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Abstract 

Vendela Bernström: Striden om Vindelälven: Hur synen på det svenska vattenkraftsystemet 

förändrades under 1960-talet. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, C-

uppsats, vårtermin 2018. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur uppfattningen av det svenska vattenkraft-

systemet förändrades under 1960-talet, samt att tillämpa teorin Social Construction of 

Technology, SCOT, på vattenkraften genom att studera debatten om Vindelälven. Frågan om 

Vattenfall skulle tillåtas bygga ut Vindelälven var central i 1960-talets vattenkraftsdebatt. I 

uppsatsen undersöks hur de tre grupperna Vattenfall, Svenska Naturskyddsföreningen och 

lokalbefolkningen längs älven förhöll sig till frågan om Vindelälvens framtid och vilka 

argument de använde sig av i debatten om älven. Uppsatsen undersöker om Vattenfall, 

Naturskyddsföreningen och lokalbefolkningen kan förstås som tre relevanta grupper enligt 

SCOTs definition, samt huruvida det svenska vattenkraftsystemet nådde closure 1970. Det 

material som har studerats utgörs av tidnings- och tidskriftsartiklar från de tre grupperna, 

publicerade under perioden 1960—1970. Resultatet av undersökningen visar att Vattenfall och 

Naturskyddsföreningen uppfyller kriterierna för att betraktas som två relevanta grupper enligt 

SCOT. Vad gäller lokalbefolkningen är det mer komplicerat. Invånarna längs älven delar inte 

en gemensam uppfattning om utbyggnaden av Vindelälven och kan således inte betraktas som 

en relevant grupp, däremot finns det undergrupper som eventuellt uppfyller kriterierna. 1970 

års beslut att bevara älven var avgörande för den fortsatta utbyggnaden av svenska älvar och 

kan ses som ett första steg på det svenska vattenkraftsystemets väg mot closure, vilket 

förmodligen nåddes 1993 i och med riksdagens beslut att klassa fyra älvar som nationalälvar.  

 

Keywords: vattenkraft, Vindelälven, Social Construction of Technology, Vattenfall, 

Naturskyddsföreningen, relevanta grupper, closure. 



Innehåll 

Inledning ............................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar ................................................................................... 2 

Teori ...................................................................................................................... 3 

Material och metod ............................................................................................. 4 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 5 

Forskningsöversikt .............................................................................................. 6 

Vattenkraften i Sverige innan 1960 ................................................................... 7 

Striden om Vindelälven ...................................................................................... 8 

Freden i Sarek (1961) ............................................................................................................. 9 

Striden om Vindelälven inleds ............................................................................................. 10 

Den nya överenskommelsen (1966) ..................................................................................... 11 

Omröstningen i riksdagen (1967) ......................................................................................... 13 

Beslutet om Vindelälven (1970) .......................................................................................... 15 

Slutdiskussion .................................................................................................... 16 

Käll- och litteraturförteckning ......................................................................... 21 

Otryckta källor ...................................................................................................................... 21 

Tryckta källor och litteratur .................................................................................................. 21 

 

 

 

  



1 
 

Inledning 

 

Vattenkraft som energikälla framställs ofta i termer av ”grön” och ”ren” el. Beskrivningen syf-

tar till de relativt små mängder utsläpp av växthusgaser som uppstår vid elproduktion jämfört 

med exempelvis förbränning av olja och kol. Precis som all annan teknik har vattenkraften även 

andra egenskaper, som inte är enbart positiva. Vattenkraften har i allra högsta grad en miljöpå-

verkan, både på den omgivande naturen och på människor bosatta i närheten av utbyggda älvar. 

Den här frågan fick ökad uppmärksamhet under mitten av 1900-talet, när debatten om de 

svenska älvarnas framtid var som häftigast. Under den första halvan av 1900-talet var de poli-

tiska partierna eniga om att en utbyggnad av vattenkraften var nödvändig för en fortsatt utveckl-

ing och modernisering av Sverige. Den svenska vattenkraftsepoken nådde sin höjdpunkt under 

1950- och 60-talet, då många av de vattenkraftverk som används än idag byggdes. Samtidigt 

ökade intresset för miljöfrågor och under 50- och 60-talet fick för första gången kritik riktad 

mot expansionen av vattenkraften gehör. Motsättningarna mellan de som ville bevara älvarna 

och de som ville bygga ut blev allt tydligare.1 Striden om Vindelälven är ett exempel där mot-

sättningarna var starka. Frågan om Vattenfall skulle tillåtas bygga ut älven för kraftändamål 

stod i centrum för 1960-talets vattenkraftsdebatt. Vattenfall ansåg att en utbyggnad av vatten-

kraften var nödvändig för att möta det ökade elbehovet. Dessutom skulle en det skapa arbets-

tillfällen i de berörda områdena. De som ställde sig kritiska mot en utbyggnad menade att en 

utbyggnad inte bara skulle påverka naturupplevelsen av älven; den skulle också försätta ett antal 

byar under vatten och tvinga bort invånarna.2 Samma sida argumenterade för att elförsörjnings-

problemet kunde lösas av atomkraften, en teknik som utvecklades snabbt under 60-talet och 

redan användes för elproduktion i länder som Storbritannien.3 När Olof Palme år 1970 fattade 

det slutgiltiga beslutet att älven skulle bevaras orörd var det första gången som opinionen lyck-

ades avstyra ett utbyggnadsprojekt som Vattenfall planerat.4 

 Det svenska vattenkraftsystemet, med utgångspunkt i debatten om Vindelälven, kommer 

i denna uppsats undersökas utifrån teorin Social Construction of Technology, SCOT. SCOT 

                                                 
1 Vattenfall. Väldiga investeringar i vattenkraft. https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-

cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft (hämtad 2018-05-24). 
2 Jonas Anshelm. Vattenkraft och naturskydd: en analys av opinionen mot vattenkraftutbyggnaden i Sverige 

1950—1990. (Linköping: Univ., Tema Teknik och social förändring, 1992). 
3 Vattenfall. Kärnkraftens historia. 2013-10-16. https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-

varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/ (hämtad 2018-05-24). 
4 Nils Forsgren. På Norrbys tid: Vattenfallhistoria med kraft, spänning och motstånd. (Vällingby: Vattenfall, 

1993). 64—103. 

https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft
https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/
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studerar den process som ligger bakom utvecklingen av tekniska artefakter och system. Perso-

nerna bakom SCOT, Trevor Pinch och Wiebe Bijker, kritiserar den linjära modell som förut-

sätter att teknikutvecklingen ständigt går framåt. Istället förespråkar de en multilinjär modell, 

där utvecklingen kan gå åt flera håll och är ett resultat av förhandlingar mellan olika grupper. 

Relevanta grupper har olika intressen vid utformandet av tekniken och kan uppfatta olika pro-

blem med den.5 Enligt teorin når en artefakt eller ett system till slut ett skede där den stabiliseras 

och där möjligheten att tolka artefakten eller systemet på olika vis försvinner. Detta skede be-

nämns som closure.6  I denna uppsats undersöks hur användbar SCOT är i undersökningen av 

ett större tekniskt system. Kan Vattenfall, Svenska Naturskyddsföreningen och lokalbefolkning 

längs Vindelälven förstås som tre relevanta grupper, med olika syn på exploateringen av älven? 

Och nådde utbyggnaden av vattenkraften closure i och med 70-talets beslut att bevara Vindel-

älven orörd? Ovanstående frågor kommer besvaras genom att undersöka skriftligt material i 

form av tidnings- och tidskriftsartiklar från Vattenfall, Naturskyddsföreningen och lokalbefolk-

ningen längs älven. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur uppfattningen av det svenska vattenkraftsy-

stemet förändrades under mitten av 1900-talet, dels att tillämpa teorin SCOT på vattenkraften 

genom att studera fallet Vindelälven. Den svenska vattenkraften kan beskrivas som ett socio-

tekniskt system, där Vindelälven blir en representant för diskussionen om vattenkraftens ut-

byggnad. Följande frågeställningar kommer undersökas:  

 

• Hur förhöll sig Vattenfall, Svenska Naturskyddsföreningen och lokalbefolkningen längs 

älven till frågan om Vindelälvens framtid?  

• Vilka argument använde sig de tre grupperna av och hur utvecklades de över tid? 

• Är det rimligt att kategorisera de tre grupperna som relevanta grupper?  

                                                 
5 Pinch och Bijker använder begreppet relevant social groups i sin teori. I denna uppsats har jag valt använda den 

översättning Helena Ekerholm använder i sin avhandling Bränsle för den moderna nationen: etanol och gengas i 

Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget, vilket är relevanta grupper.  
6 Trevor J. Pinch & Wiebe E. Bijker. The Social Constructions of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of 
Science and The Sociology of Technology Might Benefit Each Other. I The social construction of technological 

systems: new directions in the sociology and history of technology, Wiebe E. Bijker, Thomas Parke Hughes & 

Trevor J. Pinch (red.), 11—44. (Anniversary ed.) (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012). 
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• Vilka maktförhållanden fanns mellan grupperna? 

• I vilken utsträckning nådde den svenska vattenkraften som system closure i och med 

1970 års beslut att bevara och skydda Vindelälven från framtida utbyggnad?  

 

 

Teori 

 

Debatten om det svenska vattenkraftsystemet har undersökts utifrån Trevor Pinch och Wiebe 

Bijkers socialkonstruktivistiska teori Social Construction of Technology, SCOT. Inom 

teknikhistoria används teorin för att studera utvecklingen av tekniska artefakter och system. 

Pinch och Bijker ifrågasätter den linjära modellen för teknikutveckling, i vilken tekniken antas 

utvecklas linjärt från forskning till färdig produkt med en viss användargrupp i åtanke. Istället 

menar de att teknikutveckling är en komplex process som bör studeras ur ett multilinjärt 

perspektiv. Olika tolkningar av artefakten eller systemet kan förekomma under hela 

utvecklingsprocessen, vilket påverkar den fortsatta utvecklingen.7  

 För att illustrera sin teori beskriver Pinch och Bijker hur cykeln som artefakt utvecklades. 

Enligt författarna fanns det under slutet av 1800-talet flera olika varianter av cykeln, vilka alla 

skiljde sig från varandra. Med sin teori vill Pinch och Bijker försöka svara på varför vissa av 

cykelmodellerna försvann medan andra överlevde. Till sin hjälp använder de sig av begreppen 

relevanta grupper, tolkningsflexibilitet och closure (stängning). Med relevant grupp avses en 

institution, organisation eller o/organiserad grupp av individer, för vilka den tekniska artefakten 

eller systemet har en mening. Medlemmarna av en relevant grupp delar samma uppfattning om 

en viss artefakt och har vissa intressen vid utformningen av den. Det behöver dock inte bara 

röra sig om användare, även icke-användare och motståndare till artefakten eller systemet kan 

ses som relevanta grupper. I exemplet med cykeln betraktas till exempel kvinnliga cyklister och 

unga män som två relevanta grupper. Relevanta gruppers tolkningar av artefakten eller systemet 

kan skilja sig åt. För de kvinnliga cyklisterna var cykeln i första hand ett transportmedel, medan 

de unga männen använde den för sportaktiviteter. I och med att grupperna använde sig av cykeln 

på olika sätt uppfattade de olika problem med den. När cykeln skulle användas som 

transportmedel sågs säkerheten som ett problem, något som inte var lika viktigt när den 

användes av de unga männen till sportaktiviteter. Då var det istället snabbhet som prioriterades. 

                                                 
7 Pinch & Bijker. The Social Constructions of Facts and Artefacts.   
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De olika kraven resulterade i olika önskemål rörande designen av cykeln, vilket innebar en 

konflikt i hur den skulle fortsätta utvecklas. Efter en tid av tolkningsflexibilitet når en artefakt 

eller ett system tillslut ett skede där den stabiliseras. Det innebär att en lösning/design dominerar 

och accepteras av de relevanta grupperna. Därmed försvinner möjligheten att tolka artefakten 

på olika sätt. Det här stadiet benämner Pinch och Bijker som closure, ett stadie som uppnås 

genom förhandlingar mellan de relevanta grupperna. Utvecklingen av cykeln pågick under 

nitton år. När cykeln till sist nådde closure hade de olika relevanta grupperna enats om vilka 

egenskaper och vilken design en cykel skulle ha.8  

 

 

Material och metod 

 

I min undersökning av det svenska vattenkraftsystemet och debatten om Vindelälven har jag 

utgått från tidnings- och tidskriftsartiklar från Vattenfall, Svenska Naturskyddsföreningen och 

lokalbefolkningen. Med anledning av att debatten om Vindelälven framförallt var aktuell under 

60-talet har jag studerat material som utkom under perioden 1960—1970.  

 För Vattenfalls del har jag undersökt deras interna medarbetartidning, Vi i Vattenfall, för 

åren 1960—1970. Vi i Vattenfall utkom under tidsperioden med mellan nio och tolv nummer 

per år. Debatten om Vindelälven nämndes återkommande i tidningens ledarspalt, författad av 

Vattenfalls dåvarande generaldirektörer, Erik Grafström (1958—1970) och Jonas Norrby 

(1970—1985). Vi i Vattenfall innehöll även information om Vattenfalls syn på, och roll i, 

atomkraftens utveckling. Vad gäller Naturskyddsföreningen har deras tidskrift Sveriges natur, 

samt årsboken med samma namn, studerats för åren 1960—1970. Tidskriften utkom med sex 

nummer per år. Under den undersökta tidsperioden skrevs det regelbundet om 

vattenkraftsutbyggnaden och Vindelälvsfrågan. För att undersöka lokalbefolkningens syn på 

Vindelälvsfrågan har jag utgått från inlägg och artiklar publicerade i dagstidningen 

Västerbottens Folkblad (numera Folkbladet Västerbotten). Inläggen förekom med varierande 

intensitet och var till stor del skrivna av personer med anknytning till Vindelälven, antingen 

boende eller före detta boende längs med älven. Med anledning av materialets omfång har jag 

valt att studera de tidningar som utkom under en månads tid i samband med att större händelser 

i debatten om Vindelälven inträffade. Följande händelser har varit utgångspunkt: Freden i Sarek 

                                                 
8 Pinch & Bijker. The Social Constructions of Facts and Artefacts.   
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1961, offentliggörandet av planerna för Vindelälven 1962, de nya planerna för älven i slutet av 

1964, riksdagsdebatten 1967 samt beslutet att bevara älven 1970. Västerbottens folkblad har 

således studerats för följande månader: oktober 1961, juni 1962, januari 1965, december 1967 

och april 1970.  

 

Avgränsningar 

Frågan om Vindelälvens framtid blev aktuell i och med Freden i Sarek 1961, då naturvården 

och Vattenfall kom överens om att Vattenfall skulle tillåtas bygga ut älven. Beslutet att bevara 

Vindelälven orörd fattades 1970. Visserligen byggdes det fortfarande enstaka nya vattenkraft-

verk efter år 1970 men Vattenfall fick med tiden allt svårare att driva igenom sina projekt.9 

Uppsatsens tidsmässiga avgränsning är därför perioden 1960—1970.  

Debatten om Vindelälven engagerade alltifrån forskare till kulturpersonligheter och poli-

tiker. För att undersöka uppsatsens frågeställningar är det nödvändigt att begränsa antalet aktö-

rer. I enlighet med SCOT kommer Vattenfall, Svenska Naturskyddsföreningen och lokalbefolk-

ningen längs Vindelälven undersökas som relevanta grupper. Det är svårt att avgöra om dessa 

aktörer var de mest centrala för frågans utveckling eller om de påverkade debatten mest, men 

oavsett representerar de tre viktiga grupper. Vattenfall var den grupp som ville bygga ut vatten-

kraften och Vindelälven, medan Naturskyddsföreningen ingick i den grupp som i materialet 

ofta omnämns som ”naturvården”, vilka kritiserade vattenkraftens påverkan på miljön.10 Lo-

kalbefolkningen var den grupp som berördes direkt av konsekvenserna, både vad gäller syssel-

sättningsfrågan och de överdämningar som en utbyggnad skulle innebära. En annan aktör som 

hade kunnat undersökas är till exempel Norrländska Uppsalagruppen, en sammanslutning av 

studenter och akademiker i Uppsala med norrländska intressen. Efter att ha utrett Vindelälvs-

frågan kom gruppen fram till att en utbyggnad inte borde ske. Norrländska Uppsalagruppen 

uppvaktade därefter både enskilda politiker och partier. Med anledning av att gruppen inte bil-

dades förrän 1965 har jag valt att inte inkludera den i min uppsats.11   

 

 

                                                 
9 Forsgren. På Norrbys tid. 43—47. 
10 I uppsatsen används orden ”naturvården”, ”naturskyddet” och ”naturvårdsopinionen” synonymt som en 

beskrivning av den naturskyddsopinion som omfattade Naturskyddsföreningen och Naturvårdsdelegation med 

flera.  
11 Erik Grafström. ”Striden om Vindelälven”. Vi i Vattenfall. vol. 23 no. 10 (1970): 2.  
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Forskningsöversikt 

 

För att teckna en bakgrundsbild av den svenska vattenkraften har Nils Forsgrens På Norrbys 

tid (1993) använts. Boken, som ger nödvändig information för att förstå 60-talets 

vattenkraftsdebatt, har kompletterats med Vattenfalls webbsida för historia och kulturarv. 

Webbsidan innehåller texter om Vattenfalls historia och beskriver bland annat utbyggnaden av 

de första vattenkraftverken i Sverige.12 

 Det finns gott om tidigare forskning rörande utbyggnaden av vattenkraften i Sverige. I 

det inledande arbetet med min uppsats har Jonas Anshelms Vattenkraft och naturskydd: en 

analys av opinionen mot vattenkraftutbyggnaden i Sverige 1950—1990 varit av betydelse.13 

Anshelms studie av hur opinionen mot vattenkraften utvecklades under 1900-talets senare hälft 

har givit en bra överblick av debatten och hjälp mig identifiera viktiga aktörer. Anshelm 

undersöker hur det var möjligt att opinionen fick ett så pass starkt genomslag och analyserar de 

olika sidornas argument. Medan naturvården använde sig av estetiska, forskningsstrategiska 

och moraliska argument svarade utbyggarna med ekonomiska argument, samtidigt som de 

menade att det krävdes en ökning i energiproduktion för att tillgodose samhällets behov. 

Naturvården hävdade å sin sida att kravet på en ökad energiproduktion kunde lösas med 

atomkraft. Argumenten från naturvårdarna och utbyggarna undersöks även i min uppsats men 

till skillnad mot Anshelm är min utgångspunkt att studera debatten ur ett SCOT-perspektiv.  

 SCOT har använts som förklaringsmodell i energirelaterade frågor tidigare. Det visar på 

att teorin inte enbart är användbar i diskussionen av typiska tekniska artefakter, som i exemplet 

med cykeln, utan även vid en analys av tekniska system. Helena Ekerholm undersöker i sin 

avhandling Bränsle för den moderna nationen: etanol och gengas i Sverige under 

mellankrigstiden och andra världskriget användningen av etanol och gengas i Sverige under 

mellankrigstiden och andra världskriget utifrån SCOT.14 Ekerholm lyfter den kritik som 

framförts mot teorin av bland annat Sally Wyatt, vilken går ut på att maktperspektivet mellan 

de relevanta grupperna riskerar att gå förlorat i SCOT. Det är möjligt att alla grupper inte har 

tillräckligt med makt för att vara aktiva i utvecklingen av en teknisk artefakt, något som senare 

                                                 
12 Vattenfall. Vattenfalls historia och kulturarv. https://historia.vattenfall.se/ (hämtad 2018-05-24) 
13 Anshelm. Vattenkraft och naturskydd.  
14 Helena Ekerholm. Bränsle för den moderna nationen: etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och 

andra världskriget. Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Diss. (sammanfattning) (Umeå: 

Umeå universitet, 2012). 

https://historia.vattenfall.se/
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kan återspeglas när en forskare försöker definiera de relevanta grupperna kring en artefakt.15 

Kritiken som Ekerholm lyfter fram diskuteras även i min uppsats.  

 Maja Fjaestad har använt sig av SCOT när hon studerat Sveriges första 

kärnkraftsreaktor.16 Fjaestad har framförallt undersökt hur begreppet tolkningsflexibilitet kan 

användas för att förklara reaktorns olika användningsområden. Fjaestad kommer fram till att 

reaktorn kan antas ha nått tre olika closures vid olika tidpunkter, vilket visar att stängningen av 

en artefakt inte nödvändigtvis måste vara slutgiltig. För reaktorns del är dess closures kopplade 

till olika kulturer och aktörsgrupper. I min uppsats diskuteras vattenkraftens eventuella closure, 

även om det här rör sig om ett tekniskt system snarare än en teknisk artefakt.   

 Debatten om vattenkraften kan till viss del jämföras med debatten om kärnkraften. 

Anshelm har undersökt den svenska kärnkraftsdebatten i Mellan frälsning och domedag: Om 

kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945—1999.17 Anshelms ambition är att skapa en 

förståelse för varför teknologin uppfattas på ett visst sätt i en viss tid, samt vad som gör vissa 

argument giltiga och andra ogiltiga. Jag delar Anshelms ambition att försöka skapa en förståelse 

för varför, i det här fallet, det svenska vattenkraftsystemet uppfattas som den gör och hur den 

uppfattningen förändras under den studerade tidsperioden.  

 Målet med min uppsats är dels att undersöka om debatten om vattenkraften, mer specifikt 

fallet Vindelälven, kan förstås utifrån teorin SCOT, dels att bidra till diskussionen om hur 

användbar teorin är i undersökningen av ett större tekniskt system.  

  

 

Vattenkraften i Sverige innan 1960  

 

Följande avsnitt ger en kortfattad introduktion till vattenkraftens historia för att skapa en 

bakgrund till 60-talets vattenkraftsdebatt, där striden om Vindelälven stod i centrum.  

 Statens första vattenkraftverk byggdes i Trollhättefallen och togs i drift år 1910. Året 

innan hade Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildats med syftet att förse industrin med el till 

                                                 
15 Sally Wyatt. Technological Determinism is Dead; Long Live Technological Determinism. I The Handbook of 

Science and Technology Studies. Edward J. Hackett (red.). 165—176. (Cambridge, Mass.: MIT, 2008). 
16 Maja Fjaestad. Tekniska hjältedåd och bestrålad forskning: Reaktor 1 och dess tre användningsfaser. I 

Artefakter: industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken. Sven Widmalm & Hjalmar Fors (red.). 343—374. 

(Hedemora: Gidlund, 2004). 
17 Jonas Anshelm. Mellan frälsning och domedag: om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945—1999. 

(Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion, 2000). 
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konkurrenskraftiga priser.18 De följande åren byggde Vattenfall ytterligare två stora 

vattenkraftverk, vilket bland annat möjliggjorde elektrifieringen av järnvägen.19 Efterfrågan på 

elektricitet steg i samband med andra världskriget och utbyggnadstakten av vattenkraften var 

hög. Den snabba utbyggnaden krävde arbetskraft; som mest hade Vattenfall 5000 anställda 

byggnadsarbetare. Vattenkraftsepoken i Sverige nådde sin höjdpunkt under 50- och 60-talet, 

därefter avtog utbyggnadstakten.20 En anledning till att utbyggnadstakten minskade var att 

vattenkraftens miljöpåverkan började diskuteras allt mer under 50-talet. Allt fler kunde iaktta 

de förändringar som vattenkraften orsakade i miljön. Förändringarna kunde ses i form av 

uttorkade älvfåror och nivåvariationer i älvar och magasin.21 Kritiken mot vattenkraften från 

naturskyddshåll ökade och 1952 bildades ”Samarbetsnämnden för natur- och landskapsvård i 

samband med vattenkraftens utnyttjande”. Nämnden bestod av representanter från bland annat 

Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen och Samfundet för 

Hembygdsvård.22 Efter att samarbetsnämnden utökats med fler representanter bytte man 1954 

namn till Naturvårdsdelegationen. Naturvårdsdelegationen sammanställde en första förteckning 

över vattendrag som de ansåg borde bevaras orörda. Efter möten med Vattenfall och Svenska 

Kraftverksföreningen omarbetades materialet, vilket resulterade i en ny förteckning 1959. I 

förteckningen var de norrländska vattendragen värderade efter bland annat jordbruk, fiske, 

landskapsbild och naturupplevelse.23 Denna förteckning kom att ligga till grund för Freden i 

Sarek, den överenskommelse som ingicks mellan Naturvårdsdelegationen och kraftbyggarna år 

1961. 

 

 

Striden om Vindelälven   

 

Frågan om Vindelälven skulle byggas ut eller inte var central i 1960-talets vattenkraftsdebatt. 

Följande avsnitt beskriver hur debatten om älven utvecklades och hur Vattenfall, 

Naturskyddsföreningen och lokalbefolkningen förhöll sig till frågan om Vindelälvens framtid. 

                                                 
18 Vattenfall. Vattenfall bildas. https://historia.vattenfall.se/sv/the-company-and-the-people/vattenfall-bildas 
(hämtad 2018-05-24). 
19 Vattenfall. Pionjärverken. https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/pionjarverken 

(hämtad 2018-05-24). 
20 Vattenfall. Väldiga investeringar i vattenkraft. https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-

cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft (hämtad 2018-05-24). 
21 Forsgren. På Norrbys tid. 53. 
22 Forsgren. På Norrbys tid. 72. 
23 Forsgren. På Norrbys tid. 72. 

https://historia.vattenfall.se/sv/the-company-and-the-people/vattenfall-bildas
https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/pionjarverken
https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft
https://historia.vattenfall.se/sv/from-hydro-power-to-solar-cells/valdiga-investeringar-i-vattenkraft
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Händelseförloppet och de argument som fördes fram från de olika grupperna sammanfattas och 

diskuteras utifrån teorin SCOT i uppsatsens avslutande avsnitt. 

 

Freden i Sarek (1961) 

I början av 1961 uttryckte sig Naturskyddsföreningen optimistiskt angående utvecklingen hos 

naturvården som rörelse. Allt fler svenskar engagerade sig i naturvården och 

naturskyddsföreningens medlemsantal ökade stadigt. Också media började visa intresse och 

förståelse för naturvårdens synpunkter. Förhoppningen var att rörelsens förhandlingsställning 

skulle förbättras när naturvårdsopinionen växte sig allt starkare.24 Angående vattenkraften 

ansåg Naturskyddsföreningen att förstörelsen av bygd och natur i Norrland nått en skrämmande 

omfattning. Även om landets energibehov måste täckas ansåg de det lika viktigt att några av 

landets, i deras mening, vackraste vattendrag fick leva. Lösningen på problemet med 

energiförsörjningen fann de i värme- och atomkraftverken.25 Vid den här tidpunkten var 

utvecklingen av atomtekniken på framfart och i Storbritannien hade det första kärnkraftverket 

för kommersiell elproduktion varit i drift sedan 1956.26  

 Den tilltagande kritiken från naturvårdens håll ledde i oktober 1961 fram till Freden i 

Sarek – en överenskommelse mellan kraftbyggarna och Naturvårdsdelegationen rörande den 

fortsatta vattenkraftsutbyggnaden.27 Överenskommelsen, vilken godkändes av riksdag och 

regering, gick ut på att parterna enades om vilka vattendrag som skulle byggas ut och vilka som 

skulle skyddas. 70 stycken norrländska älvar delades in i tre grupper; en grupp om 28 älvar som 

Vattenfall tilläts bygga ut, 14 älvar som gavs uppskov ett antal år, och 28 älvar som räddades 

undan en framtida utbyggnad. Vindelälven tillhörde den grupp av älvar som tillföll Vattenfall, 

vilket innebar att Naturvården gick med på att Vindelälven fick byggas ut.28 

 Gösta Wallin, ordförande för Naturskyddsföreningen under åren 1953 till 1973, 

kommenterade överenskommelsen i Sveriges natur. Enligt Wallin var överenskommelsen ett 

resultat av ett långvarigt arbete från naturvårdssidans håll och en samarbetsvilja från 

Vattenfallsstyrelsen, där generaldirektör Erik Grafström berömdes för att ha vidgat sitt 

perspektiv och inte enbart fokuserat på kraftekonomiska resultat. Wallin beklagade att 

Vindelälven, med dess rika naturvärden, inte undgått exploatering och menade att 

                                                 
24 ”Vår naturvård”. Sveriges Natur. vol. 52 no. 1 (1961): 3. 
25 ”Mångsidig verksamhet”. Sveriges Natur. vol. 52 no. 1 (1961): 21. 
26 Vattenfall. Kärnkraftens historia. 2013-10-16. https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-

varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/ (hämtad 2018-05-24). 
27 Forsgren. På Norrbys tid. 53.  
28 Gösta Wallin. ”Ett steg framåt!”. Sveriges Natur. vol. 52 no. 6 (1961): 188—197. 

https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/
https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/karnkraftens-historia/
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vattenexploateringen fortfarande sågs som ett svårt hot ur naturvårdssynpunkt och att 

överenskommelsen inte skulle hindra dem från att så energiskt som möjligt verka för att andra 

kraftkällor användes.29 Från Vattenfalls sida ansågs Freden i Sarek vara en av årets kanske 

viktigaste händelser. Överenskommelsen förväntades vara lösningen på de problem som 

naturvårdarnas kritik inneburit och sågs som en grund för fortsatt samarbete mellan Vattenfall 

och naturvården. Från generaldirektör Grafströms håll hoppades man att freden skulle leda till 

större arbetsro för båda parterna och underlätta Vattenfalls framtida planerings- och 

projekteringsarbete.30 Lokalbefolkningen längs Vindelälven var varken representerade eller 

delaktiga i Freden i Sarek, möjligen på grund av att överenskommelsen gällde flera norrländska 

älvar. Västerbottens folkblad rapporterade om freden men det förekom inga inlägg från läsarna 

i samband med tidpunkten för överenskommelsen.  

 

Striden om Vindelälven inleds 

Planerna på en utbyggnad av Vindelälven kom till redan i slutet av 50-talet, då Vattenfall kom 

fram till att en utbyggnad av älven skulle vara lönsam.31 Projekteringsarbetena för älven 

påbörjades således redan 1958.32 I överenskommelsen från 1961 fick Vindelälven grönt ljus för 

att byggas ut och utbyggnadsplanerna offentliggjordes i juni året därpå. I planerna framkom det 

att Vattenfall planerade att påbörja byggnationen av tolv kraftverk i Vindelälven under mitten 

av 60-talet. Vattenfall var medvetna om att en utbyggnad förde med sig nackdelar för 

älvdalsbefolkningen, men de räknade ändå med att fördelarna, det vill säga ökad sysselsättning 

och en stärkt ekonomi för de berörda kommunerna, skulle överväga nackdelarna även för 

lokalbefolkningen.33 Västerbottens folkblad rapporterade från mötet där Vattenfall presenterade 

sina planer. Enligt planen skulle 170 hektar åker förstöras och 15 fastigheter överdämmas, 

vilket i regionplanen beskrevs som måttliga skador. I byn Adolfström fanns några av de hotade 

fastigheterna.34 Reaktionerna var blandade men från den lokalbefolkning som riskerade att 

tvingas flytta riktades stark kritik mot Vattenfall. Lokalbefolkningen menade att ”ingen av 

Vattenfallsherrarna vill eller kan stiga fram och säga vart befolkningen kan flytta”.35   

                                                 
29 Gösta Wallin. ”Ett steg framåt!”. Sveriges Natur. vol. 52 no. 6 (1961): 188—197. 
30 Erik Grafström. ”Vattenkraften och naturskyddet”. Vi i Vattenfall. vol. 14 no. 7 (1961): 2. 
31 Tore Abrahamsson. Vindelälven – symbolen och verkligheten. I Norrlandsälvar, Ulf Johansson (red.), 

94—115. (Stockholm: Svenska turistfören., 1992). 
32 ”Vattenkraftutbyggnad avbryts!” Sveriges Natur. vol. 58 no. 5 (1967): 220. 
33 Erik Grafström. ”Regionplan för Vindelälven”. Vi i Vattenfall. vol. 15 no. 4 (1962): 2.  
34 ”Regionplan för Vindelälvens reglering är klar: 10 kraftstationer byggs nedströms Sorsele!”. Västerbottens 

folkblad.  1962-06-19. 
35 ”Sorsele- och Arjeplog-bor illa berörda av regleringen”. Västerbottens folkblad. 1962-06-20. 
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 Vattenfall återkom med en ny plan 1964, där de föreslog att Vindelälven skulle byggas ut 

från mynningen. Detta skapade nya protester hos lokalbefolkningen och resulterade i att den 

organiserade naturskyddsopinionen bröt överenskommelsen från 1961, i vilken de hade gått 

med på att inte motsätta sig en utbyggnad av Vindelälven. Därmed spred sig protesterna till en 

bredare allmänhet och engagerade såväl politiker som journalister och kulturarbetare. 

Naturskyddsrörelsen motiverade sin överträdelse med att förutsättningarna för en utbyggnad 

hade förändrats så pass mycket sedan avtalet ingicks 1961. Atomkraften ansågs numera så pass 

lovande att det vore omöjligt att inte rättfärdiga ett utnyttjande av den. Dessutom hade 

undersökningar av växt- och djurvärlden visat på Vindelälvens värde som forskningsobjekt.36 

 I januari 1965 publicerades ett flertal inlägg och artiklar rörande Vindelälvsdebatten i 

Västerbottens folkblad. I en artikel beskrevs det hur en invånare i byn Vindelgransele samlade 

in namnunderskrifter för att stötta utbyggnaden av älven. Motiveringen var att älvens 

ekonomiska värden vägde tyngre än ”förmånen av att kunna stå på stenar och titta ut över olika 

forsar”.37 Andra argumenterade för en utbyggnad genom att hävda att fisket i älven var av 

mindre betydelse än förväntat och att de som ställde sig emot en utbyggnad var människor med 

fast arbete och inkomst, som enbart nyttjade älven vid några få tillfällen varje år.38 En annan 

boende längs Vindelälven krävde en opartisk utredning av frågan. Om utredningen visade att 

Vattenfall inte måste ta Vindelälven i anspråk ur kraftsynpunkt, utan att det enbart var med 

syftet att säkra sysselsättningen för de fast anställda, vore motiven för att bygga ut älven svaga. 

Skribenten menade också på att utbyggnadstiden var kort, men att de värden som skulle gå till 

spillo skulle vara ovärderliga i framtiden, inte bara för invånarna längs med älven utan också 

för hela landets befolkning och kommande släkten.39 Även här argumenterades det för att 

atomkraften skulle lösa det ökade energibehovet. Angående sysselsättningsfrågan hävdade en 

skribent att det gick att skapa sysselsättning på andra sätt än genom exploatering av älvar, till 

exempel fanns det ett stort behov av nya vägar.40 

 

Den nya överenskommelsen (1966)  

I början av 1966 uttryckte Vattenfalls dåvarande generaldirektör, Erik Grafström, att 

kärnkraften ansågs vara framtidens kraftalternativ och att Vattenfall hade stora planer för 

                                                 
36 Björn Moraeus. ”Vindelälvens utbyggande – frågans nuvarande läge”. Sveriges natur. vol. 56 no. 4 (1965): 

149—154. 
37 ”Namninsamling i Lycksele för utbyggnad av Vindelälven”. Västerbottens folkblad. 1965-01-14. 
38 ”Vindelälven”. Västerbottens folkblad. 1965-01-23; ”Ödegårdar eller Vattenfallspengar”. Västerbottens 

folkblad. 1965-01-22. 
39 ”Vindelälven”. Västerbottens folkblad. 1965-01-15.  
40 ”Ett försvar för Vindelälven”. Västerbotten folkblad. 1965-01-28. 



12 
 

kärnkraftens framtid. Vid tidpunkten trodde Grafström att Vattenfalls första kommersiella 

kärnkraftstation kunde beräknas tas i drift någon gång mellan 1973 och 1975.41 I samma 

nummer argumenterade Gustaf Funegård, 1:e drifting i Stornorrfors och Vattenfall-ledamot i 

Centrala nämnden, för att de vattenkraftsmotståndare som satte sig emot en fortsatt utbyggnad 

gjorde det på grund av egoistiska skäl. Att prioritera levande älvar och argumentera för vikten 

av att kunna fortsätta fiska var egoistiskt när en utbyggnad skulle leda till en ökad 

levnadsstandard för andra. Funegård argumenterade också för att vattenkraften var en outtömlig 

energikälla, till skillnad från atomkraften. Dessutom hade de stora investeringar som skett i 

atomkraften fortfarande inte givit några resultat i form av användbar energi. Slutligen riktade 

Funegård kritik mot naturvården för deras brist på respekt mot ingångna avtal. Enligt honom 

fanns det inte någon anledning att bryta överenskommelsen från 1961, eftersom det inte hänt 

särskilt mycket på atomkraftsområdet.42 Från naturvårdens håll såg man fortfarande 

atomkraften som lösningen på elförsörjningsproblemet. I början av 1966 skrev Ulf Weinberg i 

en ledare i Sveriges natur att ”alla räknar med att atomkraften blir den stora kraftproducenten”. 

Produktionsformen ansågs redan vara ekonomiskt användbar i Sverige och ur skadesynpunkt 

fanns inga avgörande invändningar.43 Gösta Wallin, föreningens ordförande, frågade sig samma 

år om inte tiden var mogen att lägga ned utbyggnaden av vattenkraftverk. Stora naturvärden 

hade redan gått förlorade, och därför borde de vattendrag som fortfarande var orörda bevaras. 

Wallin ställde sig även bakom vetenskapens krav på att bevara älvarna ur forskningssynpunkt.44  

 I juni 1966 beslutades det om en ny överenskommelse, denna gång mellan Vattenfall och 

Statens Naturvårdsnämnd, vilka tagit över Naturvårdsdelegationens roll. Denna 

överenskommelse innebar att Vattenfall gjorde eftergifter och avstod från vissa 

utbyggnadsmöjligheter; bland annat undantogs övre delen av Vindelälven från utbyggnad. 

Enligt Grafström var trycket från opinionshåll att tillgodose naturskyddssynpunkter starkare än 

tidigare. Resultatet av överenskommelsen betraktade Grafström inte som en kompromiss, utan 

snarare en form av samarbete, där de olika parterna tog hänsyn till varandras skäl och 

argument.45 Några månader senare skrev Grafström att Vattenfall hade gjort de eftergifter som 

varit möjliga ur ekonomisk synpunkt. Motiven till att de fortfarande höll kvar vid sina planer 

på att bygga ut Vindelälven var dels att det skulle resultera i en ekonomisk gynnsam 

                                                 
41 Erik Grafström. ”Vattenfalls kärnkraftsplaner”. Vi i Vattenfall. vol. 19 no. 2 (1966): 2. 
42 Gustaf Funegård. ”Vindelälven: Naturtillgång eller bara natur”. Vi i Vattenfall. vol. 19 no. 2 (1966): 2.  
43 Ulf Weinberg. ”Kraftförsörjning och naturvård”. Sveriges natur. vol. 57 no. 2 (1966): 33. 
44 Gösta Wallin. Vart är naturvården på väg? I Sveriges natur: Naturskyddsföreningens årsbok. Årg. 57(1966), 

Människan och naturen. Erik Larsson (red.). 7—13. (Stockholm: Naturskyddsföreningen, 1966). 
45 Erik Grafström. ”Överenskommelsen om Vindelälven”. Vi i Vattenfall. vol. 19 no. 5 (1966): 2. 



13 
 

kraftförsörjning, dels att det hade en positiv påverkan på sysselsättningen i Norrland. Till sist 

menade han att Vattenfall, som en följd av överenskommelsen 1961, hade bundit mycket 

resurser i form av både personal och kapital i Vindelälvsprojektet. Med hänvisning till de 

förändringar som skett i opinionen kände man från Vattenfalls håll numera en stor osäkerhet 

om möjligheterna för en framtida utbyggnad av Vindelälven.46  

 Naturskyddsföreningen var inte heller helt nöjda med den nya överenskommelsen. Björn 

Moraeus, Naturskyddsföreningens länsombud i Västerbotten, uppdaterade kontinuerligt läsarna 

av Sveriges natur i Vindelälvsfrågan. Angående det nya avtalet mellan Vattenfallsstyrelsen och 

Statens naturvårdsnämnd 1966 redogjorde han för vilka objekt som skulle räddas från en 

utbyggnad, samt vilka objekt som fortfarande fanns med i planerna. Om de objekt som 

fortfarande var föremål för utbyggnad, vilket bland annat omfattade byn Adolfström, skrev han 

att ”här bor en befolkning på omkring 40 personer, som intet högre önskar än att få bli kvar i 

sin underbara fjälldal”. Moraeus redogjorde också för mötet i Adolfström i augusti 1966, där 

Vattenfall kommit för att hålla ett möte med invånarna. Efter att Vattenfall hade redovisat sina 

planer och ville gå vidare med de ekonomiska frågorna om ersättning och inlösen av marker 

reste sig alla invånare och lämnade mötet. Ingen ville ens diskutera med Vattenfall.47   

 

Omröstningen i riksdagen (1967)  

Debatten fortsatte även under det kommande året. Enligt Moraeus var Vindelälvsfrågan den 

mest omdebatterade naturvårdsfrågan under 1967. I en artikel i Sveriges natur förklarade 

Moraeus varför en utbyggnad inte skulle gynna de lokala kommunerna ekonomiskt. 

Kommunernas ökade inkomst vid en utbyggnad skulle inte öka kommunalkassan, istället skulle 

den bara minska det kommunala skatteutjämningsbidraget från staten med motsvarande 

värde.48  

 I slutet av 1967 debatterade riksdagen Vindelälvens framtid. Socialdemokraterna, vilka 

satt vid regeringsmakten under hela 60-talet, hade redan i april 1967 fattat ett enhälligt beslut 

inom partiet om att Vindelälven borde byggas ut.49 Debatten i riksdagen resulterade dock i en 

omröstning som vanns av bevarandesidan, med siffrorna 179—141. Inom Socialdemokraterna 

röstade 24 personer mot en utbyggnad och 138 personer för.50 Resultaten av debatten ansåg 

                                                 
46 Erik Grafström. ”Hur skall det bli med Vindelälven?”. Vi i Vattenfall. vol. 19 no. 7 (1966): 2. 
47 Björn Moraeus. ”Aktuellt i fallet Vindelälvens utbyggnad”. Sveriges natur. vol. 57 no. 5 (1966): 173. 
48 Björn Moraeus. ”Vindelälven – oktober 1967”. Sveriges natur. vol. 58 no. 5 (1967): 210—213. 
49 Macke Nilsson. Striden om Vindelälven: makten, människorna och verkligheten kring ett beslut. (Stockholm: 

Bonnier, 1970). 
50 Erik Grafström. ”Vindelälven – problem med slagsida”. Vi i Vattenfall. vol. 20 no. 9 (1967): 2. 
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Grafström vara ”icke uppmuntrande” för Vattenfalls del. Grafström menade att 

bevarandeopinionen hade fått med sig riksdagen och att detta riskerade att påverka andra, ännu 

outbyggda älvar. Återigen lyfte Grafström fram argumentet för sysselsättning, en utbyggnad av 

Vindelälven beräknades leda till sysselsättning för cirka 400—500 personer under 10—15 år, 

och därefter permanent sysselsättning för 100 arbetare. Han instämde dock i att en utbyggnad 

av Vindelälven inte längre var nödvändig ur kraftförsörjningssynpunkt och att den kunde 

ersättas av oljebaserad kraft eller kärnkraft. Det osäkra läget medförde att Vattenfall arbetade 

fram en alternativplanering, där Vindelälven var borträknad. Enligt Grafström var Vattenfall 

tvungna att räkna med en successiv, mycket kraftig, nedgång i vattenkraftsutbyggandet framåt 

mitten av 70-talet.51  

 I samband med riksdagsdebatten, som slutade med att bevarandesidan vann 

omröstningen, intervjuade Västerbottens folkblad kommunfullmäktiges ordförande, Rune 

Egerth. Egerth såg resultatet av debatten som ett hårt slag för framförallt servicenäringarna och 

räknade med en utflyttning från kommunen. Turistnämndens ordförande var å sin sida glad över 

resultatet och menade att kommunen hade större nytta av en oreglerad älv på lång sikt. Två 

samer från Rans lappby var även de nöjda med resultatet. En utbyggnad skulle ha förstört 

renarnas flyttningsvägar, vilket hade orsakat dem stora problem.52  

 1967 års uttalande från riksdagen mot en exploatering av Vindelälven satte inte stopp för 

debatten. Striden blossade upp igen och under våren 1968 bedrevs fortfarande kampanjer för 

en utbyggnad. Utbyggarsidan fokuserade nu framför allt på vikten av att förse de lokala byarna 

med arbete. Från Naturskyddsföreningens håll kritiserades det kortsiktiga tänkandet vad gällde 

sysselsättningen; man menade att sysselsättningen på lång sikt till och med kunde försämras 

om Vindelälven byggdes ut. Dessutom påstod man att arbetskraften framför allt skulle 

rekryteras från annat håll än de lokala byarna, alternativt från Vattenfalls egna arbetsstam.53 På 

uppdrag av Statens naturvårdsverk tog länsstyrelsen i Umeå fram ett alternativt paket på 

sysselsättning. Innehållet presenterades i Sveriges natur och bestod av förslag på nya vägar, 

vatten- och avloppsanordningar samt reningsverk i ådalens tätorter, upprustning av redan 

befintliga vägar, landskapsvårdande åtgärder, förbättrade fiskemöjligheter samt anläggandet av 

hotell och campingplatser. De fördelar som lyftes fram med detta alternativ var, förutom att 

älven förblev orörd, att arbetstillfällena snabbt kunde bli tillgängliga, 

                                                 
51 Erik Grafström. ”Långtidsprogram”. Vi i Vattenfall. vol. 21 no. 1 (1968): 2. 
52 “Riksdagsbeslutet om Vindelälven inger både hopp och oro i Sorsele”. Västerbottens folkblad. 1967-12-08. 
53 ”Naturskövling som nödhjälpsarbete?” Sveriges natur. vol. 59 no. 3 (1968): 2; Björn Moraeus. ”Vindelälven – 

ännu inte räddad!” Sveriges natur. vol. 59 no. 3 (1968): 123—126. 



15 
 

kommunikationsmöjligheterna förbättras och levnadsstandarden hos den lokala befolkningen 

höjas.54 

 

Beslutet om Vindelälven (1970)  

Den 1 april 1970 meddelade Olof Palme att utbyggnaden av Vindelälven stoppades – älven 

skulle skyddas från framtida utbyggnadsplaner och bevaras orörd till kommande generationer. 

Det här var första gången som opinionen lyckats avstyra ett utbyggnadsprojekt som Vattenfall 

planerat.55 Enligt Palme var det naturvårdssynpunkterna, samt de rekreations- och 

forskningsmöjligheter som en orörd älv skulle ge, som var avgörande för regeringens beslut att 

inte föreslå en utbyggnad. Palme hävdade att det funnits tre komponenter att ta hänsyn till i 

frågan om Vindelälven: sysselsättningen, naturvården och de kraftekonomiska synpunkterna. 

Enligt honom fanns det ingen lösning som tillfredsställde alla intressen och därför gällde det att 

komma fram till en rimlig avvägning. Beslutet ansåg han vara klart sämre kraftekonomiskt, 

men klart bättre om man såg det ur naturvårdens synvinkel. Sysselsättningseffekten hävdade 

han vara ungefär likvärdig oavsett en utbyggnad eller ej.56  

 Enligt Vattenfalls dåvarande generaldirektör, Jonas Norrby, var beslutet inte oväntat. 

Trots att beslutet gick emot Vattenfalls planer kände Norrby en lättnad över att äntligen ha fått 

ett beslut angående Vindelälvens framtid.57 Naturskyddsföreningen ansåg att beslutet att bevara 

älven var ”ofantligt glädjande” och lyckönskade befolkningen i Adolfström. Förhoppningen 

från deras sida var att beslutet skulle vara vägledande i framtida frågor om andra vattendrag, 

och att miljövården nu hade fått den ställning den förtjänade.58 Enligt Västerbottens folkblad 

var gensvaret på regeringens besked blandat i Västerbotten, även om det huvudsakligen rörde 

sig om besvikna kommentarer från länets invånare. En kritik som riktades mot regeringens 

beslut var att de inte la fram någon alternativ plan för sysselsättningsfrågan i samband med att 

de avstyrt utbyggnadsplanerna.59 En invånare menade att regeringen, naturvården och en stor 

del av syd- och mellansverige saknade förståelse för att invånarna i norr ville bo kvar i de bygder 

som deras föräldrar byggt upp. Enligt skribenten var det en skam att de fattiga fjällborna, gratis, 

skulle tillhanda så kallad orörd natur åt landet i övrigt.60  

                                                 
54 Bo Rosén. ”Naturvårdsalternativ för Vindelälven”. Sveriges natur. vol. 59 no. 3 (1968): 127—128. 
55 Tore Abrahamsson. Vindelälven – symbolen och verkligheten.  
56 ”Viktigaste segern för miljövården”. Västerbottens folkblad. 1970-04-02. 
57 Jonas Norrby. “Efter Vindelälven”. Vi i Vattenfall. vol. 23 no. 5 (1970): 2. 
58 ”Vindelälven”. Sveriges Natur. vol. 61 no. 2 (1970): 53. 
59 ”Vindelälven sparas: Blandade reaktioner i länet”. Västerbottens folkblad. 1970-04-02.  
60 ”Viktigaste segern för miljövården”. Västerbottens folkblad. 1970-04-02. 



16 
 

 Efter beslutet om Vindelälven avtog utbyggnadstakten och Vattenfall fick med tiden allt 

svårare att driva igenom sina projekt. 1993 utsåg riksdagen Vindelälven, Kalixälven, 

Torneälven och Piteälven till nationalälvar, vilket innebar att de skyddades mot framtida 

utbyggnad.   

 

 

Slutdiskussion  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur uppfattningen av det svenska 

vattenkraftsystemet förändrades under 1960-talet och att testa teorin SCOT på fallet 

Vindelälven. Nedan följer en sammanfattning av de argument som Vattenfall, 

Naturskyddsföreningen och lokalbefolkningen längs älven använde sig av i debatten om 

Vindelälven, samt hur argumenten förändrades över tid. Ett resonemang kring användningen 

av begreppet relevanta grupper följer, samt en diskussion om maktförhållandena mellan de tre 

grupperna. Avslutningsvis diskuteras vattenkraftens eventuella closure, vilket jämförs med 

utvecklingen av den svenska kärnkraften.  

 I debatten om Vindelälvens framtid fanns det en konflikt mellan de som ville bygga ut 

och de som ville bevara älven. En undersökning av texter från Vattenfall, 

Naturskyddsföreningen och lokalbefolkningen har visat att de tre grupperna såg olika för- och 

nackdelar med en exploatering av Vindelälven. I början av 60-talet handlade debatten främst 

om hur Sverige skulle tillgodose den framtida elförsörjning om utbyggnaden av vattenkraften 

stoppades. Naturvården menade att atomkraften var lösningen på elförsörjningsproblemet, ett 

argument som de fortsatte förespråka under hela 60-talet. Trots att Vattenfall själva planerade 

för sina första kärnkraftverk hävdade de att en utbyggnad av vattenkraften fortfarande var 

nödvändig. Från lokalbefolkningens håll går det inte att urskilja någon gemensam ståndpunkt i 

kraftförsörjningsfrågan. I slutet av 60-talet hade Vattenfall närmat sig naturvårdens 

ställningstagande – att vattenkraften kunde ersättas av atomkraft. Därmed var frågan om 

försörjningstrygghet inte längre en fråga som debatterades särskilt flitigt och de relevanta 

grupperna delade uppfattningen att vattenkraften inte var nödvändig ur 

elförsörjningsperspektiv. 

 Argument som rörde naturskyddet återkom under hela 60-talet. Den bevarandesida som 

representerades av naturvården, med Naturskyddsföreningen i spetsen, byggde sina argument 

på vikten av att bevara en orörd natur, dels ur estetisk synvinkel och med tanke på turismen, 
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dels med tanke på flora och fauna. Detta argument kunde uppfattas som ett särintresse som låg 

långt ifrån den lokalbefolkning som var bosatt längs älven. Det här exemplifieras i den 

insändare i Västerbottens Folkblad som ifrågasatte vikten av att turister kunde komma och 

betrakta älven och naturen endast några dagar per år medan lokalbefolkningen kämpade mot 

arbetslöshet året runt. Frågan om sysselsättningen i området drevs av alla tre grupper. När det 

var klart att en framtida utbyggnad av vattenkraften till stor del kunde ersättas av atomkraft och 

värmekraftverk till samma pris blev sysselsättningsfrågan central i debatten. Vattenfall påstod 

att det var av stor betydelse att så många kunde få arbete vid en utbyggnad. Ett projekt som 

Vindelälven var positivt när arbetslösheten i Norrlands inland var stor. Genom de insändare 

som publicerades i Västerbottens folkblad är det tydligt att en del av lokalbefolkningen höll 

med Vattenfall i frågan och tyckte sysselsättningen var den viktigaste frågan, vilket märktes 

tydligt på reaktionerna i samband med beslutet 1970. Huruvida Vattenfall verkligen brydde sig 

om lokalbefolkningen är svårt att avgöra, möjligen var de mest intresserade av att skapa arbete 

för sina egna anställda. De som vände sig mot en utbyggnad, vilket var både naturvården och 

delar av lokalbefolkningen, ställde sig kritiska mot sysselsättningsargumenten eftersom det inte 

fanns några garantier för att just lokalbefolkningen skulle anställas. Istället argumenterade de 

för att det fanns andra sätt att skapa jobb på, till exempel var behovet av nya, samt upprustning 

av gamla, vägar stort. Från naturvårdens håll presenterades en alternativ lösning på 

sysselsättningsproblemet, vilken innehöll förslag på åtgärder som både kunde höja 

levnadsstandarden och förbättra kommunikationen för invånarna, samt skapa mer långsiktiga 

arbetstillfällen. 

 Resultatet av undersökningen visar att de tre grupperna sinsemellan hade olika 

uppfattningar om för- och nackdelarna med en eventuell utbyggnad av Vindelälven. Även inom 

grupperna rådde det viss oenighet. SCOTs kriterier för att klassas som en relevant grupp är dels 

att alla medlemmar i gruppen delar samma uppfattning om en artefakt eller ett system, dels att 

gruppen har någon form av delaktighet eller inflytande i de förhandlingar som leder fram till 

closure. Både Vattenfall och Naturskyddsföreningen uppvisar en, utåt sett, enad front och är 

delaktiga i förhandlingarna om älven. Därmed uppfyller de SCOTs kriterier och kan klassas 

som två relevanta grupper. När det kommer till lokalbefolkningen är det mer komplicerat. De 

åsikter som förs fram i Västerbottens folkblad under 60-talet är splittrade och det går inte att 

urskilja någon gemensam uppfattning om Vindelälvens framtid, trots att gruppen hade mycket 

gemensamt i övrigt. När frågan om en utbyggnad diskuterades hade invånarna olika åsikter 

beroende på hur de riskerade att drabbas. Några prioriterade sysselsättningsfrågan, medan andra 

värdesatte en orörd älv. För invånarna i byn Adolfström skulle en utbyggnad innebära att deras 
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hus hamnade under vatten. Adolfströmsborna tog därför gemensamt ställning mot en 

utbyggnad. För deras del vägde förmodligen argumenten för en utbyggnad inte särskilt tungt i 

jämförelse med att, mot sin vilja, tvingas lämna sina hem. En annan undergrupp till 

lokalbefolkningen som tog ställning mot en utbyggnad var de samer som levde längs med älven. 

För deras del var det rennäringen som skulle drabbas negativt vid en eventuell utbyggnad. Både 

Adolfströmsborna och samerna verkar uppfylla kravet om en gemensam uppfattning inom 

gruppen. Däremot är det svårt att säga om de faktiskt hade något inflytande i de förhandlingar 

som ledde fram till beslutet 1970. Med tanke på det begränsade material som har undersökts i 

denna uppsats är det svårt att svara på huruvida Adolfströmsborna och samerna kan ses som 

relevanta grupper eller inte. Av studien framgår i vilket fall att det finns något problematiskt 

med att betrakta lokalbefolkningen som en relevant grupp och att en mer ingående 

undersökning av lokalbefolkningens agerande skulle kunna belysa frågan på ett tydligare sätt. 

Vad exemplet med Adolfströmsborna ändå visar är att på samma sätt som relevanta grupper är 

med och formar tekniken kan en relevant grupp också uppstå i förhållande till tekniken. Trots 

att lokalbefolkningen vid en första anblick kan verka som en homogen grupp med liknande 

intressen är det först i förhållande till det tekniska systemet, det vill säga vattenkraften, som 

olikheterna inom gruppen urskiljs och det går att dela upp lokalbefolkningen i relevanta 

grupper. 

  De tre grupperna som har studerats var av olika karaktär; Vattenfall var ett svenskt statligt 

affärsverk, Naturskyddsföreningen en ideell förening och lokalbefolkningen en oorganiserad 

grupp av individer. De maktförhållanden som fanns mellan grupperna är en viktig aspekt att 

beakta. Vattenfall hade troligen en ekonomisk styrka som de andra två grupperna saknade. 

Lokalbefolkningen var en heterogen grupp, vilket avspeglar sig både vad gäller deras argument 

och makt. De personer som ägde mark och/eller bostäder som Vattenfall var tvungna att köpa 

ut och ersätta vid en utbyggnad besatt en viss makt. Det här visade sig bland annat i ett möte 

mellan Vattenfall och Adolfströmsborna, där byinvånarna vägrade att förhandla med Vattenfall. 

De som inte ägde egendom hade relativt liten makt i förhållande till Vattenfall. För invånare 

som stod utan arbete tillkom ytterligare en aspekt; Vattenfalls löfte om sysselsättning i området. 

Naturskyddsföreningen, som var en del av det som har kallats naturvården, gick från drygt 

15 000 medlemmar år 1960 till nästan 33 000 medlemmar år 1969.61 I och med att 

                                                 
61 Verksamhetsberättelse. I Sveriges natur: Naturskyddsföreningens årsbok. Larsson, Erik (red.). Årg. 51 (1960). 

(Stockholm: Naturskyddsföreningen, 1960); Verksamhetsberättelse. I Sveriges natur: Naturskyddsföreningens 

årsbok. Larsson, Erik (red.). Årg. 60 (1969). (Stockholm: Naturskyddsföreningen, 1969). 
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miljöfrågorna fick en starkare ställning under 60-talet stärktes naturvården och företrädarna 

deltog i förhandlingar med Vattenfall om den fortsatta utbyggnaden av vattenkraften. När 

opinionen mot en utbyggnad spred sig i samhället fick naturvårdens argument större utrymme 

i media, en maktfaktor som inte bör underskattas.  

 Diskussionen om makt knyter an till den kritik som riktats mot SCOT av bland annat 

Sally Wyatt.62 Kritiken går ut på att alla grupper inte har tillräckligt med makt för att vara aktiva 

i utvecklingen av en teknisk artefakt eller ett system, och att SCOT därför riskerar att gå miste 

om viktiga aktörer. Undersökningen har visat att Vattenfall, Naturskyddsföreningen och 

lokalbefolkningen alla tre hade en betydande roll för hur debatten om Vindelälven utvecklade 

sig, oavsett om de kan klassas som relevanta grupper eller ej. Värt att nämna är dock att det 

troligtvis fanns andra betydande grupper, som jag inte har undersökt. Grupper som påverkades 

av en eventuell utbyggnad men som inte hade makt nog att delta i förhandlingarna kan i 

efterhand ha blivit osynliggjorda i det material som rör debatten om Vindelälven. Trots att dessa 

grupper inte går att benämna som relevanta grupper enligt SCOT kan de ha påverkat debatten. 

Det här är något som hade varit intressant att undersöka närmare men som ligger utanför 

uppsatsens ramar.  

 En annan intressant fråga är huruvida utbyggnaden av vattenkraften nådde closure i och 

med 70-talets beslut att bevara Vindelälven. Beslutet gick i linje med Naturskyddsföreningens 

och delar av lokalbefolkningens vilja att skydda älven. Det var också ett beslut i linje med både 

Vattenfall och naturvårdens lösning på elförsörjningsproblemet – att kärnkraften skulle stå för 

att möta det ökade elbehovet. Det framkommer att Vattenfall redan innan beslutet 1970 satte 

upp alternativa planer där Vindelälven var borträknad. Förmodligen var det inte beslutet 1970 

som var avgörande för deras syn på Vindelälven och vattenkraftsutbyggnaden. Ovanstående 

resonemang pekar på att de olika aktörerna närmade sig en gemensam lösning på problemet 

med framtidens kraftförsörjning, vilket från början var ett av Vattenfalls huvudargument till att 

bygga ut Vindelälven. Samtidigt uppstod nya debatter om nya utbyggnadsplaner under åren 

som följde 1970. Efter beslutet om Vindelälven fick Vattenfall i uppdrag att utreda vilka objekt 

som kunde ersätta Vindelälven. Det förslag som presenterades i slutet av april 1970 omfattade 

12 nya vattenkraftverk. Ett av projekten var Kaitumprojektet, ett projekt som gav upphov till 

ny kritik på grund av dess inverkan på natur och rennäring.63 Beslutet om Vindelälven satte 

alltså inte omedelbart punkt för debatten om vattenkraften. Däremot avtog utbyggnaden efter 

70-talet och de projekt som ändå genomfördes ifrågasattes allt starkare. År 1993 beslutade 

                                                 
62 Sally Wyatt. Technological Determinism is Dead; Long Live Technological Determinism. 
63 Nils Forsgren. På Norrbys tid. 
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riksdagen att klassa de fyra orörda norrlandsälvarna, Torneälven, Kalixälven, Piteälven och 

Vindelälven, som nationalälvar, vilket innebar att de var skyddade mot en framtida utbyggnad. 

Möjligen är det beslutet om nationalälvarna som leder fram till det svenska vattenkraftsystemets 

closure. Beslutet från 1970 utgjorde i så fall ett viktigt steg på vägen. 

 Parallellt med 60-talets vattenkraftsdebatt pågick utvecklingen av atomkraften. 

Atomkraften var en betydande faktor i förändringen av synen på vattenkraften men det fanns 

också flera likheter mellan de två kraftslagen. För det första handlade det om två stora, i viss 

mån konkurrerande, energisystem. I båda fallen spelade dessutom folkopinionen en stor roll för 

kraftslagens utveckling och en utbyggnad stoppades med hänvisning till miljöeffekterna. Under 

hela 60-talet hänvisade naturvården till atomkraften som lösningen på elförsörjningsproblemet. 

Några år senare fick atomkraftens negativa effekter större uppmärksamhet. 1979 inträffade 

kärnkraftsolyckan i Harrisburg och kritiken mot en utbyggnad växte. I 1980 års folkomröstning 

röstade Sveriges befolkning nej till en fortsatt utbyggnad av kärnkraft och riksdagen beslutade 

att avveckla kärnkraften fram till 2010. I ett avgränsat tidsperspektiv går det att se omröstningen 

1980 som den svenska kärnkraftens closure. Om tidsperspektivet istället tillåts sträcka sig fram 

till idag vet vi att Sverige fortfarande har flera reaktorer i drift och att kärnkraftens framtid är 

osäker. Opinionen har sedan 80-talet svängt både fram och tillbaka. När det inträffat 

kärnkraftsolyckor har opinionen generellt sett blivit mer negativ men i takt med att säkerheten 

har förbättrats och kärnkraftens låga utsläpp av växthusgaser har lyfts fram har opinionen 

förändrats åt ett mer positivt håll. Precis som Fjaestad visar i sin studie av Sveriges första reaktor 

behöver en closure inte nödvändigtvis vara slutgiltig.64 Den closure som möjligen nåddes 1980 

gäller inte längre idag. Ny teknik kan bli lösningen på tidigare problem och vad som definieras 

som ett problem kan förändras.   

 För vattenkraftens del går det att se beslutet att klassa fyra älvar som nationalälvar som 

vattenkraftsutbyggnadens closure, där beslutet om Vindelälven var ett viktigt steg på vägen. 

Trots att vattenkraften, precis som kärnkraften, producerar el med låga utsläpp av växthusgaser 

gäller fortfarande beslutet från 1993 och de fyra nationalälvarna står ännu orörda. Från 

Vattenfalls sida räknar man med att möjligheterna att i framtiden bygga ny vattenkraft är små.65 

Med kärnkraftens utveckling i åtanke vore det förhastat att helt avfärda möjligheten av en 

framtida utbyggnad av nationalälvarna. Nya problem kan uppkomma, allt ifrån energikriser till 

påvisade svagheter hos konkurrerande energisystem, där vattenkraften ses som en lösning och 

                                                 
64 Fjaestad. Reaktor 1 och dess tre användningsfaser. 
65 Vattenfall. Vår vattenkraftsverksamhet. https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-

elproduktion/vattenkraft/ (hämtad 2018-05-24). 

https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vattenkraft/
https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vattenkraft/
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dess positiva egenskaper värderas högre än de negativa. Om de fyra nationalälvarna kommer 

förbli orörda även i framtiden återstår att se.  
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