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1 Inledning 
”Ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att företagen ska kunna verka i 

hela landet och lätt kunna attrahera personal med rätt kompetens, transportera gods och 

kunder”. 1  Så skriver näringsdepartementet på sin presentationssida för nationell 

transportplan 2014 – 2025. Det är en slutsats som jag inte tror någon motsätter sig. 

Näringsdepartementet förklarar att 80 procent av investeringarna under den gällande 

perioden ämnar underlätta transportsituationen för näringslivet.2  

Majoriteten av svenska städer och orter nås med bil eller järnväg men det finns platser som 

avviker från det mönstret. Längs med kusten finns flera öar av varierande storlek. De minsta 

och närmaste nås via trafikverkets eget rederi och deras egna vägfärjor.3 De lite större öarna, 

på lite längre avstånd, nås ofta via rederier som bedriver trafiken på uppdrag av de ansvariga 

för kollektivtrafiken. Ett sådant exempel är trafiken till den skånska ön Ven som bedrivs av 

Rederi AB Ventrafiken på uppdrag av Landskrona stad och Skånetrafiken.4 Öland har sedan 

1972 den bro som kopplar samman ön med Kalmar och därmed har vi endast Sveriges största 

ö kvar obehandlad. Gotland är marginellt större än Blekinge till ytan men har endast cirka en 

tredjedel så stor befolkning. Trafiken till och från ön sköts till största del sjövägen och framför 

allt av Rederi AB Gotland, som varit aktiva i över 100 år. De sköter trafiken genom sitt 

dotterbolag Destination Gotland på uppdrag av den svenska staten och trafikverket.  

Sommaren 2012 höjdes rösterna från gotlänningarna och framförallt det gotländska 

näringslivet. Under den numera allmänkända Almedalsveckan demonstrerade de mot den, 

enligt dem orättvisa, transportpolitik som bedrivits under lång tid. Hela 108 000 personer 

skulle komma att skriva under det som kom att kallas Gotlandsupproret, vars grundfrågor 

rörde sänkta båtpriser och godstaxor.5  Det är samma frågor som följt med sedan andra 

världskriget. Flera statliga utredningar har fastslagit att gotländska transporter är 

                                                                 
1 http://www.nationellaplanen.se/godstransporter/ Hämtad 2014-04-13 
2 http://www.nationellaplanen.se/godstransporter/ Hämtad 2014-04-13 
3 www.trafikverket.se/Farja/ Hämtad 2014-04-13 
4 http://www.ventrafiken.se/index.php/se/om-oss Hämtad 2014-04-13 
5 http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=8108360 Hämtad 2014-04-13 
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missgynnade men ändå kvarstår samma debatt. I den här uppsatsen kommer jag titta närmare 

på den parlamentariska debatten rörande godstaxorna under den mest utredningsintensiva 

perioden 1945 – 1970. 

2 Tidigare forskning 
Det har som sagt var genomförts en hel del statliga utredningar av Gotlandstrafiken där frågan 

om taxepolitiken behandlats. Inom den tidsram som kommer undersökas i den här uppsatsen 

kan jag nämna SOU 1951:10, SOU 1958:18 och SOU 1967:29. Jag kommer här under 

presentera dem mer ingående men även försöka ge en bild av hur det gotländska näringslivet 

utvecklats under perioden. 

2.1 Näringslivet 
Näringslivet och transportsektorn går hand i hand så jag vill lyfta fram Sven Gerentz avhandling 

”Individer, familjer och block – köpmän och köpenskap på Gotland 1894 – 1994”. Gerentz har 

i avhandlingen på ett mycket noggrant och heltäckande sätt lyft fram det mesta som berör 

handeln på ön under den aktuella tiden. Personligen kommer jag använda mig av Gerentz 

arbete för att presentera en bild av hur näringslivet såg ut under efterkrigstiden och på så sätt 

förklara hur det kunnat ha påverkat transportpolitiken. 

Jordbruket var Gotlands huvudsakliga näringsgren under hela första halvan av 1900-talet. 

Fram till 1930-talet tillhörde över 50 procent yrkesgrupper inom jordbruk och binäring men 

hade vid 1950 sjunkit till under 40 procent. De näringsgrenar som tvärtom ökade var 

tjänstesektorn, industrin och framförallt handeln. Sedan 1920-talet har Gotlands befolkning 

mer eller mindre alltid ökat, om än bara svagt. Gerentz påpekar i sin avhandling att 

befolkningsutvecklingen skiljer sig markant mellan landsbygden och Visby och att 

förändringen knappast kan ha påverkat lanthandeln speciellt mycket förens efter andra 

världskriget. Vid undersökningsperiodens början var handeln Visbys största näringsgren. Efter 

1945 började bilismen öka på allvar vilket gjorde att fler och fler valde att handla i Visby, vars 

detaljister hade ett större utbud av varor än de lokala lanthandlarna. Man började se en 

specialisering inom handeln såväl som inom industrin och andra näringsgrenar. Det var början 

på en strukturomvandling som skulle påverka transporterna till stor del. Väl framme vid 1970 
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var handelns strukturomvandling i närmast klar med de tre stora blocken ICA, Konsum och 

ASK (senare Dagab) tydligt markerade som hade helt andra transportkrav än lanthandlarna.6 

2.2 1940-talets utredningar 
År 1945 tillsattes den första utredningen om Gotlandstrafiken som jag kommer behandla. 

Utredningen tog namnet 1945 års Gotlandskommitté och arbetade på uppdrag av dåvarande 

kommunikationsdepartementet. Gotlandskommitténs jobb var att undersöka möjligheterna 

till en sjöfartsförbindelse mellan Gotland och fastlandet i statlig regi sedan flera motioner till 

riksdagen efterfrågat detta. Den bild som framställdes var att gotlänningarna var missnöjda 

med Ångfartygs AB Gotland och att deras tjänster inte motsvarade de krav som fanns samt att 

de bedrev en taxepolitik som missgynnade det gotländska näringslivet.7 Gotlandskommittén 

höll med om att man måste behandla frågorna om Gotlandstrafiken som ett 

sammanhängande ekonomiskt problem och skriver ”Det är ställt utom varje tvivel, att 

förbindelserna mellan Gotland och fastlandet ha en avgörande betydelse för arten och 

omfattningen av det näringsliv, som bedrives och som kan komma att bedrivas på Gotland”.8 

Kommittén identifierade en rad moment och faktorer som var särskilt kostsamma för 

godstrafiken bland annat den omlastning som sker i hamnarna men även problematiken med 

outnyttjad lastkapacitet. Sammanfattningsvis så resulterade dessa moment i en merkostnad 

på 18 kr, eller 310 kr omräknat till dagens valutakurs9, per 1000 kg transporterat gods. För att 

visualisera problemet kan man bortse från Östersjön och tänka att om det gick en järnväg 

skulle dessa priser motsvara att Gotland låg 400 – 600 km längre bort från Stockholm än i 

verkligheten.10 Efter ett par snabba mätningar i kartboken inser jag att det skulle stämma om 

Stockholm låg i höjd med Härnösand. Utredningen visade på att det uppdelade 

transportsystemet redan hade rationaliserats till stor del men att utslaget på priserna inte 

varit tillräckliga och kommitténs slutsats blev att hela transportapparaten behövde 

förändras.11 Det var en slutsats som kom att diskuteras livligt efter att kommitténs arbete 

presenterats. I sitt betänkande presenterade kommittén ett förslag där trafiken bedrevs av ett 

aktiebolag där styrelsen skulle bestå till största del av representanter från de olika 

                                                                 
6 Gerentz, S. (1994). Individer, familjer och block: köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994. Diss. 
Stockholm : Handelshögsk.. Stockholm. S. 126-132, 183-186, 220 
7 Motioner:(1:134/1945 och 11:249/1945) 
8 SOU 1951:10 s.10 
9 http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet Hämtad 2014-04-08 
10 SOU 1951:10 s.35 
11 SOU 1951:10 s.40 
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intressenterna på Gotland, såsom Visby stad, hamnen, näringslivet och andra 

intresseorganisationer. Då järnvägens spårvidder var av olika bredd på Gotland och fastlandet 

landade deras förslag på att godset främst skulle transporteras på bilväg. För att undvika 

omlastningen skulle semitrailers användas vilka enkelt skulle kunna lastas av och på de två 

bilfärjor som föreslogs ersätta de dåvarande färjorna. De nya färjorna föreslogs finansieras 

med hjälp av ett förmånligt statligt lån.12 Utredningen och förslagen kritiserades främst av T. 

Svennberg som varit med och genomfört utredningen, men som i efterhand hävdade att 

siffermaterialet var undermåligt och felaktigt. Han ansåg att fortsatta rationaliseringar skulle 

leda till besparingar motsvarande de som skulle uppnås genom den omvandling av 

transportapparaten som kommittén förespråkade.13 Svenska Järnvägstidningen publicerade 

en längre artikel där de låtit en oberoende revisionsbyrå studera kommitténs betänkande och 

de kommer fram till att endast en tredjedel av den förväntade besparingen är rimlig.14  I 

samma artikel citeras Svennberg ”Enligt mitt förmenande utgör därför kommitténs tekniska 

utredning och förslag icke tillräckliga motiv för några ingripanden i den nu bedrivna trafiken 

mellan Gotland och fastlandet”.15 

2.3 1950-talets utredningar 
Gotlands största näringsgren, jordbruket var på tillbakagång under den undersökta perioden. 

Tillbakagången var något snabbare på fastlandet än på Gotland, troligtvis på grund av att 

alternativen var färre då bland annat industrin inte var tillräckligt utbredd.16 För att möta de 

sysselsättningsproblem som förutspåddes tillsattes en utredning vars uppgift var att utvärdera 

situationen på de svenska öarna. Utredningen tog namnet 1954 års ö-utredning och kom att 

lämna två betänkanden till riksdagen, ett gällande Öland och Ven samt ett gällande Gotland. 

Deras huvuduppgift var alltså inte att studera Gotlandstrafiken men precis som 1945 års 

Gotlandskommitté ansåg de att frågorna måste studeras ur ett bredare samhällsekonomiskt 

perspektiv och därmed var de tvungna att även beröra transporterna till och från ön. I en enkät 

som utredningen skickade ut till stora delar av det gotländska näringslivet svarade majoriteten 

att förbättrade transporter och sänkta godstaxor var av högsta prioritet. Gotlands 

trädgårdsprodukter förklarade hur deras kostnader steg med 5,9 kronor, vilket idag motsvarar 

                                                                 
12 SOU 1951:10 s.88-90 
13 SOU 1951:10, Särskilt yttrande av herr Svennberg, s.161-171 
14 Svenska järnvägstidningen nr: 24 1951 
15 Svenska järnvägstidningen nr: 24 1951 
16 SOU 1958:18 s.21 
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cirka 57 kronor per kilo då godset fraktades med samtrafiken med båt till Nynäshamn och tåg 

till Stockholm jämfört med båttrafik direkt till Stockholm.17  Ö-utredningen höll även med 

Gotlandskommittén om att det gotländska näringslivet var missgynnat på grund av de höga 

godstaxorna och sade att de i brist på egen utredningskapacitet inte kunde göra annat än 

stödja deras förslag. De framhöll dock att kostnaderna för den omstrukturering av trafiken 

som föreslogs troligtvis skulle bli större än kommittén förväntat sig och rekommenderade 

därmed ett större statligt engagemang, främst i form av ekonomiskt stöd till 

Gotlandsbolaget.18 Ö-utredningen sammanfattade även debatten som uppstod till följd av 

Gotlandskommitténs betänkande. De framhöll att gotlänningarna överlag var nöjda över att 

frågan hade lyfts upp till riksdagsnivå men att förslagen fått motstå hårt motstånd från vissa 

myndigheter och intresseorganisationer. Kritiken handlade ofta om bilfärjornas tillförlitlighet 

på sjön och huruvida det transportsystem med semitrailers passar sig för Gotlandstrafiken där 

godset ofta var av varierande typ och storlek. Det framfördes även interpellationer till 

riksdagen med krav på reaktioner på kommitténs utredning och förslag. En sådan inkom 1953 

och riktade sig till kommunikationsministern som svarade med att det ännu var för tidigt för 

att kommentera utredningen då Gotlandsbolaget redan genomfört vissa rationaliseringar som 

man inväntade resultatet på. En annan inkom 1956 och riktade sig till handelsministern som 

svarade att man ville vänta med att uttala sig tills en nytillsatt lokal kommitté färdigställt sin 

utredning om hamn-, och färjefrågan.19 

2.4 1960-talets utredningar 
Nio år efter 1954 års ö-utredning var det dags för en renodlad trafikutredning. Den fick namnet 

1964 års gotlandstrafiksutredning och hade betydligt friare direktiv än de föregående statliga 

utredningarna. I Kungl. Maj:ts bemyndigande beskrevs uppdraget som att undersöka trafiken 

mellan Gotland och fastlandet. I brist på direktiv så utgick gotlandstrafikutredningen från de 

frågor som framförts till riksdagen gällande det aktuella ämnet via motioner och 

propositioner.20 Bland annat efterfrågades det i november 1963 att riksdagen skulle uttala 

målet med den statliga trafikpolitiken rörande Gotlands trafikförbindelser med fastlandet. 

Motionärerna var tydliga med att målet borde vara ”att staten i den utsträckning som blir 

behövlig skall lämna ekonomiskt stöd åt Gotlandstrafiken, så att kostnaderna för gods- och 

                                                                 
17 SOU 1958:18 s.177 
18 SOU 1958:18 s.181 
19 SOU 1958:18 s.122-123 
20 Motioner: (Första kammaren: 816/1963 och Andra kammaren: 988/1963) 
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personbefordran mellan Gotland och fastlandet blir i huvudsak lika med kostnaderna för 

transport per järnväg med motsvarande trafikstandard på sträckor av samma längd”. 21 

Gotlandstrafikutredningens arbete blev att sammanställa kostnader för de olika 

transportsystemen och att göra en geografisk jämförelse för att kunna estimera hur mycket 

pengar staten skulle bli tvungen att skjuta till i form av stöd och subventioneringar för att 

uppnå den önskade jämställdheten. I sin utredning konstaterade de att allt mer gods 

transporterades med reguljärtrafiken, alltså den linjetrafik som delas med passagerare. 

Mellan åren 1945 – 1965 ökade dessa transporter med hela 140 procent, men vad som är 

ännu mer intressant är att en mycket stor del av godset numera transporterades lastade på 

semi-trailers och lastbilar. Övergången från samtrafik med järnvägen verkade gå snabbt och 

gotlandstrafiksutredningen förutspådde att allt gods skulle komma att fraktas på landsvägar 

inom några år. Gotlandsbolagets taxor baserade sig på godsets vikt vilket resulterade i att 

vinstmarginalerna blev små då semi-trailers och lastbilar ofta var dåligt lastade. Utredningen 

föreslog en förändring där taxorna istället skulle baseras på det utrymme lasten tog i anspråk. 

Därmed skulle det finnas anledning för transportföretagen att samordna sina laster och 

kapaciteten kunna utnyttjas till fullo. Gotlandstrafikutredningen ansåg att den omställningen 

tillsammans med en koncentration av trafiken till färre hamnar skulle leda till möjligheter att 

sänka godstaxorna.22 De kom fram till att trafik med ett statligt rederi troligtvis inte skulle 

kunna få ner taxorna till samma nivåer som Gotlandsbolaget skulle kunna med ovanstående 

rationaliseringar. Det bästa vore, enligt utredningen, att låta SJ ta över driften på hela 

transportledet. De hade redan utrustningen, kunskapen och kapaciteten för att bedriva 

godstransporter på landväg i stor skala och tillsammans med statliga subventioner på 

sjötrafiken skulle de kunna skapa en ny transportapparat med lägre godstaxor.23 

3 Syfte 
Gerentz avhandling behandlar näringslivets utformning vilken påverkar behovet av pålitliga 

och konkurrenskraftiga transporter. Flera statliga utredningar har utvärderat den gotländska 

transportsituationen och de har resulterat i olika förslag på förbättringar. Inget av dessa 

förslag har fått ordentligt gehör i riksdagen. Endast en av de statliga utredningarna ledde till 

konkreta åtgärder, om än inte i den föreslagna riktningen. Jag finner att det saknas en 

                                                                 
21 SOU 1967:29 s.7 
22 SOU 1967:29 s.30 
23 SOU 1967:29 s.53-54 
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undersökning av hur riksdagen och staten har reagerat på dessa förslag och förändringarna 

inom näringslivet. Med andra ord vill jag belysa hur vägen mot en jämställd taxepolitik sett ut. 

Jag kommer försöka göra det genom att studera de beslutsprocesser som påverkat 

situationen. Jag kommer fokusera på perioden 1945 – 1970 som vid första anblick verkar vara 

den utrednings-tätaste. Jag tror mig kunna göra allt detta genom att följa den debatt som lett 

fram till, och följt efter de utredningar som genomförts samt undersöka det material som 

utredningarna själva har tagit fram.  

För att sammanfatta det hela är mitt syfte med uppsatsen att studera beslutsprocesser och 

den allmänna debatten rörande godstaxor på farlederna mellan Gotland och fastlandet under 

åren 1945 – 1970.  

4 Avgränsningar 
Gotlandstrafiken har inte varit statisk. Den har funnits flera olika farleder under årens gång, 

både inrikes och utrikes. Jag har valt att begränsa min undersökning till inrikes transporter 

eftersom den uppsatsen till stor del handlar om svensk transportpolitik. Jag har även valt att 

begränsa uppsatsen till den tidsperiod då flest transportsätt diskuterats, alltså efterkrigstiden. 

För att inte överskrida uppsatsens omfattning har jag satt en övre gräns till 1970, vilket ger 

mig ett omfång på 3 statliga utredningar samt en lokal utredning som direkt behandlar frågan 

om Gotlandstrafiken. Även inrikestransporterna har gått längs flera farleder. Under den 

aktuella perioden bedrev i huvudsak två rederier linjetrafik på olika farleder till och från 

Gotland. Det var Rederi AB Nordö och Ångfartygs AB Gotland. Det senare bedrev linjetrafik på 

två farleder, en nordgående och en sydgående. Den sydgående gick mellan Visby och 

Oskarshamn medan den nordgående gick mellan Visby och Stockholm, ibland direkt och ibland 

via Nynäshamn. Den nordgående farleden stod för den överlägset största delen av det 

transporterade godset och i flera fall bortser utredningarna från den sydgående linjen och 

räknar in det godset till en totalsumma på den nordgående. På grund av detta kommer jag 

också begränsa mig till farleden Visby – Stockholm. Eftersom Rederi AB Nordö inte bedrev 

någon trafik på den farleden kommer deras trafik inte behandlas mer nämnvärt än 

konstaterandet att det fanns en viss konkurrens 
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5 Metod 
För att uppfylla mitt syfte funderade jag först på att genomföra en deskriptiv undersökning av 

den aktuella perioden men jag tycker mig missa det förklarande steget. Jag inser att jag måste 

använda mig av något ramverk för att kunna förklara de förändringar inom taxepolitiken som 

skett eller varför de inte skett. Förändringarna föregås i regel av beslutsfattande av 

statsmakterna. För att studera processen bakom besluten tänker jag använda mig av en 

processmodell som jag kom i kontakt med genom ekonomi-historikern Martin Erikssons 

avhandling ”Trafikpolitik och regional omvandling – Beslutsprocesserna om isbrytningen längs 

Norrlandskusten 1940 – 1975”. 24  Han använder en modell i 5 steg som presenteras av 

statsvetaren Lennart Lundquist i boken ”Förvaltning, stat och samhälle”. Lundquist delar in 

processmodellen i 5 delar varav de 3 första ingår i vad han kallar förvaltningens inputsida. De 

två kvarvarande tillhör outputsidan vilka berör implementering och efterkontroll av tagna 

beslut. Då vi idag, 44 år efter undersökningsperioden, har samma frågor på tapeten, bland 

annat genom Gotlandsupproret kommer fokus ligga på inputsidan. Beslutprocessens 

inputsida kan delas in i tre delar, initiering, beredning och beslutsfattande. Initieringsfasen går 

ut på att väcka själva frågan om ett specifikt problem och presentera det. Jag tror jag kommer 

kunna identifiera initieringsfasen genom att läsa vad utredningarna själva skrivit om varför de 

tillsatts. Min teori är att de föregås av att frågan behandlas i riksdagen. Sedan kan jag läsa i 

riksdagstrycket och se hur de behandlats och vilken ton diskussionen hade. När en fråga blivit 

erkänd och bordlagd börjar beredningsfasen. Här utreds frågan genom att man samlar in den 

information man behöver för att kunna komma med ett utlåtande. Det brukar resultera i ett 

eller flera förslag på åtgärder. Med andra ord är beredningsfasen den tillsatta utredningens 

arbete vilket jag kommer kunna följa genom att läsa deras slutbetänkande och gå igenom 

kommittéarkiven, där allt utredningsmaterial finns sparat. Utifrån de förslag som presenterats 

tas sedan beslut om åtgärder för att förbättra situationen berörande den aktuella frågan.25  

6 Tillvägagångsätt 
Med bakgrund i vad jag tror mig kunna hitta för information om de olika faserna kommer mitt 

arbetssätt se ut som följande. Jag kommer att utgå från de statliga utredningar som gjorts för 

                                                                 
24 Eriksson, M. (2009). Trafikpolitik och regional omvandling: Beslutsprocesserna om isbrytningen längs 

Norrlandskusten 1940-1975. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet. 

25 Lundquist, Lennart (1992). Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 11-12 
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att se om de närmare presenterar vem eller vilka som väckt den behandlade frågan. Jag 

kommer sedan gå genom de kommittéarkiv som tillhör utredningarna för att ta del av det 

material som beredningen bygger sina förslag på. Jag kommer även använda mig av 

riksdagstrycket för att se hur frågan om Gotlandstrafiken behandlats av riksdagen. Jag 

kommer alltså att försöka presentera den parlamentariska debatten och infoga 

debattinläggen där de tidsenligt hör hemma i uppsatsen. För att genomföra detta så har jag 

fått utveckla en effektiv metod för att undvika att läsa 25 hyllmeter riksdagsprotokoll. Jag 

kommer år för år gå genom de register som finns. Där kommer jag leta efter nyckelord bland 

sakfrågorna, så som Gotland, sjöfart och kommunikationer för att hitta de inlägg som är av 

intresse för uppsatsen. Under arbetets gång upptäckte jag att registren var väldigt välskrivna 

så jag kunde begränsa mina sökord till bara Gotland, varifrån registret hänvisade vidare till 

eventuella andra sakfrågor berörande Gotland.  

7 Källkritik 
Uppsatsen bygger till stor del på de officiella utredningar som genomförts. En stor del av 

debatten efter 1945 års Gotlandskommitté gav känslan att det fanns två läger. Ett som var på 

näringslivet och statens sida och ett som var på Gotlandsbolagets sida. I utredningarna är det 

främst näringslivets och statens sida som presenteras. Även om passagerartrafiken behandlas 

och utredningarna ofta påpekar att gotlänningarna ville ha sänkta priser så är det oftast 

näringsidkarnas röster som kommer fram. I utredningarna uppdrag ingick ofta klausulen att 

den mest effektiva transportapparaten till en så låg allmänkostnad som möjligt. Därmed är 

frågan om vilket som vägde tyngst, effektiviteten eller den låga kostnaden problematisk. 

Insynen som utredningarna haft i andra organisationers verksamheter har baserat sig på vilket 

material organisationerna själva skickat till den. Alltså kan selektivt utvald information ha 

sänts ut för att stärka sin egen position.  

8 Historisk bakgrund 
Jag kommer nu historiskt återge hur godstransporterna mellan Gotland och fastlandet sett ut 

för att sen närmare presentera de statliga utredningarna. På så sätt blir det enklare att relatera 

till vart i tiden de ligger och vad som kan påverka dem. Godstransporter mellan fastlandet och 

Gotland har alltid främst gått sjövägen med båtar, fartyg och färjor av olika slag. Den största 

delen av trafiken har varit koncentrerad på farlederna mellan Visby och Stockholm. I början 
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av 1900-talet gick fartygen antingen direkt till Stockholm, via den yttre vägen längs kusten 

eller den inre vägen genom Södertälje kanal, eller till Nynäshamn där gods och passagerare 

fick byta färdmedel till tåg för transport den sista biten in till Stockholm.  Ångfartygsbolaget 

Gotland grundades redan 1865 och har i över 100 år varit det ledande bolaget inom 

gotlandstrafiken. Bolaget kom senare att byta namn, först till Ångfartygs AB Gotland och 

slutligen till Rederi AB Gotland som det heter än idag. För att undvika förvirring bland namnen 

kommer jag använda Gotlandsbolaget oberoende vilket namn företaget hade vid tidpunkten. 

Vid 1900-talets början bestod Gotlandsbolagets flotta endast av ångfartyg och deras mest 

spektakulära fartyg hette S/S Hansa. Hon mätte 47,91 meter från för till akter, var byggd för 

att klara isbildning och var påkostligt inredd för att göra resan så bekväm som möjligt för 

resenärerna. Hansas längd gjorde att hon inte kunde passera genom Södertälje kanal utan fick 

istället gå den yttre vägen längs kusten.26 Under seklets första årtionde började Nynäshamn 

aktivt arbeta för att locka till sig mer trafik. Gotlandsbolaget och Nynäsbanan, som järnvägen 

mellan Nynäshamn och Stockholm kallades, ingick avtal om att bedriva samtrafik. Även på 

Gotland hade det byggts järnväg i slutet av 1800-talet. Det största järnvägsbolaget på ön 

kallades inte helt oväntat för Gotlands Järnvägar (GJ). De införskaffade flera fastigheter i Visby 

hamn och runt sekelskiftet hyrde de ut kontorsutrymme till Gotlandsbolaget. Även på den här 

sidan vattnet växte samtrafik fram.27 Samtrafiken ökade möjligheten till fler avgångar men 

innebar en viss merkostnad för godstransporterna. Både ångfartygen och tågen drevs med 

koleldning. Under första världskriget blev kol snabbt en bristvara vilket drev upp priserna. 

Både järnvägsbolagen och Gotlandsbolaget fick höja sina taxor, vilket de också kunde göra 

ganska ohotat då konkurrensen var låg under kriget. 28  Efter kriget ökade efterfrågan på 

transporter men Gotlandbolagets ångfartyg kunde i början av mellankrigstiden endast 

trafikera linjerna dagtid till följd av risken att köra på minor. Koltillgången från Storbritannien 

började minska igen på grund av gruvstrejken som utbröt 1926. Järnvägsbolagen försökte nu 

istället hålla nere sina taxor för att möta konkurrensen från den allt mer utbredda biltrafiken. 

I början av 1930-talet ökade konjunkturen i Sverige vilket ökade efterfrågan på transporter 

                                                                 
26 Jansson, Christer, Över Östersjön till Gotland: passagerarfarten genom tiderna, [C. Jansson], [Hyllinge], 1996, 
s.216-223 
27 Landgren, Kenneth, Med Nynäsbanan till Gotland: trafikhistoria under 107 år, Stockholm Nynäs Järnvägs 
kamratförening, Nynäshamn, 2009, s.8 & 115 
28 Landgren, Kenneth, Med Nynäsbanan till Gotland: trafikhistoria under 107 år, Stockholm Nynäs Järnvägs 
kamratförening, Nynäshamn, 2009, s.45 & 61 
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ytterligare. Gotlandsbolaget köpte in sitt första motordrivna fartyg vilket endast hann vara i 

drift ett par år innan det fick ställas av till följd av andra världskrigets bränslebrist. 

Gotlandsbolaget trafikerade detta till trots linjerna flitigt, mycket tack vare militär personal-, 

och materialtransporter. Det största hotet mot linjetrafiken var förutom minhotet de ovanligt 

kalla vintrar som infann sig i början av 1940-talet. Ångfartygen frös ofta fast i isen och många 

turer fick gå i konvoj med isbrytare. Is-problemet ledde till stora reparationskostnader och 

försenade turer men alla fartyg klarade sig utan att förlisa. Det skulle dröja fram till 1944, då 

Hansa en tur aldrig kom fram till Visby. Inte heller denna gång var isen skyldig utan det skulle 

visa sig att ångfartyget träffats av en Sovjetisk torped. Vi kliver alltså in undersökningsperioden 

direkt efter den största, och enda katastrofen på farleden Visby – Stockholm för 

Gotlandsbolagets del. 

9 1945 års Gotlandskommitté 

9.1 Initieringsfasen 
År 1945 inkom två likadana motioner till riksdagens kammare, en till vardera. Både hade 

samma innehåll. Motionärerna tog upp frågan om upprättandet av sjöfartsförbindelser mellan 

Gotland och fastlandet i statlig regi. De påpekade att ett företag i stort sett hade ett informellt 

monopol på trafiken, som bedrevs med höga taxor. De syftade på Gotlandsbolaget som vid 

tidpunkten stod för i stort sett all passagerartrafik och den större delen av godstrafiken samt 

ansvarade för postgången. Företaget hade, under fredstid, försökt anpassa sin verksamhet 

efter trafikbehovet med förmån för den ökande turismen. Motionärerna förklarade att det till 

vis del skett på gotlänningarnas bekostnad då de inte nödvändigtvis hade samma typ av krav 

på trafiken som turisterna. Motionärerna påpekade sedan att det på senare tid hade blivit allt 

mer klart att förhållandena blivit Gotlandsbolaget övermäktiga. De ansåg att företaget inte 

längre klarade av att ombesörja varken passagerar- eller godstrafiken på ett tillfredställande 

sätt. I godstrafikens fall så belastades kundernas taxor på farleden mellan Visby och Stockholm 

av merkostnader. Det krävdes ofta omlastningar mellan olika transportmedel, såsom mellan 

Gotlandsbolagets båtar och Nynäsbanans järnväg. Motionärerna framhöll att det gotländska 

näringslivet missgynnades av Gotlandsbolagets taxepolitik och ansåg att staten borde gå in 

och ta över trafiken, precis som de gjort med Gotlands Järnvägar.29 De skriver att ”Gotland är 

ju genom sitt avskilda läge i många avseenden missgynnat och gotlänningarna kunna med fog 

                                                                 
29 Motioner i första kammaren nr 134 och andra kammaren nr 249 år 1945 
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fråga sig, varför de skola ställas utanför den förmån, som tillkommer inbyggarna i andra län, 

nämligen att dess förbindelser med de övriga delarna av landet ordnats genom statens 

försorg”.30 

Statsutskottet svarade motionärerna i ett utlåtande där de framhöll att ”Frågan om Gotlands 

kommunikationer och främst öns förbindelser med det övriga Sverige är ej endast för öns 

befolkning utan även mera allmänt nationellt sett en betydelsefull angelägenhet”.31 De skrev 

även att de höll med om att Gotlands trafiksituation inte tagits tillräckligt i beaktande, vare sig 

gällande lokal järnväg eller sjöfartsförbindelsen. De lyfte fram att flera andra redan höjt 

rösterna för dessa frågor tidigare, bland annat Gotlands föreningsnämnd, Gotlands 

handelskammare och Sveriges lantbruksförbund. Statsutskottet tyckte att alla röster 

tillsammans gav en tydlig bild av att det behövdes en omprövning av de fartyg som fanns för 

att kontrollera att de verkligen klarade av att besörja för den svåra och viktiga trafiken. Då 

både Gotlands Järnvägar och Nynäsbanan redan hade förstatligats tyckte utskottet, i linje med 

järnvägsstyrelsen, även att det bör utredas om det fanns vinster att hämta genom ett 

gemensamt ägande av järnvägen och Gotlandsbolagets linjesjöfart. De hänvisade även till 

likheterna med SJs drift av färjeförbindelserna till Tyskland och Danmark där staten 1943 blivit 

majoritetsägare i rederiaktiebolaget Öresund.32 

9.2 Beredningsfasen 
Gotlandskommittén fick inga direkta direktiv att utgå ifrån. Istället skulle de utgå från de 

problem som presenterats i de tidigare nämnda motionerna I:134/1945 och II:249/1945. I 

praktiken innebar det att undersöka hur trafiken skulle drivas i framtiden. Om det skulle visa 

sig att staten borde gå in och driva trafiken skulle kommittén även undersöka om staten borde 

göra så i konkurrens med Gotlandsbolaget eller om de skulle försöka överta driften.33   

Kommittén började med att undersöka befolkningsutvecklingen och näringslivet på Gotland. 

De såg att mellan 1945 och 1949 så minskade befolkningen med 1.04 procent medan andelen 

av befolkningen som bodde i statsmiljö ökade med hela 5.67 procent.34 Vi kan här se den 

ojämna befolkningsutveckling som Gerentz påtalade. 

                                                                 
30 Motioner andra kammaren 1945, 4 samlingen, 2 bandet, nr.249 
31 Statsutskottet 1945, 6 samlingen, 4 bandet, nr.203 
32 Statsutskottet 1945, 6 samlingen, 4 bandet, nr.203 
33 SOU 1951:10 s.9 
34 SOU 1951:10 s 12-13 
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I och med den ökade specialiseringen inom näringslivet ökade även kraven på transporterna. 

Gotlandskommittén skrev i sin målsättning att ”De gotländska näringarna äro sålunda för sin 

vidare utveckling beroende av lätt och säker tillgång till den inköps- och försäljningsmarknad, 

som fastlandet erbjuder, med andra ord därav, att billiga och ändamålsenliga 

kommunikationer med fastlandet finnes anordnade”.35 

Vid tidpunkten trafikerade Gotlandsbolaget Visby – Nynäshamn en gång tur och retur per dag 

samt Visby – Stockholm en gång per vecka tur och retur. Trots att mer gods infördes och 

utfördes via lanthamnarna var det fortfarande farlederna från Visby som utgjorde de 

viktigaste. Det var på grund av att i stort sett allt högvärdigt styckegods skeppades därifrån, 

likaså gällde för posttrafiken som Gotlandsbolaget ansvarade för. Gotlandsbolaget ägde vid 

tiden fyra passagerarfartyg, som även kunde frakta gods, och ett renodlat godsfartyg. Fartyget 

Gotland hade utrymme för 750 resenärer, tvillingfartygen Drotten och Visby kunde ta 440 

resenärer var och fartyget Thjelvar klarade av 320 stycken. Tyvärr kom utredningen fram till 

att kapaciteten utnyttjades dåligt. Under 1947 gick 50 turer på direktlinjen mellan Stockholm 

och Visby med sammanlagt 5573 resenärer vilket gav ett snitt på 111 passagerare per tur. På 

Nynäshamnlinjen gick hela 758 turer med 130 580 resenärer vilket i sin tur gav ett snitt på 172 

passagerare per tur. För godstrafiken hade Gotlandsbolaget, om man räknade alla turer med 

alla fartyg en kapacitet på 530 340 ton under 1947. Totalt fraktades dock endast cirka 50 000 

ton vilket endast motsvarade cirka 10 procent av kapaciteten. Detta underutnyttjande var 

givetvis kostsamt.36 

Kommittén försökte sammanställa vad det egentligen var som fraktköparna betalade för. De 

kom fram till att förutom själva fraktkostnaderna så tillkom lastning-, lossning samt 

hamnavgifter. Utredningen erhöll prisunderlag för alla kostnaderna från Gotlandsbolaget och 

kunde räkna ut att det totala priset för frakt mellan Visby och Stockholm, en sträcka på 212 

km, motsvarade enligt SJs standardtaxa 700-800 km transport med järnväg. De påpekade att 

man även kunde se det som att det kostade 18 kr mer per ton att frakta gods på farleden Visby 

– Stockholm.37  

                                                                 
35 SOU 1951:10 s.10 
36 SOU 1951:10 s.20-28 
37 SOU 1951:10 s.31-35 
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Det första kommittén såg sig tvungna att göra var att se om man kunde uppnå jämställda taxor 

genom rationaliseringar i den dåvarande trafikapparaten. De fann dock att så inte var möjligt 

och hänvisade till att samma bedömning gjorts av statens priskontrollnämnd. De påpekade 

även att det underutnyttjande av kapaciteten som fanns berodde på säsongsvariationer i 

trafiken. Nästa steg för kommittén var att utvärdera vilken typ av färjor som var mest lämpliga 

för trafiken. De fastslog att en tågfärja inte lämpade sig då spännvidderna på tågrälsen skilde 

sig mellan Gotland och fastlandet. Jag anser att de även borde ha påpekat att de gotländska 

järnvägarna gick med stor förlust och låg under nedläggningshot. Kommittén övergår istället 

till att överväga bilfärjealternativet. De fastslog att det skulle kunna innebära en mycket hög 

investeringskostnad då hamnarna skulle kunna komma behöva byggas om, både för att vara 

djupa nog men även för att undvika lastning- och lossningskostnader.38 

Kommittén gick genom Gotlandsbolagets material rörande deras godstransporter för att 

kunna avgöra hur det typiska godset såg ut.39 Med det som grund försökte de uttala sig om 

hur det skulle komma att se ut i framtiden och kom på så sätt fram till slutsatsen ”Uppenbart 

synes i allt fall vara, att den nu relativt obetydliga trafikvolymen inom ett bebyggelseområde 

av Gotlands storlek och ökaraktär icke med ekonomiskt försvarligt resultat uppdelas mellan 

två parallellt arbetande trafiksystem”.40 Det betyder, enligt min tolkning, att i fall staten ska 

driva trafiken endast har alternativet att försöka ta över Gotlansbolagets verksamhet. 

För att förenkla och förbilliga transporterna fann utredningen att man borde satsa på den så 

kallade container-principen. Det vill säga att godset lastas i en behållare på hjul och kan köras 

dörr till dörr, antingen för egen maskin eller genom bogsering. Med andra ord förespråkades 

lastbilar eller semitrailers. En sådan dörr till dörr apparat belastas inte av några omlastningar. 

För sjösträckan rekommenderade kommittén att två större bilfärjor skulle täcka upp för all 

trafik som tidigare ombesörjts av Gotlandsbolagets 5 fartyg och taxorna skulle bakas ihop till 

en enda för hela sträckan.41 

Kommittén erkände att vissa besparingar faktiskt skulle kunna göras genom rationaliseringar 

inom den då rådande trafikapparaten. Lastpallar skulle i större utsträckning kunna användas 

till exempel. De ansåg dock att jämställda taxor inte kunde uppnås den vägen. Eftersom den 

                                                                 
38 SOU 1951:10 s.36 & 40-41 
39 SOU 1951:10 s.40-44 
40 SOU 1951:10 s.44 
41 SOU 1951:10 s.48 & 50-52 
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nya apparaten inte skulle kunna drivas i konkurrens med Gotlandsbolaget så ställde 

kommittén frågan till styrelsen om de var villiga att överlåta sin verksamhet till staten. 

Gotlandsbolaget var givetvis inte det och styrelsen sade sig även vara motvilliga till att 

uppmana sina aktieägare att sälja sina andelar till staten.42  

Sammanfattningsvis ledde kommitténs analys dem till förslaget på en ny transportapparat, 

där all trafik gick till en och samma fastlandshamn. Den hamnen skulle vara Nynäshamn och 

gods-, post- och passagerartrafik skulle ombesörjas av större bilfärjor i en dörr till dörr 

organisation. Trafiken föreslogs drivas av ett nyskapat aktiebolag med en styrelse bestående 

av intressenter på Gotland. Staten föreslogs utse ordförande och revisor samt bistå 

tillkomsten av detta företag genom förmånliga statslån.43 

9.3 Beslutsfattande 
Efter betänkandet offentliggjorts blev klyftan mellan Gotland och fastlandet tydlig. De 

gotländska kommunerna och branschorganisationerna visade tydligt att man var nöjda med 

att kommittén lyft upp den icke jämställda trafiksituationen och erkänt att problemen 

existerade. Enligt en senare genomförd offentlig utredning, där kommitténs arbete behandlas, 

framhävs att andra röster hördes från statliga organisationer, riksorganisationer och 

handelskammare. Det riktades speciellt kritik mot det nya transportsystem som kommittén 

lämnat förslag på. Det ansågs inte vara passande för Gotlandstrafiken där godsets karaktär 

ofta varierande och var av mindre storlek.44 

Inget direkt beslutsfattande kom som en naturlig påföljd av kommitténs betänkande. Det kom 

att dröja ett kvarts sekel innan konkreta åtgärder togs i frågan.  

10 1954 års ö-utredning 

10.1 Initieringsfasen 
Det är en logisk följd att utredningar tillkommer som ett svar på ett presenterat problem. Även 

så är fallet för 1954 års ö-utredning. År 1953 inkom till riksdagen en interpellation, signerad 

herr Franzén, riktad till kommunikationsminister Sture Henriksson. Frågan som lyftes var om 

några åtgärder fanns planerade för Gotlandstrafiken. Eftersom frågan varit debatterad länge 

och det fanns ett erkänt problem efterfrågade interpellationen speciellt reaktioner och 

                                                                 
42 SOU 1951:10 s.81-83 
43 SOU 1951:10 s.88-90 
44 SOU 1958:18 s.121 
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åtgärder på de förslag som presenterats i Gotlandskommitténs betänkande. Henriksson 

svarade att de förslag som presenterats och som var tänkbara fortfarande var under prövning. 

Han framhöll samtidigt att det redan har kommit reaktioner ifrån Gotlandsbolaget. Han 

syftade på de rationaliseringar, som Gotlandsbolaget redan hunnit genomföra. Eftersom 

resultaten av dessa ännu inte syntes så förde Gotlandsbolaget och 

kommunikationsdepartementet nya diskussioner. Henriksson ville inte spekulera om 

resultatet av dessa.45  

Istället för att komma med några konkreta svar på den tidigare utredningens betänkande så 

började en ny utredning ta form. Riksdagen har upptäckt ökade sysselsättningssvårigheter på 

de svenska öarna. I Gotlands län hade det till största del sett ut som ett säsongbetonat 

problem men det fanns även antydningar till att det skulle vara ett större problem med grund 

i näringslivets pågående omstrukturering. Norra Gotlands kalkindustri hade börjat lida av en 

minskad efterfrågan och man hade börjat utveckla den maskindrivna brytningen. Det innebar 

att mindre arbetskraft behövdes och framtidsutsikterna pekade på att situationen skulle 

förvärras. Jordbruket, som var Gotlands största näringsgren, tappade också mark och 

förväntades inte kunna fånga upp de som friställdes från industrin. Den nya utredningen fick i 

uppgift att undersöka hur industrin, speciellt med fokus på produktion, skulle kunna utvecklas 

på ön. De skulle även undersöka hur produktionsindustrin kunde riktas mot turismen för att 

utjämna säsongarbetslösheten.46   

 

10.2 Beredningsfasen 
Ö-utredningen var tydliga med att det inte låg i deras uppgift att utreda trafikfrågan men 

framhöll att den var av så pass stor vikt för gotlänningarna och det gotländska näringslivet att 

det inte gick att undvika att behandla den. Det är en åsikt som konfirmeras av den enkät som 

utredningen skickade ut till en stor mängd branschorganisationer och företag på Gotland. En 

stor majoritet påpekade att färjefrågan var av stor vikt, om än deras anledningar var olika. 

Många snickeriföretag, bland annat Hemse Snickerifabrik, ville bland annat ha sänkta 

frakttaxor då de behövde nå en bredare marknad på fastlandet.47 Många lämnade krav på en 

omstrukturering av på-, och avlastningen då nuvarande system ofta innebar att godset blev 

                                                                 
45 SOU 1958:18 s.122 
46 SOU 1958:18 s.9-11 
47 YK 2200 vol.2 Skrivelse Hemse Snickerifabrik 18/5-1957: Svar på ö-utredningens enkät  
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stående under en längre tid på kajen, vilket inte är att rekommendera ifall det är känsligt för 

fukt.48 

Utredningens arbete ledde till insikten att på grund av Gotlands geografiska läge och ringa 

befolkningsmängd så behövde näringsgrenarna hitta marknader utanför ön. Det medförde att 

kommunikationsfrågorna blev väldigt angelägna. Utredningen fastslog att de viktigaste 

reguljära kommunikationerna var via sjövägen mellan Visby och Nynäshamn och i 

förlängningen Stockholm. Enligt Gotlandskommittén infördes 28 procent av alla jordbruks och 

livsmedelsprodukter och 43 procent av alla industriprodukter av Gotlandsbolaget. De stod 

även för 38 respektive 47 procent av utförseln av dessa produkter. Sammanlagt innebar det 

att Gotlandsbolaget var den enskilt största transportören.49  

Utredningen inhämtade statistik över godstransporterna från Gotlandsbolaget över åren 1948 

– 1956. Där kunde man tydligt se hur stor del av transporterna som inneburit merkostnader 

för fraktköparna. I sammanställningen här under så bortser jag från den del av godset som 

står registrerat som ”övrigt lokalgods” då den posten till största del består av transporter på 

den södra farleden, det vill säga till och från Kalmar och Oskarshamn. Den innehåller även bara 

mindre gods upp till 10 kg som går på en särskild taxa. Jag tror att det tyngre godset var av 

större intresse för näringslivet. Det som återstår är godset på den nordgående farleden, 

antingen direkt till Stockholm eller med samtrafik över Nynäshamn. I sammanställningen ser 

vi även att minst hälften av det transporterade godset var belagt med merkostnader då minst 

50 procent av godset gick med samtrafik. 1951 var siffran uppe i hela 73 procent. 

FIGUR 1 - GOTLANDSBOLAGETS GODSTRAFIK 1948 - 1951 PÅ NORDGÅENDE FARLEDEN.  

ÅR DIREKTTRAFIK SAMTRAFIK PROCENT SAMTRAFIK 

1948 29 591 17 130 58 
    
1949 26 775 17 622 66 
    
1950 28 429 19 175 67 
    
1951 28 939 21 071 73 
    
1952 29 003 19 501 67 
    
1953 32 513 17 876 55 
    
1954 35 317 18 030 51 
    

                                                                 
48 SOU 1958:18 s.177-180 
49 SOU 1958:18 s.120 
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1955 33 242 16 521 50 
    
1956 35 929 18 408 51 

 

KÄLLA SOU 1958:18 

 

År 1956 interpellerade herr Franzén i första kammaren. Den här gången var frågan riktad till 

Gunnar Lange som vid tiden var handelsminister under Tage Erlander. Franzén började med 

att ta upp Gotlandskommitténs förslag och påpekade att det inte resulterat i några åtgärder 

alls. Han lade fram problematiken med omlastningar, Gotlands utsatta lokalisering och 

näringslivets svårigheter. Han sade att ”Det finns inte möjligheter att få till stånd en önskvärd 

utveckling av industri och hantverk på Gotland, så länge transportkostnaderna i så hög grad 

belastar näringslivet”.50 Han tog även upp avgiften som bilägare var tvungna att betala för att 

föra med bilen på båten. Det kostade mellan 100 – 150 kronor per personbil och mellan 700 

– 800 kronor per buss. Franzén påpekade att det var en avgift som varje gotlänning var 

tvungen att betala innan de ens kunde nyttja riksvägnätet, som de var med och finansierade 

genom skatter. Frågorna som ställdes var om statsrådet hade för avsikt att vidta åtgärder för 

att skapa ett jämställt transportsystem och om ö-utredningens direktiv kunde utökas till att 

pröva frågan om förbättrade förbindelser.51 Handelsministern påpekade att Franzéns frågor 

återkopplade till den interpellation den samme framförde 1953 och Lange ville därmed även 

återkoppla svaret, som då var att diskussioner fördes med Gotlandsbolaget och att man 

inväntade resultat på de rationaliseringar som redan genomförts. Nu hade tydligen ytterligare 

diskussioner först med målet att skapa ett samarbete mellan Gotlandsbolaget och det 

gotländska näringslivet. Det hela hade mynnat ut i att en lokal utredning tillsatts för att utreda 

hur framtida fartyg ska se ut och hur hamnen behöver anpassas. Lange ville invänta den 

utredningens resultat innan vidare svar gavs. Han var även tveksam till att ytterligare belasta 

ö-utredningen med utökade direktiv.52  

År 1957 väcktes ytterligare en interpellation i riskdagen med anledning av Gotlands 

trafiksituation. Den här gången var interpellationen signerad herr Svensson i Stenkyrka på 

Gotland och återigen var frågan riktad mot handelsminister Lange. Frågan som framfördes var 

om Lange hade några planer på åtgärder för att skapa tillfredställande sjöförbindelser mellan 

                                                                 
50 Första kammarens protokoll nr 15 s. 48 år 1956 
51 Första kammarens protokoll nr 15 s. 47 - 49 år 1956 
52 Första kammarens protokoll nr 18 s. 62 - 64 år 1956 
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Gotland och fastlandet. Det är alltså samma ursprungsfråga som återkommer gång på gång. 

Jag tolkar det som att gotlänningarna var väldigt frustrerade över situationen. Att de riktar 

frågan till handelsministern istället för kommunikationsministern som tidigare skulle kunna 

stärka den teorin. Interpellanten medgav att vissa rationaliseringar hade genomförts sedan 

Gotlandskommittén avlämnat sitt betänkande och att de förbättrat situationen till viss del 

men inte i närheten av tillräckligt. Det ska även framhävas att det är Gotlandsbolaget som 

genomfört dessa och inte statsmakterna. Han skriver att det främst är godstrafiken som 

behöver förbättras, speciellt med tanke på att det ökade produktionsöverskottet från bland 

annat jordbruket. Det behövdes en förbindelse till andra marknader till ett rimligt pris. 

Svensson tog även upp problemet med hamnkapacitet och fartygsmateriel. De båtar som 

fanns ansågs för små medan hamnen inte kunde hantera större fartyg. Handelsministern 

påpekade att Gotlandstrafiken var en aktiv fråga i riksdagen och hade varit det i många år men 

att det inte var så konstigt att några beslut inte tagits om den sistnämnda frågan. Lange 

motiverade det med att den lokala utredningen, som tagit namnet 1956 års lokala 

Gotlandskommitté, beviljats upp till 10000 kr för att utreda hamnfrågan och hur eventuellt 

nytt fartygsmateriel skulle se ut. Återigen motiveras bristen av beslutstagande med nya 

utredningar som försköt problemet till framtiden.53  

 

10.3 Beslutsfattande 
Under 1968, samma år som ö-utredningen presenterade sitt betänkande inkom tre motioner 

till riksdagens första kammare. Alla tre var väckta av Franzén och behandlade på ett eller annat 

sätt krav på beslutsfattande om Gotlandstrafiken. I motion nr 81 angående förbättrade sjö- 

och flygförbindelser mellan Gotland och fastlandet skrev Franzén att 1956 års lokala 

Gotlandskommitté endast skulle utreda detaljfrågor och att ö-utredningen saknat direktiv för 

att utreda trafikfrågan. Han påpekade även att det inte blivit några direkta åtgärder gjorda 

som resultat av Gotlandskommitténs förslag. Han ansåg därför att de behövdes en utredning 

av hela transportförbindelsefrågan.54  

I motion nr 286 angående fraktlindringsbidrag för transport av motorfordon mellan Gotland 

och fastlandet skrev Franzén att det var dyrt att medföra fordon på sjöförbindelsen. Han ansåg 

                                                                 
53 Andra kammarens protokoll nr 17 s. 14 - 15 år 1957 
54 Motioner i första kammaren nr 81 år 1958 
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att sjöförbindelsen, eftersom även gotlänningar betalar samma skatt som övriga Sverige, 

behövde ses som en flytande landsväg. Han ansåg att gotlandsregistrerade bilar borde få 

rabatterade priser. Eftersom frågan om trafiken legat utanför ö-utredningens direktiv önskade 

han återigen att en utredning av hela transportförbindelsen tillsattes.55  

I den sista, motion nr 301 sade Franzén att ”Båttrafiken måste alltjämt i en överskådlig framtid 

väntas ha dominerande betydelse för förbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Det är 

därför angeläget att det finns tillfredställande hamnar på Gotland”.56 Han påpekade att så 

inte var fallet vid tillfället utan de viktigaste hamnarna behövdes byggas om. Han påpekade 

att den lokala Gotlandskommittén endast utredde hur Visby hamn borde byggas om och att 

det inte fanns någon utredning av alternativhamnarna.57 

Ingen av dessa tre motioner slutbehandlades av riksdagen. Jag anser att den del av ö-

utredningen som berörde Gotlandstrafiken inte ledde till några direkta åtgärder och att de 

enda beslut som togs var avslag. 

 

11 1956 års lokala Gotlandskommitté 
1956 års lokala Gotlandskommitté var inte någon officiell utredning men den beviljades ett 

statligt bidrag på upp till 10 000 kronor. Den genomfördes av intressenter på Gotland, såsom 

representanter för näringslivet men även från Gotlandsbolaget. De hade i uppdrag att utreda 

gotlandstrafiken med fokus på hur framtida fartyg och hamn skulle kunna komma att se ut. 

Jag kommer inte behandla den lokala utredningen på samma sätt som de officiella 

utredningarna men jag vill heller inte missa att nämna dess arbete. De lämnade ett förslag på 

att staten med subventioner skulle medverka till att nya moderna färjor skulle kunna köpas 

in, något som avslogs av regeringen. Den lokala kommittén lämnade även förslag på en 

ombyggnation av Visby hamn som de ansåg helt skulle finansieras av staten. Riksdagen 

beviljade ett bidrag som skulle täcka 90 procent av kostnaden. Det är den första konkreta 

åtgärden som åstadkommits för att förbättra trafiksituationen.58  

                                                                 
55 Motioner i första kammaren nr 286 år 1958 
56 Motioner i första kammaren nr 301 år 1958 Bihang, 3 samlingen 
57 Motioner i första kammaren nr 301 år 1958 Bihang, 3 samlingen 
58 SOU 1967:29 s. 11 
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12 1964 års Gotlandstrafiksutredning 

12.1 Initieringsfasen 
Då jag presenterade 1964 års Gotlandstrafikutredning bland den tidigare forskningen nämnde 

jag att den föregicks av två motioner år 1963. Båda var identiska och väckta av samma 

personer men i olika kammare. Motionerna väcktes med anledning av proposition nr 191 som 

innehöll förslag på nya riktlinjer i den statliga trafikpolitiken. Förslagen var menade att öppna 

möjligheter för ökad konkurrens på transportmarknaden och på så sätt se till att alla delar av 

landet kunde säkra tillfredställande transporter till ett så låg pris som möjligt. På de platser 

där målet med riktlinjerna inte gick att uppfylla föreslogs ersättning betalas ut till 

trafikföretagen, vilken skulle finansieras av allmänna medel. I motionerna påpekades att 

propositionens förslag gällande järnväg och biltrafik visserligen var värdefull även för Gotlands 

del men att det missade regionens huvudfråga, alltså frågan om trafik mellan Gotland och 

fastlandet. Det mål som presenterades borde även gälla för denna trafik, vilket hade varit 

gotlänningarnas mål under mycket lång tid. Motionärerna lyfte fram de tidigare utredningarna 

som gjorts 1945, 1954 och lokalt 1956 där förslag för att uppnå detta mål presenterats men 

som i stort inte fått något genomslag på riksdagsnivå. Endast 1956 lokala Gotlandskommittés 

förslag på statsbidrag till ombyggnation av Visby hamn har till 90 procent förverkligats. 

Transportapparaten började förändras enligt utredningarnas förslag men inte med det statliga 

stöd som efterfrågat utan mer tack vara rationaliseringar och förändringar av rederierna, och 

främst Gotlandsbolaget. Den konkurrens som förutspåddes sänka taxorna i propositionens 

förslag hade redan visat sig utebli, till följd av att kapitalinvesteringarna i de nya bilfärjorna 

var väldigt höga. Därmed behövde rederierna kvarhålla och eventuellt höja sina taxor istället 

för att sänka dem i kamp om trafiken. Motionärerna ombad riksdagen att ta Gotlands situation 

med i sitt betänkande av de nya riktlinjerna och påpekade att de behövde inse att statligt stöd 

skulle komma behövas till både trafikföretagen och hamnägarna.59   

Herr Svanström ställde 1964 frågan om kommunikationsministern kunde tänka sig medverka 

till att ge det gotländska näringslivet lättnader i fråga om fraktkostnader och därmed öka 

sysselsättningen på ön. Kommunikationsministern meddelar att han med stöd av Kungl. Maj:ts 

bemyndigande tillkallat en sakkunnig för att verkställa en utredning om trafiken mellan 

                                                                 
59 Motioner: (Första kammaren: 816/1963 och Andra kammaren: 988/1963) 
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Gotland och fastlandet. Han påpekade att utredningen torde belysa fraktkostnaderna och hur 

de påverkade det gotländska näringslivet.60 

Även herr Svensson riktade en fråga till kommunikationsministern angående utredningen av 

trafiken mellan Gotland och fastlandet. Även han fick svaret att en sakkunnig tillkallats. 

Svensson fortsatte då med en påminnelse om att det sammansatta stats- och tredje 

lagutskottet menat på att en utredning av Gotlandstrafiken borde ägnas vederbörlig 

uppmärksamhet till följd av de nya riktlinjerna i trafikpolitiken.61 

12.2 Beredningsfasen 
Gotlandstrafiksutredningen hade för att kunna utföra sitt uppdrag begränsat sig till att 

undersöka godstransporter. De gjorde det genom att först analysera kostnaderna för de olika 

element som ingick i de gotländska transporterna för att sedan undersöka skäligheten i dessa. 

De klev även utanför sitt uppdrag och försökte direkt åstadkomma förbättringar där 

uppenbart förhöjda taxor noterats genom att förhandla med det ansvariga transportbolaget. 

De räknade sedan fram minimikostnader för varje transportelement för att sedan ta fram 

siffror för motsvarande transport på fastlandet. Där efter har de kunnat konstatera att statliga 

subventioner skulle behövas för att jämställda taxor ska kunna uppnås. Utredningen avslutade 

med att presentera praktiska transportalternativ och vilka subventioneringar som skulle 

krävas i varje fall för att bibehålla jämställdheten.62 

Herr Franzén interpellerade 1965 i andra kammaren angående hamnförhållandena på 

Gotland. Han påpekade att de stora summor som på senare investerats i de gotländska 

hamnarna, till följd av 1956 års Gotlandskommitté, inte räckte till för att åtgärda den 

otillräckliga situationen. Fartygen hade ofta svårt att angöra Visby hamn vid dåligt väder, 

eftersom det ofta var höga vågor inne i själva hamnen. Interpellanten hävdar att det ibland 

var så våldsamma vågor att fartyg skadats då de låg ankrade i hamnen. Franzén förklarade att 

problemet alltid funnits där men att fartygen tidigare kunnat gå till en alternativ hamn, 

antingen Kappelshamn eller Klintehamn. Det gick inte längre då de inte var djupa nog för att 

de nya större båtarna skulle kunna använda dem. Frågan som Franzén ville ha svar på var om 

1964 års Gotlandstrafiksutredning även skulle utreda hamnfrågan.63 Kommunikationsminister 

                                                                 
60 Första kammarens protokoll nr 27 s. 9 år 1964 
61 Andra kammarens protokoll nr 29 s. 103 år 1965 
62 SOU 1967:29 s.9 
63 Andra kammarens protokoll nr 8 s. 19 - 20 år 1965 
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Gösta Skoglund svarade att eftersom hamnfrågan berörde transportfrågan kunde den bli 

aktuell för behandling. Han vill dock inte gå in på att diskutera alternativhamnar. Franzén 

framhöll vikten av en väl fungerande hamn, där omlastningar undveks och båtar kunde angöra 

i alla väder. Han påpekade att det var ett viktigt steg på vägen mot jämställda taxor. Att bygga 

en hamn utan att veta hur framtidens fartyg kommer se ut kan vara svårt men Franzén sade 

att nu då det börjar bli klart så borde även hamnen tas itu med.64   

Gotlandstrafiksutredningen analys av trafiken visade på att det föredragna transportsättet 

snabbt håller på att förändras. Det syntes tydligt på hur godset transporterades över havet. 

Det bilburna godset, det vill säga gods som under resan är lastat på lastbilar eller semitrailers, 

ökade kraftigt medan samtrafiken mellan Gotlandsbolaget och SJs järnvägar höll på att helt 

försvinna. Det skedde troligtvis mycket tack vare de nya bilfärjorna som köpts in av 

Gotlandsbolaget.65 

FIGUR 2 - TRANSPORTANALYS FÄRJEGODS.  

TRANSPORTSÄTT ÅR     

 1962 1963 1964 1965  
 ANTAL TON     
BILBURETS GODS 6000 49000 85000 69000  
      
SAMTRAFIK SJ 17000 12000 12000 4000  

 

KÄLLA SOU 1967:29 

 

Även hamntaxorna undersöktes och utredningen kom fram till att Visby och Nynäshamn hade 

ovanligt höga medeltaxor jämfört med andra hamnar. Trots det påstod sig utredningen inte 

kunna bedöma om prissättningen är skälig eller inte och hänvisar till att Nynäshamn var en 

privatägd hamn och att alla siffror inte fanns tillgängliga. Istället kom de fram till en 

överenskommelse direkt med Nynäshamn om en sänkning av priserna från och med 1966 

vilket innebar att priserna skulle ligga på samma nivå som för de flesta andra hamnar. 

Oskarshamn var beskrivande för den allmänna prisnivån. Därmed skulle Visby hamn vara den 

enda berörda hamnen med ovanligt höga priser men vid granskning av hamnens räkenskaper 

konstaterar utredningen att priserna är en effekt av den modernisering som skett för att 

                                                                 
64 Andra kammarens protokoll nr 13 s. 16 - 17 år 1965 
65 SOU 1967:29 s.21 
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kunna motta de nya bilfärjorna. Priserna beräknades sjunka till år 1966 för att ligga mer i nivå 

med fastlandshamnarna.66 

FIGUR 3 – HAMNTAXOR.  

HAMN ÅR   

 1962 1963 1964 
 MEDELAVGIFT (KR/TON)   
VISBYHAMN 2,74 2,82 2,84 
    
NYNÄSHAMN 4,64 4,25 4,29 
    
OSKARSHAMN 1,21 1,23 1,27 

 

KÄLLA SOU 1967:29  

 

 

Gotlandsbolagets frakttaxor från år 1966 på farleden Visby – Nynäshamn syns i Figur 4. 

Priserna inkluderar inte hamntaxorna. Gotlandstrafiksutredningen efterfrågade bokföring 

från Gotlandsbolaget för att kunna bedöma om prisnivåerna var skäliga. Gotlandsbolaget var 

tillmötesgående och gav utredningen full insyn i deras verksamhet och tillhandahöll allt 

efterfrågat material. Utredningen fann att Gotlandsbolaget inte gick med någon oskäligt stor 

vinst utan tvärtom. Det verkade som att Gotlandsbolaget inte klarat önskade avskrivningar på 

sina nya fartyg vilket utredningen påpekade var mycket dåligt ur företagsekonomisk synvinkel. 

Det taxesystem som tillämpades var samma som i princip för all annan inrikestransport vid 

tillfället. Det vill säga en viktbaserad taxa. Gotlandstrafiksutredningen ansåg att systemet inte 

lämpade sig för Gotlandsbolaget då många försändelser var av mindre storlek och tyngd. 

Eftersom mer och mer av lasten skeppades packade i semitrailers eller lastbilar så krävdes det 

välpackade enheter för att maximera utnyttjandet av kapaciteten. Med andra ord, en lätt 

trailer tog upp stort utrymme men betalade dåligt. I figur 4 framgår det bland annat att 

minimikostnaden för en lastbil var 60 kr, vilket motsvarar en vikt på 2 ton enligt 1966 ås tariff. 

Det innebär i praktiken en tom eller väldigt lätt lastad lastbil. Utredningen fastslog att ett 

system baserat på det utrymme som togs i anspråk vore att föredra för Gotlandsbolaget.67  

FIGUR 4 - GOTLANDSBOLAGETS FRAKTTAXOR ÅR 1966 VISBY – NYNÄSHAMN.  

FORDONSTYP TAXA (KR/100 KG) 

LASTBILAR 
TRAILER/SLÄPVAGN 

 
3:00  ( Minimifrakt 60:00 )  

                                                                 
66 SOU 1967:29 s.23-24 
67 SOU 1967:29 s.27-30 



27 
 

MÖBELBUSSAR  
  
LAST PÅ FORDON: 
500 – 2499 KG 
2500 – 4999 KG 
5000 – 9999 KG 
10000 KG < 

 
5:00 
4:00 
3:00 
2.50 

 

KÄLLA SOU 1967:29 

I och med att Gotlandsbolaget införskaffade bilfärjor så utformades en speciell taxa, delvis 

presenterad i Figur 4, för lastbilstransporter till och från Gotland av Svenska 

Lasttrafikbilägareförbundet (SLF). Taxan var heltäckande och inkluderade både land och 

sjötransporten samt hamnavgifterna. Kunden betalade på så sätt en summa för godset och lät 

sedan ett godsförmedlingsföretag ersätta de andra aktörerna. Taxan användes bland annat av 

de större godsförmedlingsföretagen AB Svenska Godscentraler (ASG) och AB Godstrafik och 

bilspedition (GSB). För att beräkna taxans skälighet utgick utredningen från SLFs normaltaxa 

för inhemska transporter. De adderade sedan de merkostnader som tillkom, exempelvis färje-

, och hamnavgifter, samt subtraherade vissa mindrekostnader så som att bensinkostnaden på 

sjösträckan uteblev. Utredningen ansåg att för att uppnå ett minimipris borde semitrailers 

eller dylikt användas då chaufförer inte låses upp på sjöresan efter som trucken som drar 

semitrailern är möjlig att koppla bort. Därmed kan en chaufför lämna lastpartiet vid hamnen 

och sedan åka vidare på andra uppdrag. Utredningens framräknade prisnivå, också den delvis 

redovisad i Figur 4, kunde sedan jämföras med den taxa som tagits fram av SLF. Vi kan se att 

ett visst överpris uttogs och det såg även utredningen som ansåg att en sänkning av taxorna 

inte vore orimligt.68  

FIGUR 5 – LASTBILSTAXOR ENLIGT SLF OCH MERKOSTNADER ENLIGT GOTLANDSTRAFIKUTREDNINGEN.  

TARIFF SLF FRAKTSATS (ÖRE/100 
KG) 

UTREDNINGENS 
FRAKTSATS (ÖRE/100 KG) 

ÖVERPRIS SLF TAXA 
(ÖRE/100 KG) 

4 1130 1058 72 
    
5 1010 837 173 
    
6 990 792 198 

 

KÄLLA SOU 1967:29 

Samtrafiken mellan järnvägen och sjöfarten hade länge varit ett faktum. Kunderna hade 

betalat en delad frakttaxa som bestått av två delar, en för sjöfarten där även omlastningen 

                                                                 
68 SOU 1967:29 s.31-34 
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inräknats och en för landtransporten. Den sistnämnda delen hade länge inneburit en fast taxa 

på sträckan mellan Nynäshamn och närmaste SJ station längs Nynäsbanan. Då godset 

passerade två bolags järnväg så tillkom en övergångsavgift på 23 öre per 100 kg och en 

banavgift på mellan 6 – 10 öre per 100 kg. Utredningen påpekar att övergångs- och 

banavgiften skulle försvinna i och med att staten redan köpt upp Nynäsbanan och en övergång 

till drift i SJs regi var att vänta. Då det väl genomfördes så hade SJ redan börjat låta en stor del 

av sina transport gå med lastbil. Någon mer ingående undersökning av taxan gjorde inte 

utredningen. De tog inte heller ställningen till skäligheten mer än att de sade att trafikpolitiken 

var godkänd av staten och att man därmed inte behövde räkna närmare på det. Jag tycker den 

här inställningen är ytterst tveksam av Gotlandstrafiksutredningen då hela poängen är att man 

ska leverera förslag på ett trafiksystem som förbättrar kostnadsbilden. Det blir än mer 

problematiskt då utredningen sedan föreslår ett system där SJ besörjer för all trafik så länge 

staten är villig att betala subventioneringar så att frakttaxan motsvarar SJs övriga 

inrikestrafik. 69  I sammanfattningen skriver de att ”De av utredningen gjorda och av SJ 

granskade och godkända beräkningarna beträffande storleken av en erforderlig statlig 

subventionering har klart visat, att detta alternativ skulle ställa sig billigast för det 

allmänna”.70 

 

Eftersom utredningen redan fastslagit att alla transportelement, utom lastbilstrafiken, haft 

skäliga taxor så går det inte att motivera direkta sänkningar av taxorna vid ett system där SJ 

besörjer för hela trafiken. Det skulle krävas subventioneringar från statens sida. Utredningen 

presenterade en subventioneringskalkyl som baserade sig på en uppskattning av den mängd 

trafik som skulle bedrivas av SJ år 1965 om de tog över hela transportledet. De presenterade 

inte hur denna uppskattning gjordes men kommer i varje fall fram till att ett skulle resultera i 

ett driftunderskott på en summa i storleksordningen fem miljoner kronor. Pengar som staten 

skulle bli tvungen att betala i subventionering.71  

 

Under tiden Gotlandstrafiksutredningens arbete fortlöpte fortsatte gotlänningarnas 

frustration att synas. Det inkom interpellationer till riksdagen där det efterfrågades svar på 
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om när utredningen skulle komma med ett utlåtande. De efterfrågade även åtgärder för att 

skynda på arbetet. Olof Palme, som vid tiden var chef för kommunikationsdepartementet, 

svarade att han var positivt inställd till sådana åtgärder utan att närmare ta ställning till på 

vilket sätt det skulle ske. Han framhöll istället att Gotlandstrafikutredningen valt att göra en 

noggrann undersökning vilket innebar att de först varit tvungna att undersöka kostnaden för 

andra inhemska godstransporter. Herr Gustafsson från Stenkyrka på Gotland, som även var 

den som framförde interpellationen, var nöjd med att Palme var positivt inställd till 

påskyndande åtgärder men om han egentligen trodde att det skulle resultera i sådana kan 

diskuteras. Han fortsatte i stället med att återigen förklara för Palme och riksdagen hur viktig 

frågan är för gotlänningarna och framförallt det gotländska näringslivet. Han påpekade att 

utredningar av liknande art tidigare genomförts och de har inte resulterat i några speciella 

åtgärder.72 Framförallt betonades 1945 års Gotlandskommittés arbete och Gustafsson sade 

till riksdagen att ”I stort sett föreslog denna kommitté riktlinjer för sjötrafiken som rent tekniskt 

sett senare visat sig riktiga. Det måste livligt beklagas att kommitténs förslag för 14 års sedan 

inte vann tillräckligt gehör hos statsmakterna”.73 Gustafsson påpekade att gotlänningarna såg 

fram emot positiva förslag på förbättringar av trafiken. Palme svarade lite käckt ”Jag ska inte 

ingå i någon närmare diskussion. Men om herr Gustafsson i Stenkyrka kunde bli så glad över 

den sista meningen i mitt interpellationssvar, är jag efter denna långa interpellationsdags färd 

mot natt också mycket lycklig”.74 

I slutändan stod utredningens förslag mellan en rad olika alternativ där subventionskostaden, 

och därmed kostnaden för det allmänna stod som skiljepelare. De olika huvudsakliga 

alternativen var järnvägsalternativet, statsrederialternativet, privatrederialternativet och 

lasttrafikbilalternativet. I sitt betänkande föreslog utredningen det första alternativet, 

järnvägsalternativet till en subventionskostnad i storleken 5 miljoner kronor, och framhävde 

hur alla de andra alternativen troligtvis skulle överskrida den summan på olika sätt. Nedan 

följer en sammanställning av de olika alternativen. 

FIGUR 6 - SUBVENTIONERING VID TRANSPORTSYSTEMSALTERNATIV. 

TRANSPORTSYSTEM SUBVENTION 

JÄRNVÄGSALTERNATIVET I storleksordningen fem miljoner kronor 
  

                                                                 
72 Andra kammarens protokoll nr 41, s.45-47 år 1965 
73 Andra kammarens protokoll nr 41, s.46 år 1965  
74 Andra kammarens protokoll nr 41 s.47 år 1965 
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LASTTRAFIKBILSALTERNATIVET I likhet med järnvägsalternativet men med högre 
subventioneringskrav på grund av konkurrens och de 
tidigare påvisade högre taxorna. Det skulle även 
krävas statlig insyn i de privata verksamheterna vilket 
ytterligare skulle öka kostnaderna. 

  
STATSREDERIALTERNATIVET Innebär fri konkurrens för lasttrafikbilsföretagen 

vilket motverkar incitament för samlastning och 
rationell resursanvändning. Därmed ökar den minsta 
biltransportkostnaden vilket skulle resultera i ett 
högre subventioneringskrav. 

  
PRIVATREDERIALTERNATIVET Samma situation som vid statsrederialternativet samt 

ytterligare svårigheter rörande den statliga insyn i 
den privata verksamheten som skulle krävas. 

 

KÄLLA SOU 1967:29 

 

12.3 Beslutsfattande 
I en interpellation i andra kammaren år 1968 påtalade herr Franzén att det sedan 1945 i stort 

sett alltid pågått någon form av utredning av Gotlandstrafiken. Han sade ”Under denna tid har 

ofta förslag till konkreta åtgärder avslagits i avvaktan på att pågående utredningar skulle 

framlägga resultatet av sitt arbete”.75  Han fortsatte att förklara att när resultatet tillslut 

redovisats så hade oftast förutsättningarna förändrats varpå nya utredningar ansetts vara 

nödvändiga och att så hade situationen sett ut de senaste 20 åren. Interpellanten framhöll att 

det var på tiden att frågan tog sig ur utredningsfasen och att man började agera. Jag håller 

med om den åsikten och tror nog att även regeringen var av samma åsikt. Man kan se hur 

utredningsmaterialet blir mindre och mindre för varje utredning som gjorts. Franzén 

påpekade att det förslag som presenterats av Gotlandstrafiksutredningen, alltså att staten 

skulle gå in med ett stöd på 5 miljoner årligen till Gotlandstrafiken för att sänka frakttaxorna 

till en jämställd nivå, var baserad på siffror tagna innan den nästan 60 procentiga höjningen 

av taxorna i slutet av 1967. Därmed skulle beloppet på 5 miljoner troligtvis inte räcka till. Han 

formulerade tre frågor till statsrådet och kommunikationsministern Svante Lundkvist. Den 

första var om statsrådet tänkte framlägga det förslag om fraktlindringsbidrag till riksdagen och 

de andra två rörde ytterligare åtgärder som statsrådet skulle tänkas göra för att förbättra 

kommunikationerna.76 Lundkvist svarade med att förklara att remissbehandlingen av 1964 års 

Gotlandstrafiksutrednings betänkande precis blivit klar och att förslagen inte mottagits väl och 

                                                                 
75 Andra kammarens protokoll nr 2 s. 88 år 1968 
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att det var en majoritet som inte ville se att förslaget gick vidare för proposition. Lundkvist 

framhävde dock att regeringen ville komma till en effektiv lösning så snart som möjligt och att 

de därmed valt att prova en annan väg. Staten var villig att ekonomiskt stödja uppbyggandet 

av en ny transportorganisation så länge de kunde få garantier att insatserna kommer 

gotlänningarna och öns allmänna utveckling till godo. För att få sådana garantier ville de att 

alla parter i frågan skulle ingå in en överenskommelse om hur de nya effektiva 

transportförbindelserna skulle se ut. Det innebar att alla intressenter skulle få insyn 

Gotlandbolagets verksamhet och få inflytande över turlistor och taxor. Personligen tycker jag 

det låter som om regeringen försökte flytta över ansvaret från sina axlar till de lokala 

aktörerna. Lundkvist sade att förhandlingar redan påbörjats med vissa parter. Franzén svarade 

med att påpeka att många remissinstanser inte underkänt förslaget på grund av att det varit 

dåligt utan för att de ansåg att det förslagna biståndet var för litet. Han undrade även i vilken 

form diskussionerna med Gotlandsbolaget ska föras.77 Franzén visade även sitt missnöje över 

att frågan var så seglivad och sade ”Oavsett vilken form som prövas måste det dock någon 

gång bli ett resultat. Vi har fått vänta på detta i 22 år”.78  

Den 23 januari 1969 svarade den tillförordnade kommunikationsministern Geijer på herr 

Österdahls fråga om statsrådet ämnade lämna något förslag angående Gotlandstrafiken till 

vårriksdagen. Han svarade att det funnits planer på att göra det redan till 

statsverkspropositionen men att det inte blivit av på grund av Gotlandsbolagets negativa 

ställningstagande till den överenskommelse som försökts slutas rörande trafiken. Österdahl 

svarade med en genomgång av den långdragna debatten och påpekade att det nu gått 24 år 

utan konkreta åtgärder. Geijer svarade med att konstatera att bara för att han inte kunde 

lämna något svar i frågan direkt så betydde det inte att arbetet stod stilla.79 

Den nytillträdde kommunikationsministern Bengt Norling svarade den 23 oktober 1969 på en 

fråga ställd av herr Gustafssons i första kammaren. Han frågade om Norling hade några 

avsikter att vidta åtgärder för att förbättra de gotländska kommunikationerna. Norling 

framhöll att de förhandlingar som påbörjats av hans företrädare hade återupptagits med 

Gotlandsbolaget. Tyvärr hade Gotlandsbolaget nyligen återigen förkastat överenskommelsen 

och därmed kunde Norling inte komma med några uttalande om vidare åtgärder. Gustafsson 

                                                                 
77 Andra kammarens protokoll nr 27 s. 189 - 194 år 1968 
78 Andra kammarens protokoll nr 27 s. 192 år 1968 
79 Andra kammarens protokoll nr 2 s. 28 – 29 år 1969 
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var missnöjd med svaret men hade överseende då Norling nyss tillträtt sin post. Han 

redogjorde åter för den utdragna debatt som förts om Gotlandstrafiken och påpekade att det 

snart gått 25 år utan konkreta åtgärder.80 

Det fortsatte att efterfrågas åtgärder och beslutsfattande i frågan om Gotlandstrafiken och 

debatten pågick i båda riksdagens kammare. Den 5 februari 1970 lämnade 

kommunikationsdepartementets chef, Norling svar på herr Österdahls fråga om vilka åtgärder 

statsrådet tagit för att lösa frågan sedan den senast behandlats under föregående år. 

Österdahl undrade även vilka initiativ som var att vänta den kommande tiden. Norling svarade 

att ”den fortsatta hanteringen av denna fråga har komplicerats genom att Rederi AB Gotland 

[Gotlandsbolaget], vari huvudparten av aktieägarna är gotländska intressenter, avstått från 

att gå med i den samarbetsöverenskommelse varom övriga intressenter i den reguljära 

sjöfarten mellan Gotland och fastlandet varit överens”. 81  Norling påpekade att staten 

fortfarande var villiga att bidra till insatser så länge garantier om att dess nytta verkligen skulle 

komma gotlänningarna och den allmänna utvecklingen på ön till godo. Han sade även att 

frågan diskuterades internt på kommunikationsdepartementet men att han inte ville uttala 

sig om vad de kommit fram till där ännu. Österdahl tog över ordet och började med att 

sarkastiskt påpeka att det nästan var en högtidlig dag. Den motion som lämnades 23 februari 

1945 fyllde snart 25 år. Han påpekade att under dessa 25 år så hade regeringen alltid sagt sig 

vara positiv till att behandla frågan om Gotlandstrafiken. Trots det så var godstaxorna vid 

tidpunkten 3 gånger så höga som på motsvarande sträcka på fastlandet. Han avslutade sitt 

svar med en ny fråga som handlade om huruvida regeringen ännu inte hade någon plan för 

sitt fortsatta agerande i frågan.82 Norling påpekade återigen att det var Gotlandsbolaget som 

nekat överenskommelsen och därmed hade den nuvarande situationen inget med bristande 

intresse från statens sida att göra. Han sade ”gotlänningarna – Rederi AB Gotland m. fl. – 

måste själva bjuda till, om här ska bli något resultat”.83 När Österdahl återtog ordet sade han 

att regeringen släppt taget om frågan på grund av ett företag sagt nej och påpekade att 

Gotland väl inte skulle vara beroende av ett enskilt företags beslut när det kommer till 

fastlandsförbindelsen. Han förklarade även att anledningen till att Gotlandsbolaget nekat 

                                                                 
80 Första kammarens protokoll nr 32 s. 27 – 29 år 1969 
81 Första kammarens protokoll nr 5 s.21 år 1970 
82 Första kammarens protokoll nr 5 s.21 – 25 år 1970 
83 Första kammarens protokoll nr 5 s.24 år 1970 
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överenskommelsen var att det skulle innebära att de totalt skulle förlora inflytandet på sina 

egna taxor och turlistor. Det i sig skulle strida mot aktiebolagslagen.84  

Under en debatt angående regionalpolitik den 21 Maj 1970 så passade Norling på att svara på 

ytterligare en av Österdahls frågor. Frågan var i princip den samma som vid föregående tillfälle 

och Norlings svar var lika så det i princip liktydigt med föregående svar. Norling lade dock till 

att ”Herr Österdahls sätt att gång på gång och med relativt täta mellanrum ställa samma fråga 

tyder på att herr Österdahl tagit på sig uppgiften att fungera som något slags väckarklocka i 

detta sammanhang”.85 Jag tror att det är en riktig observation av Norling. De gotländska 

riksdagsmännen kände nog att om de inte hela tiden låg på med frågan så skulle den falla i 

skymundan, vilket kan förstås med tanke på att det var 25 år sedan frågan först väcktes.  

Den 29 oktober 1970 svarade Norling på Herr Björkmans fråga angående sänkningen av 

kostnaderna för transporter mellan Gotland och fastlandet. Norling sade sig inte kunna lämna 

något detaljerat svar över hur det ska gå till väga utan framhöll att ”Detta blir bland annat 

beroende av under vilka betingelser ifrågavarande trafik i fortsättningen kommer att drivas”.86 

Jag kan förstå Norlings svar eftersom kommunikationsdepartementet bara sex dagar tidigare 

arbetat klart proposition 175, som närmare kommer behandlas i nästa stycke. Björkman var 

dock frustrerad över svaret, speciellt eftersom Norling en månad tidigare sagt att staten var 

beredd att gå in med ekonomiska krafter vid en pressträff i Visby. Det uttalandet hade, enligt 

Björkman, tolkats av tidningarna som att staten önskade köpa Gotlandsbolaget. En tolkning 

som skulle visa sig vara felaktig.87 

I slutet av oktober 1970 presenterades äntligen ett förslag på en klar förändring av 

Gotlandstrafiken. Det kom i form av proposition nr 175 där det presenterades ett förslag på 

en lag gällande linjetrafiken på Gotland. I propositionen framförde Norling 

kommunikationsdepartementets motivering, som i princip var en sammanfattning av den 

långa debatten. Han skriver ”Med hänsyn till det anförda vill jag föreslå en författningsmässig 

reglering av den reguljära sjötrafiken på Gotland”.88 Kommunikationsdepartementets åsikt 

var att det skulle krävas ett särskilt tillstånd för att få driva linjesjöfart på de gotländska 

                                                                 
84 Första kammarens protokoll nr 5 s.21 – 25 år 1970  
85 Andra kammarens protokoll nr 27 s. 117 år 1970 
86 Andra kammarens protokoll nr 35 s. 8 år 1970 
87 Andra kammarens protokoll nr 35 s. 8 - 9 år 1970 
88 Kungl. Maj:ts proposition nr 175 s.7 år 1970  
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farlederna. För att bli beviljad ett sådant tillstånd var man tvungen att ansöka om ett det hos 

staten. Norling framhöll att trafiken som ansökan avsåg var tvungen att anses vara till nytta 

för gotlänningarna och det gotländska näringslivet. Det skulle även finnas en allmän 

uppfattning om att den aktuella trafiken behövdes för att upprätthålla en tillfredställande 

transportförsörjning. Kommunikationsdepartementet föreslog även att taxor, tablåer och 

företagsekonomiskt skäliga servicekrav skulle tas med i tillståndsbedömningen för att få den 

önskade effekten av den föreslagna lagen. Syftet med propositionen var att skapa de 

efterfrågade garantierna på en tillfredställande linjetrafik mellan Gotland och fastlandet.89 

Det inkom två likalydande motioner, I:1360 och II:1578, till riksdagens två kammare. 

Motionärerna var positiva till proposition 175 och det faktum att staten förklarat sig beredd 

att göra en ekonomisk insats för att sänka fraktkostnaderna. De tyckte även att det var rimligt 

att tillstånd skulle behövas sökas för linjesjöfart som ansökt om statligt stöd. De förstod dock 

inte meningen till varför bolag som inte ansökt om statligt stöd skulle behöva ett sådant 

tillstånd. Det är en åsikt som jag starkt delar. Motionärerna skrev ”Det synes oss liktydigt med 

ett omotiverat ingrepp i den fria konkurrensen, vilket står i strid med de principer som bör 

tillämpas inom näringslivet”.90 De påpekade vidare att då det statliga stödet ämnar sänka 

frakttaxorna så var det inte troligt att någon skulle kunna konkurrera utan ytterligare 

sänkningar. Om det ändå skulle ske så vore det ändå bara en vinst för konsumenterna. 

Motionärerna hemställde att riksdagen vid behandling av proposition 175 måtte besluta att 

lagen om linjesjöfart på Gotland skulle äga tillämpning endast då linjesjöfarten avsågs bedrivas 

med statligt stöd.91 

Det inkom ytterligare två motioner, I:1361 och II:1579 till båda kammarna. Motionärerna var 

också positiva till proposition 175 och ville med anledning av att det i propositionen anges att 

det senare skulle presenteras förslag på taxor och turplaner framföra några synpunkter på 

utformningen av taxepolitiken. De påpekade att Gotland var det enda län som inte tog del av 

statens stöd till svaga transportlinjer och att sjöförbindelsen måste ses som gotlänningarnas 

väg till fastlandet. De sade att samma pris som vid motsvarande sträcka på fastlandet vore 

rimligt att belasta gotlänningarna och att överskottet borde finansieras med statsmedel, till 

exempel bilskatt. De framhävde även vikten av att turlistan hålls fördelaktig för näringslivet så 

                                                                 
89 Kungl. Maj:ts proposition nr 175 s.4-8 år 1970  
90 Motioner i andra kammaren nr 1578 s.13 år 1970  
91 Motioner: (Första kammaren: 1360/1970 och Andra kammaren: 1578/1970) 
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att de kan konkurrera med företag på fastlandet på ett rättvist sätt. Motionärerna hemställde 

att vad ovan anförts beträffande Gotlandstrafikens organisation, taxesättning och turplaner 

samt samrådsförfaranden måtte beaktas vid riksdagens behandling av proposition 175.92   

Det tredje lagutskottet behandlade propositionen tillsammans med de inkomna motionerna 

I:1360, II: 1578, I: 1361 samt II:1579. Utskottet skrev, med de fördyrande merkostnaderna för 

Gotlandstrafiken som bakgrund, att de ”… hälsar därför med tillfredställelse att åtgärder nu 

vidtas i syfte att reducera fraktkostnaderna för den reguljära sjötrafiken mellan Gotland och 

fastlandet”.93 Utskottet ansåg även att det allmänna skulle få vara med och bestämma över 

trafikförhållandena. De skrev att det var ett krav för att en tillfredsställande förbindelse skulle 

kunna skapas. Utskottet höll även med kommunikationsministern om att lagen skulle skapa 

de garantier som efterfrågats av statsmakterna för att bevilja statsbidrag. De skrev vidare att 

turlistor och taxor borde fastställas vid tillståndsprövningen och att man därmed måste avslå 

motionerna I:1360 och II:1578. De utgick även från att turlistornas utformning skulle ske i 

samråd med det gotländska näringslivet samt att de inte för närvarande kunde ta ställning till 

taxepolitikens utformande. Därmed ansåg de att motionerna I:1361 och II:1579 inte borde 

leda till någon ytterligare åtgärd av riksdagen. Slutligen hemställde utskottet att riksdagen 

skulle anta proposition nr 175. Vilket de även gjorde.94  

13 Diskussion 
Med risk för att själv bli en del av problemet ska jag våga mig på att diskutera frågan om 

Gotlandstrafiken. Jag tror inte det är någon slump att den utredningstätaste perioden började 

mot slutet av andra världskriget. Gotlänningarna fick en påminnelse om sitt utsatta 

geografiska läge trots att de klarade försörjningen bra tack vare jordbruket som Gerentz 

påpekade var öns främsta näringsgren. De svåra isvintrarna i kombination med hotet från 

kriget fick nog många fler, än bara näringslivsidkare, att fundera på hur kommunikationerna 

till fastlandet såg ut. När fler och fler blev medvetna om att de gotländska kommunikationerna 

var så pass eftersatta och dyra i jämförelse till transportmöjligheterna på fastlandet så ökade 

nog kravet på de gotländska riksdagsmännen att agera. Man kan se en genomgående taktik, 

                                                                 
92 Motioner: (Första kammaren: 1361/1970 och Andra kammaren: 1579/1970) 
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då man studerar riksdagstrycket. De gör sig hörda i båda riksdagens kammare gällande samma 

fråga gång på gång. De tvingar riksdagen att hålla frågan vid liv.  

Gotlandskommittén tillsattes vid ett svårt läge där de blev tvungna att utreda om 

Gotlandsbolaget, som å ena sidan visat en vilja att hålla nere priserna men å andra sidan var 

ett privat företag, var lämpliga att fortsätta ansvara för trafiken mellan Gotland och fastlandet. 

Ännu svårare blev det då Gotlandsbolaget efter bästa förmåga drivit trafiken under de svåra 

krigstiderna och i slutet av kriget förlorat sitt flaggskepp till Östersjöns djup. Det kan inte vara 

helt enkelt att komma in och behöva utvärdera om ett företag sköter sina uppgifter i en sådan 

situation. Trafiken i Östersjön var hårt ansatt av krigets effekter och samtidigt var det mitt 

uppe i ett teknikskifte mellan ångfartyg och motorfartyg. Man såg tydligt utredningens 

problem i det röriga och arkivmaterial som fanns tillgängligt. Jag nämnde i källkritiken att det 

fanns en vi mot Gotlandsbolaget känsla vilket här blev väldigt tydlig då Gotlandskommittén 

sände ut sitt färdiga betänkande till en rad olika intressenter, men inte Gotlandsbolaget. De 

fick själva efterfråga en kopia. 

Gotlandskommittén utförde dock sitt uppdrag på ett systematiskt och korrekt sätt enligt mig. 

De följde en naturlig väg med att först undersöka rationaliseringsmöjligheterna för att sedan 

gå vidare med att leta efter en för tiden bättre passande transportapparat. När kommittén 

diskuterar valet av färjetyp så sker det mest ur synpunkten att tågfärjor inte passar speciellt 

bra på grund av de olika spårvidderna. De skrev väldigt lite om att bilismen är på väg framåt i 

Sverige och att det redan vid tillfället fanns en marknad, mycket tack vare turismen, för att ta 

med bilen på båten. Frågan om bilarnas kostnader var dock något som diskuterades flitigt i 

riksdagen, vilket tydligt syntes i riksdagstrycket. Även Gerentz tog upp bilismens betydelse på 

Gotland under perioden. Att valet landade på bilfärjor var bra i sig men motiveringen kan ha 

varit något avvikande från den vi med facit i hand kanske hade valt att presentera. 

Motionerna som ledde fram till Gotlandskommitténs utredning önskade specifikt statlig drift 

för att säkra transporterna till ett rimligt pris. Utredningen ville nog dock inte helt köra över 

Gotlandsbolaget och gjorde därmed först en ordentlig utvärdering av det nuvarande 

kapacitet-utnyttjandet men kom fram till att det var så lågt att det verkligen inte gick att 

motivera drift av konkurrerande trafik. Det var föga chockerande att Gotlandsbolaget inte ville 

överlåta sin verksamhet till staten. De var ju ett vinstdrivet företag med aktieägare att svara 

för. Luften gick lite ur kommittén då Gotlandsbolaget nekat övertagandet och de lämnar ett 
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förslag om ett aktiebolag styrt av diverse intressenter. Många kritiska röster hörs mot 

förslaget, bland annat av Svennberg som själv varit med och tagit fram det från första början. 

I den efterföljande debatten återfanns verkligen känslan att det var en kamp mellan 

Gotlandskommittén och Gotlandsbolaget. I kommittéarkivet fanns en hel sektion med 

tidningsurklipp. Där beskrevs det inte sällen hur Gotlandsbolaget och Svennberg attackerade 

kommitténs förslag.  

När frågan om trafiken återigen väcktes i riksdagen kom svaret att förslaget fortfarande var 

under utredning. Återigen kommer initiativfasen till följd av inlägg i den parlamentariska 

debatten. Att en ny initieringsfas redan inleds kan inte tolkas på något annat sätt än att 

regeringen har brustit på beslutsnivån. Att man inväntade resultat från Gotlandsbolagets 

rationaliseringar, som de till stor del genomfört under utredningens gång, väger knappast upp 

för den utdragna väntan. Det är min starka övertygelse att om det inte inkommit en 

interpellation 1953 så hade frågan ebbat ut. Kanske hade 1954 års ö-utredning inte heller 

behandlat frågan alls då. De gjorde ju det nu vilket känns som en åtgärd istället för att 

riksdagens skulle behöva ta ett beslut.  

Ö-utredningen kom som ett svar på de sysselsättningsproblem som hade börjat synas. De var 

också ett tecken på att den omstrukturering av näringslivet som Gerentz skrev om verkligen 

hade synliga effekter. Då den nya utredningens betänkande dröjde så vidtog de gotländska 

riksdagsmännen en ny taktik där det ställde krav på gotlandstrafiken ur näringslivets synpunkt. 

På så sätt tvingade de fram reaktioner då sysselsättningen i högsta grad var utredningens 

fokus. Det känns som att riksdagen försökte lägga över skulden för bristen på åtgärder till 

Gotlandsbolaget som i sin tur försvarar sig genom att bidra till att initiera en lokal utredning. 

Återigen brast processen på beslutsnivån. Frustrationen syntes tydligt, bland annat genom 

herr Franzéns upprepade motioner under 1968 med samma fråga i olika formuleringar. 

Den lokala Gotlandkommittén fungerade som en ursäkt för att inte ta något beslut och 

regeringens bidrag på 10 000 kr känns som en relativt billig peng för att inte vidta direkta 

åtgärder. Ironiskt nog var det denna utredning som håller på att bli brytpunkten. 

Gotlandsbolaget får klart för sig vilken typ av fartyg som behövdes och riksdagen godkände 

pengar till ombyggnaden av Visby hamn. Man kunde tro att frågan var på väg att lösas men då 

Gotlandsbolaget nekas statslån till de nya färjorna så avstannade det hela igen. 

Gotlandsbolaget köpte ändå in nya fartyg vilket ledde till att SLF införde en gemensam 
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frakttaxa vilket i sig var första gången ett av Gotlandskommitténs ursprungliga förslag 

genomfördes. Dock inte till följd av riksdagens agerande. 

Då de nya riktlinjerna för trafikpolitiken presenterades så tog de gotländska riksdagsmännen 

återigen chansen att lyfta fram Gotlands situation. En ny initieringsfas inleddes alltså efter att 

regeringen formulerat riktlinjer som motsvarade gotlänningarnas krav. Trots att det skulle 

fungera som ett regelverk som borde ha löst den utdragna frågan så verkar Gotlandstrafiken 

ha stått vid sidan om. Istället för att låta samma regler gälla för Gotland så tillsätts en ny 

utredning efter de återkommande parlamentariska debattinläggen av herr Franzén. 

Utredningens förslag blev inte ens välkomnat av SJ som föreslogs driva trafiken. Detta faktum 

tillsammans med den allt mer intensiva aktiviteten hos de gotländska riksdagsmännen 

pressade regeringen att till slut göra något. För första gången lämnade man ett konkret förslag 

på förändringar i och med proposition 175, vilken kom att leda fram till lagen om linjesjöfart 

till Gotland. Lagen innebar i praktiken samma trafikapparat som föreslogs av 

Gotlandskommittén nu infördes, 25 år senare efter en cirkulär dans där ingen förde.  

14 Sammanfattning 
Från den första motionen på vägen mot jämställda taxor till att den första konkreta åtgärden 

infördes av riksdagen tog det ett kvarts sekel. Jag har i den här uppsatsen försökt belysa de 

beslutprocesser som legat till grunden för taxornas utformning. Det jag funnit är att det är en 

avbruten cirkulär process där man initierar och bereder förslag, men kontinuerligt misslyckas 

med att ta beslut på konkreta åtgärder. Det syns tydligt då man följer den parlamentariska 

debatten och noterar bristen på remissvar och beslutstagande. Problemen med 

Gotlandstrafiken erkändes gång på gång, varpå utredningar tillsattes. Resultaten faller dock 

mellan stolarna innan riksdagen fattar några beslut och den parlamentariska debatten åter tar 

fart. Det är ytterst problematiskt att beslutsprocesserna drar ut på tiden så långt att det hela 

tiden finns behov av nya utredningar då de gamla anses vara inaktuella. Om det är ett 

medvetet val eller en effekt av de snabbt förändrade förhållandena kan jag inte säga men jag 

vet att samma diskussion förs än idag, 44 år senare. Idag bedrivs trafiken fortfarande av 

Gotlandsbolaget under koncession från staten fast med skillnaden att lagen om sjöfart till 

Gotland ändrats till att tillåta konkurrens. Det återstår att se om det kommer föra 

Gotlandstrafiken upp på vägen mot jämställda taxor eller om en dans på ytterligare 25 år är 

att vänta. 
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