1930~talet  forsök-
te aktivt få ett inflytande på lagstiftningsprocessen.18  Här kommer vi åter till-
baka till fiågan hur aktörer, nätverk och institutioner påverkade varandra.
Dessutom har har visats att även olika typer av intresseorganisationer också
påverkar varandras inflytande i beslutsprocessen. 1 Norths diskussion diskute-
rades statens roll i den ekonomiska utvecklingen. Har har vi även pekat på de
olika roller - mer eller mindre inflytelserika - som dessa intresseorganisationer
spelade i lagstiftningsprocessen i frågor rörande kommunikationssystemets
uppbyggnad.

5 ATT LÅTA DET FÖRFLUTNA PÅVERKA FRAMTI-
DENS BESLUT

Därmed har vi illustrerat några aspekter på den svenska kommunikationshisto-
rien sett ur ett nytt, institutionellt präglat, perspektiv. Den ekonomiska struktu-
ren, institutionernas utveckling och aktörernas agerande står i centrum for vår
historiska analys. Det som vi fiamf&allt har velat lyfta fram till diskussion är
nödvändigheten av ett historiskt perspektiv för att första hela kedjan av händel-
ser i de ofta långa forlopp som präglar institutionernas framväxt och interak-
tion med den ekonomiska utvecklingen inom kommunikationsområdet.‘9 Vi
hävdar att detta synsätt också har återverkningar vad gäller det framtida kom-
munikations-Sverige

1 * För en diskussion kring nutida förhållanden, se Tengström, Emin ( 199 1).

l9 För ett exempel f%n ett annat område, telekommunikationer och förekomsten och bety-
delsen av industriella nätverk, se Mattson, Lars-Gunnar, Lundgreq Anders, Ioannidis, Di-
mitrios, Ottosson, Jan (1992).
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Intresset för investeringar i kommunikationsnätverken har ökat påtagligt under
senare år eftersom transport- och kommunikationssystemen behöver förnyas
inför “kunskapssamhällets” genombrott och “nätverksekonomins” tillväxt rm-
der 2000-talet.20  Dessutom kvarstår satsningar på infrastruktur som ett av de få
områden dar ekonomisk-politiska åtgärder kan sättas in och få effekt, detta i en
tid nar uppslutningen bakom de marknadsekonomiska lösningarna gör att
många traditionella näringspolitiska ingrepp är uteslutna. 1 motiven till sådana
investeringar antyds ofta att de i sig genererar och garanterar ekonomisk till-
växt. Det skulle med andra ord bara vara frågan om att investera tillräckligt
mycket.*’ Frågan är dock hur orsakssambanden mellan politiska beslut, sådana
investeringar och ekonomisk tillväxt ser ut. Det fmns en tendens att utveck-
lingens kausala förlopp beskrivs rent mekaniskt och med utgångspunkt från en
strikt ekonomisk analys. Det ligger något ödesbestämt i hur investeringar, eko-
nomisk tillväxt, mognad och stagnation följer på varandra.
Vi hävdar att investeringar i infrastruktur for kommunikationer istället bör ses
som nödvändiga - men inte tillrackliga - forutsättningar for en långsiktig eko-
nomisk tillväxt och välstånd. Avgörande för investeringens utfall är samspelet
mellan de behov som finns i samhället, institutionernas funktion och struktur
och en bestämd typ av kommunikationer. Detta samband galler både på kort
och på lång sikt. 1 ett dynamiskt perspektiv uppstår emellertid komplexa
stmkturproblem dar anpassningen av utbud och efterfrågan av kommunika-
tionssystem ständigt forandras - och dessutom påverkas av institutionella och
teknologiska forändringar. En forandring av den ekonomiska strukturen kan till
exempel innebara att en tidigare olönsam investering plötsligt motsvarar de
behov som samhället har. På samma sätt kan teknologiskt gamla kommunika-
tionslösningar tappa sm vitala betydelse for ekonomins funktionssätt.22 1 såda-
na fall kan förmodligen historiens erfarenheter inte ge oss någon direkt, in-
strumentell vägledning for våra beslut inom kornmunikationssekto~  men väl
nödvändig reflexion och eftertanke.

2o En översikt över investeringar i infrastruktur och särskilt kommunikationer ges i Larsson,
Mats (1993). Larsson betonar bland armat obligationsmarknadens möjligheter för att befrämja
kommunikationsinvesteringar.

2 1 Se exempelvis Infi-astruktur  och produktivitet (199 1)

22 Se till exempel diskussionen i Andersson-Skog Lena, Bäcklund, Dan (1992)
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6 SAMMANFATTNING

Det finns få sektorer som ar så beroende av politiska beslut som kommunika-
tionssektorn. Ramarna for verksamheten, reglerna för nyttjanderätt och visio-
nerna om kommunikationernas roll är exempel på sådana områden inom denna
sektor, oavsett om verksamheten utförs i privat eller offentlig regi. Eftersom
politiska beslut oundvikligen påverkar kommunikationssektorn behövs en teo-
riram som behandlar både en politisk och en ekonomisk dimension. Vi hävdar
att de gängse ekonomisk modellerna inte räcker till for att till fullo forklara och
analysera komplexa processer rörande dagens kommunikationssamhälle. Nar
vi idag står inför en liknande omvalvande strukturomvandling som vid in-
dustrisamhällets genombrott, är det dessutom viktigt att vi når en förståelse for
hur vart kommunikationssystem har uppstått och hur olika kommunikations-
medel samverkar med denna ekonomiska förändring både på kort och på lång
sikt. 1 detta historiska perspektiv framstår behoven av att integrera den politis-
ka dimensionen i utvecklingen än mer nödvändigt. Det finns enligt vår upp-
fattning alltså skal att i detta sammanhang diskutera vikten av att närma sig en
institutionell teoretisk ansats - vars främste företrädare är år 1993 års Nobel-
pristagare i ekonomi, Douglass C North.
Inom dess ramar kan både den långsiktiga ekonomiska omvandlingen i samhäl-
let och det politiska beslutssystemets utveckling under samma period ana-
lyseras genom att intresset fokuseras på aktörerna och de historiskt bestämda
restriktioner for agerandet som samhällets institutioner utgör.23 Framväxten av
institutionerna inom kommunikationssektorn bör forstås i ett vidare samhälls-
organisatoriskt perspektiv, i form av den svenska modellen. Grupper, nyck-
elaktörer och nätverk har spelat en viktig roll i denna historiska process som
präglas av interaktionen mellan institutioner och aktörer i en ständig föränd-
ring. Utan kunskaper om den huvudsakligen oskrivna historien om kommuni-
kationssamhällets framväxt riskerar perspektivet att bli kortsiktigt nar långsik-
tiga beslut ska fattas. Risken for felbedömningar är uppenbara i ett sådant per-
spektiv. En analogi till den fmanskris som präglat de första aren på 1990~talet
faller sig naturlig. Genom att ignorera den historiska kunskap som finns om
utvecklingsforlopp inom den finansiella sektorn och erfarenheterna från mel-
lankrigstiden kom aktörerna att sakna all framförhållning. Hur den ekonomis-
ka utvecklingens samverkat med institutioner och nätverk samt implikationerna
av detta for den svenska kommunikationspolitiken har behandlats i vår studie.
Exempel från jämvägarnas framväxt och bilismens utveckling har illustrerat
detta resonemang.

23 För en diskussion kring aktör-struktqrobl,  se Giddens, Anthony (1983). För en
diskussion om “embeddedness”-problematiken,  se Grabher, Gemot ( 1993).
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7 SUMMARY

The communication and transport sector is extremely dependent of publit po-
licy decisions. Rules for property rights, the boundaries for the services invol-
ved and visions of the role of communications and transports are all examples
of areas interdependent with the publit sector including both private and pub-
lic actors. Sinte politital decisions in one way or another infiuence the com-
munication and transport sector, there is an urgent need for a theory which can
handle both complex politital and economic dimensions - a profound lack of a
proper dealing with especially the political dimensions in this complex area
was found in traditional neo-classical economics. Neo-classical economic the-
ory can give us answers to parts of restricted problems posed, but the instru-
ments are not enough to deal with more complex patterns of change in the
transport and comnmnication sector of today. Sinte we now face a revolution
in the communication sector, i.e. the expanding IT-sector, similar to the in-
dustrial revolution, it is of tremendous importarme to understand the evolution
and process of change interacting with economic change as well as the politi-
ca1 sector in this area. Without this historital knowledge there is a profound
danger of not taking notice of our collective history in this field - perhaps one
of the most serious mistakes you can make in an expanding and constantly
emerging sector of the society.
From our point of view it is thus natural to further integrate an institutional
theory with regard to the transport and communication sector. One of the fo-
remost interpreters of modern institutional theory is the 1993 Nobel laureate
professor Douglass North. In this paper we have used some elements of his
theory of institutional change. Both the lorigg”  term economic development in
the society and the politital decision making system can be analysed by focu-
sing on the actors and the restrictions made by formal and informal institu-
tions. The making of institutions, ‘Mes of the game”, in the Swedish com-
munication and transport sector has been analysed within the fiamework of a
broad social science perspective, including the role of the Swedish model. Ln-
terest groups,  networks and key actors were all important in making this histo-
rital process of change. Without knowledge of this modem history - mainly
unwritten - we Will risk a short perspective when facing the need of making
long term decisions. The risk of taking the wrong steps in crucial decision
making processes is evident. We have in this respect retalled  the effect of the
Swedish fmancial crisis in the early 1990s and the risk of ignoring historital
knowledge of earlier finantial crises. Ln this paper we have examined the role
of economic development interacting with institutions and networks and some
implications for the Swedish communication and transport sector. Empirmal
examples from the railways and the growth of the motor and tar society illust-
rated the importante  of analysing the role of the state and institutional change
interacting with economic change. The importarme of path dependencies was
also discussed in this tontext,  emphasising that history matters indeed in the
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making of the communication and transport sector, one of the most unknown
tomer Stones  in the birth of modem Sweden.
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