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Sammanfattning 
I följande uppsats får vi följa Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening i dess 

utveckling från början av nittonhundratalet med grundandet av en elektroteknisk avdelning, 

genom ett världskrig med höga bränslepriser och en därav framtvingad övergång till elektrisk 

drift där så var möjligt, följt av några lugna år då verksamheten återgår till det normala innan 

Krugerkraschen kastar ner Sveriges industrier i en svår kris. Uppsatsen hävdar att grundandet 

av den elektrotekniska avdelningen var viktigt för Ångpanneföreningens förmåga att rida ut 

krisen och försöker samtidigt ta reda på vilka diskussioner och överväganden som föregick 

styrelsens beslut att starta en ny avdelning. Det visar sig att styrelsen inte alls var särskilt 

intresserada av en ny avdelning utan att den skapades som svar på ett krav från flera av 

föreningens medlemmar. 

 

Föreningens utveckling ses även som ett uttryck för en teoretisk modell av industriell och 

samhällelig utveckling som presenterats av Lennart Schön. Föreningens tillkomst tolkas som 

ett uttryck för det rationaliseringsarbete som präglar svensk industri från slutet av 

artonhundratalet och som avslutas med industrikrisen på 30-talet, då även marken bereds för 

en mer allmänt spridd elektrifiering på den svenska landsbygden.
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Inledning 
Under några sommarmånader 2007 fick jag chansen att jobba på Ångpanneföreningen. Jag 

satt mest inne på ett kontor och gjorde utredningar och sammanställde material till min chef, 

men jag fick även chansen att vara med och se på den ”operativa” verksamheten. Namnet till 

trots såg jag inte en enda ångpanna, något som förvisso inte förvånade mig, men som ändå 

fick mig att börja fundera på företagets ursprung. När vi sedan fick uppgiften att skriva en 

uppsats tog jag tillfället i akt att fördjupa mig i dessa grubblerier. Alltså inte varför 

Ångpanneföreningen heter som det gör eller varför de inte jobbar så mycket med ångpannor, 

utan istället på frågor som om, och i så fall när man slutade med ångpannor, och vilka motiv 

man hade för en sådan omläggning och vad började man med istället?  

 

Jag hade en idé om att ångpannorna i Sverige tämligen snabbt blev utkonkurrerade av 

förbrännings- och elmotorer när dessa började spridas i början av 1900-talet. Att alla 

ångpannor skulle ha försvunnit och bytts ut under säg, en femtonårsperiod, i samband med 

strukturkrisen kring 1930. Eftersom företaget finns kvar än idag bör det alltså ha börjat göra 

något annat än att uteslutande syssla med ångpannor. Jag ville försöka hitta diskussionen som 

föranledde denna förmodade omsvängning och på så sätt kunna säga något mer generellt om 

hur man blir långlivad i en föränderlig värld. 

 

Min uppsats var i princip redan klar. Allt jag behövde göra var att hitta fakta rörande min tes 

och praktiskt taget låta uppsatsen skriva sig själv.  

 

Mina, som jag själv tyckte, storstilade planer gick om intet så fort jag skrapade på ytan av 

ångpannor, industriell- och ekonomisk utveckling. Den här uppsatsen är berättelsen om mina 

grusade planer och Ångpanneföreningens utveckling i början av nittonhundratalet. 
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Syfte  
Det visade sig snart att det var svårt att få tag på den diskussion som jag antog skulle ha 

föregått omläggningen av verksamheten från ångpannor till nya områden. Det skulle även visa 

sig att omläggningen knappast var någon omläggning utan snarast en utvidgning. Det skulle 

visa sig att Ångpanneföreningens historia nästan inte alls stämde med vad jag kommit att 

förvänta mig av borttynande teknologier och strukturella kriser såsom de beskrivits av t.ex. 

Lennart Schön. Så vad var det här egentligen? I det följande kommer Ångpanneföreningens 

utveckling under början av nittonhundratalet att studeras. Denna utveckling kommer sedan att 

jämföras med och sättas in i Schöns teorier strukturomvandling för att förstå och analysera 

Ångpanneföreningens utveckling. 

 

Frågeställning 
Som antytts ovan ska jag alltså försöka nyansera Schöns strukturteoretiska modell för 

strukturkriser och använda Ångpanneföreningens utveckling som argumentation. Min fråga 

skulle kunna formuleras som ”Hur har Ångpanneföreningen hanterat strukturkriser?” En 

tämligen bred fråga som tyvärr ligger utom räckhåll för denna uppsats. Genom att bryta ner 

frågeställningen i mindre men mer precisa frågor kan få bättre svar. Till att börja med 

tidsmässigt: ”Hur hanterade Ångpanneföreningen krisen kring 1930?” Denna tidpunkt är 

delvis vald på grund av föreningens litenhet samt dess tämligen renodlade verksamhet vid 

denna tid, samt delvis för att ångpannetekniken vid det här laget bör har börjat känna av skarp 

konkurrens från elektro- och förbränningsteknik. ”Varför blev inte krisen mera kännbar för 

Ångpanneföreningen?” Det kommer nämligen att visa sig att krisen som skakade stora delar 

av den svenska industrin gick Ångpanneföreningen, om inte obemärkt så åtminstone tämligen 

lugnt, förbi. En sån här fråga kan naturligtvis ha hur många svar som helst, men jag kommer 

att skissa på åtminstone ett svar som jag tror har en stor betydelse för det förlopp som 

utspelade sig. 

Avgränsningar 
Efter att ha deklarerat vad jag ämnar skriva om kan det vara på sin plats att nämna något om 

det jag inte tänker skriva om. Jag kommer inte skriva något om de konkurrenter 

Ångpanneföreningen hade under de aktuella åren. Jag kommer heller inte att beskriva särskilt 

ingående om de förändringar som sker i samhället och industrin i övrigt om det inte är 

påkallat för förståelsen av Ångpanneföreningen och de resonemang jag för. 
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Teori 

Investera för förnyelse eller förbättring? 
Bland de tillväxtskapande faktorer som har identifierats genom forskning finns många 

motsägelsefulla delar. Man kan bland annat skönja en motsättning mellan investeringar för 

förnyelse och investeringar för en ökad effektivitet. Förnyelse innebär, förenklat, en satsning 

på en ny typ av verksamhet som i sin tur kräver ny kunskap, nya relationer och nya 

sammanhang. Väljer man däremot att satsa på förbättring läggs vikt vid att öka 

konkurrenskraften genom att bli bättre på det man redan håller på med genom effektivare 

utrustning, ökad specialisering och strömlinjeformning av de processer där man har 

komparativa fördelar.1 

 

De två strategierna verkar på olika tidshorisonter. Förbättringsarbete kräver i allmänhet en 

relativt sett mindre investering och ger en snabbare avkastning än förnyelse, men har inte 

samma framtida potential som förnyelsen har. En sådan investering medför dock en större 

risk, och är ofta dyrare än förbättringsinvesteringar men bidrar också till en förbättrad 

strategisk position, dessutom dröjer det ofta innan vinsterna från investeringen kan börja 

räknas hem. Dessa positioner är tämligen renodlade och det bör kanske påpekas att båda typer 

är viktiga för tillväxten.2 

Schöns strukturomvandlingar 

Enligt en teoretisk modell som presenterats av Lennart Schön i boken En modern svensk 

ekonomisk historia – Tillväxt och omvandling under två sekel kan man skönja en 

återkommande omvandlingsprocess i den industriella utvecklingen i Sverige, men även 

internationellt. Han kallar denna process för strukturomvandling. Kort sammanfattat 

innehåller denna process, som sträcker sig över ca 40-50 år, två huvudfaser 

Omvandlingsfasen och Rationaliseringsfasen som är ungefär lika långa. I den förra sker ett 

förnyelsearbete som för med sig ny teknik, nya produkter och nya inriktningar på tillväxt och 

investeringar. I den efterföljande rationaliseringsfasen har förnyelsen mattats och de nya 

strukturerna börjat sätta sig och bli stabila. Investeringar sker mestadels för att rationalisera 

produktionen vilket leder till ökad konkurrens och än mera rationaliseringar. Denna 

                                                 
1  Schön, (2000) s. 20 
2  Schön, (2000) s. 21 
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effektivitetsutveckling leder snart till ett kristillstånd som bryter sönder de befintliga 

strukturerna under sig själva och öppnar på så sätt vägen för en ny omvandlingsperiod.3 

Kris – förändring – stabilitet – kris 

Efter en strukturkris öppnas nya möjligheter till förändring. De gamla strukturerna är 

försvagade och har tvingats att bli mottagliga för nymodigheter. Genomgående har de mest 

betydande innovationerna funnits inom kraftförsörjning och kommunikationer eftersom dessa 

har påverkat förutsättningarna för väldigt många andra verksamheter. Kring dessa 

innovationer har det uppstått nya produkter och tillverkningsprocesser men de har även krävt 

nya kunskaper och har förändrat var produktionen sker, var människor bor.4 

Utvecklingsblock 

Schön skissar industrisamhällets utveckling från slutet av 1700-talet och framåt ungefär som 

följer. Ångmaskiner börjar spridas inom industrin ute i Europa, i Sverige dominerar 

fortfarande jordbruk men en småskalig industriproduktion i stort sett uteslutande baserad på 

vattenkraft börjar växa upp. När järnvägsutbyggnaden tar fart i Europa kring 1850 hänger 

även Sverige med i utvecklingen och spridningen av ångmaskiner ökar. I slutet av 

artonhundratalet sprids el och förbränningsmotorn inom industrin och produktionen blir allt 

mer avancerad och sofistikerad. Från 1930 är elektriciteten allmänt spridd, bilismen ökar och 

flyget börjar bre ut sig över världen. Vid 1970 börjar elektroniken bre ut sig med fart och 

industrin blir mer informationstät och man börjar tala om en övergång från ett 

industrisamhälle till ett informationssamhälle. 

Forskningsläge 
I en nyskriven uppsats inom företagsekonomi har Possnert5 visat hur Mellersta och Norra 

Sveriges Ångpanneförening skapade och införlivade en elektroteknisk avdelning parallellt 

med den ångtekniska och att dessa två kom att verka enligt samma principer men utan att 

konkurrera med varandra.  

 

Possnert har analyserat föreningens utveckling med en teoretisk modell av J.M Utterback för 

att förstå och tolka hur den marknad och den teknik Ångpanneföreningen verkade på och 

                                                 
3  Schön, (2000) s. 23 - 24 
4  Schön (2000) s. 24 
5  Possnert, Mathias – Att hantera strukturella förändringar – Hur Mellersta och Norra Sveriges 
Ångpanneförening överlevde elektrifieringen av svensk industri  
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använde sig av utvecklades, samt hur föreningen agerade för att hantera dessa förändrade 

marknadsvillkor. 

 

Possnerts tolkning av föreningens affärsidé, ”att inspektera ångpannor och tryckkärl samt 

utför konsultuppdrag kring installation och drift av dessa”, menar han inte i sig självt skapade 

möjligheter för att ta in nya teknikinfluenser. Han fortsätter sedan med att resonera om 

föreningens relationer och säger att föreningsformen som sådan var viktig, och att spridningen 

mellan olika branscher hos föreningens medlemmar har varit viktiga för dess överlevnad. Det 

är tack vare spridningen som Ångpanneföreningen via sina medlemmar snabbt kommer i 

kontakt med olika nya tekniker och tack vare medlemmarnas påtryckningar som den 

elektrotekniska avdelningen startas.  

 

Possnert kommer även fram till att Ångpanneföreningen kommer att bli experter på och 

leverantörer av kraftförsörjningslösningar, snarare än ång- och elkraftskunnande, samt att 

denna breda definition ger utrymme för föreningen att förändras och hantera medlemmarnas, 

och således marknadens, önskemål vartefter de förändras. 

 

Det är gott så. Men i ett försök att ge en tydligare bild av föreningens utveckling och denna 

uppsats har jag velat fördjupa främst två saker. Dels har jag intresserat mig för 

Ångpanneföreningens utveckling i en historisk kontext genom att undersöka ett längre förlopp 

och dels försökt undersöka den bakomliggande diskussionen som föranledde grundandet av 

den elektrotekniska avdelningen genom att studera styrelseprotokoll, brev till styrelsen med 

mera.  

Metod och material 
För att kunna förklara Ångpanneföreningens situation kring 1930 har jag studerat föreningens 

utveckling från det tidiga 1900 talet. Särskild vikt har lagts vid grundandet av den 

elektrotekniska avdelningen. Jag har velat hitta material som berättar vad som låg bakom 

grundandet av en ny avdelning, vilka fördelar man ansåg att det skulle föra med sig samt vilka 

motargument som fanns. Jag har velat hitta kontroverser som kan ha funnits eller åtminstone 

spår av de diskussioner som tveklöst måste ha föregått ett beslut. Jag har även tittat på 

föreningen i stort, hur dess verksamhet såg ut, vilka som var medlemmar i föreningen och så 

vidare. 
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För att få svar på mina frågor har jag använt mig av flera typer av källor. Mycket information 

har jag hittat i föreningens årsredovisningar. I dessa finns bland annat berättelser om 

föreningens verksamhet från det aktuella året. I prydliga listor står nertecknat hur många 

anläggningar som kommit under föreningens kontroll och hur många som har lämnat 

densamma. Under de två avdelningarnas respektive avsnitt står mer detaljerat om deras 

verksamhet, t.ex. om inspektörerna har stött på något fenomen under året som kan vara av 

intresse för samtliga medlemmar, de lärdomar som ingenjörerna har fått från seminarier de 

bevistat eller inspektioner de har genomfört och så vidare. Resultaten från olika typer av 

undersökningar redovisas i korthet, t.ex. vilka typer av bränslen som ger den mest 

fördelaktiga förbränningen med tanke på pris osv. 

 

Jag har även studerat styrelseprotokoll för tiden närmast före och vid bildandet av den 

elektrotekniska avdelningen. Ur dessa hoppades jag hitta en mer informell bild av 

verksamheten i föreningen, men jag måste säga att mina förhoppningar grusades ganska snart. 

Protokollen var kortfattade och inte särskilt informativa. Snarast minnesanteckningar om vilka 

ämnen som berördes under mötena, än de redovisningar av vad som faktiskt sades som jag 

hoppats på. Protokollen har trots detta kunnat användas för att komplettera den bild som gavs 

i verksamhetsberättelserna. 

 

Den tredje typen av källan som har använts är jubileumsböcker. Dessa har haft en officiell 

karaktär, den ena skriven till föreningens 25-årsjubileum och den andra till 100-årsjubileet, 

och inte heller innehållit de kontroverser jag har sökt. Men man har trots allt tillåtit sig ett lite 

friare och mindre formellt författande med anekdoter och minnesbilder ur föreningens 

historia, bland annat de skeenden som jag har föresatt mig att beskriva. 

Källkritik 

Den här uppsatsen har som sagt hämtat mycket av sitt material från föreningens 

verksamhetsberättelser. Dessa ger sannolikt en god och rättvisande bild av det som återgivs 

(se nedan). Men under skrivandets gång har jag mer och mer kommit till insikt om att de, 

förmodligen, saknar mycket av det material som hade kunnat göra den här uppsatsen ännu 

mera läsvärd än vad den är idag. Inte så att uppsatsen är tråkig att läsa, det hoppas jag 

verkligen inte, utan snarare att de resonemang, diskussioner och beslut som skulle nyansera 

det förlopp jag vill beskriva men framför allt förklara inte är av den officiella typ som 

verksamhetsberättelser har en tendens att kunna bli. I detta fall beskriver de föreningens 
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förehavanden sakligt och utan att darra på manschetten. De läses av föreningens medlemmar 

och säkert av konkurrenter och andra intresserade. 

 

I de fall det har funnits tillgång till mötesprotokoll, örat rakt in i de diskussioner som försiggår 

i föreningens hjärna, måste jag tyvärr också meddela att de är tämligen sparsmakade med 

uppgifter av den art som skulle kunnat lyfta uppsatsen. Små glimtar, en aning om vad som 

försiggått på de aktuella mötena kan man få när sekreteraren skrivit ”efter en kort genomgång 

underkastades frågan en livlig diskussion…” Läsaren kan utan tvivel föreställa sig välklädda 

herrar som sakligt, men inte utan hetta, argumenterar om olika för- och nackdelar med olika 

alternativ eller tillvägagångssätt. Men ännu en gång stängs alltså dörren mitt framför oss, 

precis när vi ska kika in genom dörrspringan. Är det då någon idé att skriva den här uppsatsen 

när jag precis redogjort för avsaknaden av material? Jag vill hävda att det är det. 

 

Läsaren ombeds vara uppmärksam på att allt material som rör Ångpanneföreningen i denna 

uppsats härstammar från föreningen själv. Somligt är som sagt hämtat från dess årsberättelser, 

annat från minnesböcker och ytterligare annat från jubileumsböcker 

 

Detta gör dem till på sitt sätt goda källor, producerade nära i tiden och av personer med insikt 

i den verksamhet som beskrivs, särskilt årsredovisningarna. Minnesböckerna är dock inte helt 

oproblematiska, allra helst inte den som är skriven till föreningens 100-års jubileum ”Den 

goda kraften” av Ulf Wickbom som arbetar som frilansjournalist. Han har precis som jag själv 

letat i arkiv och även intervjuat personer inom Ångpanneföreningen för att sammanställa sin 

bok. En förvisso läsvärd bok men som snarast syftar till att bygga en gemensam ”ÅF-

identitet” genom sitt historiebruk snarare än att ha några vetenskapliga pretentioner. Denna 

bok har dock använts sparsamt, snarast för att få en överblick av föreningens verksamhet mer 

än som källa i uppsatsen. Däremot har ”Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening 1897 

– 1922 Kortfattad redogörelse för föreningens tillkomst, utveckling och verksamhet” skriven 

av Oscar Nycander använts tämligen flitigt. Nycander var från starten 1897 sekreterare i 

föreningens styrelse och fick 1917 titeln som verkställande direktör, som bättre fångade 

innebörden i sekreterartjänsten. I och med detta anser jag denna som synnerligen trovärdig 

eftersom Nycander under hela perioden haft god insikt i föreningens göranden och låtanden.
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Ångpanneföreningen 
Under slutet av 1700-talet börjar ångpannor att spridas inom industrier i Europa. I Sverige 

används fortfarande i stor utsträckning vattenkraft som främsta källa. I mitten av 1800-talet 

börjar järnvägar att byggas i Sverige och med dem så sakteliga ångpannor att spridas. Under 

1800-talets sista decennium börjar även el- och förbränningsmotorer att spridas i Sverige.  

 

Södra Sveriges Ångpanneföreningen grundades 1895 i Malmö. Kort därpå, 1897, grundades 

även Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening med kontor i Stockholm. De båda 

föreningarna tillkom efter utländska förlagor på initiativ av ett antal näringsidkare som 

önskade verka för en säkrare ångpannedrift. Det var vid den här tiden inte ovanligt att 

ångpannor exploderade och ledde till svåra olyckor ”vilka föranletts av brister i pannornas 

konstruktion, tillverkningssätt eller handhavande”6. Det syntes dem även önskvärt att genom 

bildandet av dessa föreningar undkomma statlig kontroll då denna ”te sig så som i viss mån 

ofullständig, då densamma icke avser annat än den allmänna säkerheten, samt onödigt 

betungande, då en statsmyndighet vid utövandet av kontrollen måste vara bunden vid 

bestämda, i många fall obehövligt stränga, lagstadganden”7. 

 

Föreningen syftade således till att genom återkommande inspektioner av ångpannorna 

förebygga olyckor, påpeka missförhållanden och dylikt. Men i andra hand syftade föreningen 

även till att göra ångpannedriften mera ekonomisk.8 Ty ”emedan inom vår industri knappast 

något område torde finnas, där genom tillämpning av gjorda erfarenheter större besparingar 

kunna åvägabringas än på ångpannedriftens, kan man med full trygghet förespå, att utgifterna 

för medlemskapet i den under bildning varande ångpanneföreningen, vilka otvivelaktigt 

komma att nedsättas, i samma mån föreningen vinner en större anslutning, skola komma 

medlemmarna rikligt tillgodo i from av högst avsevärda besparingar såväl i kolkostnader som 

övriga drift- och underhållskostnader”9  som nyttan formuleras i kallelsen till det möte då 

föreningen grundades. 

 

                                                 
6  Nycander (1922) s. 20 
7  Nycander (1922) s. 21 
8  Nycander (1922) s. 26 
9  Nycander (1922) s. 21 
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Fördelarna för ångpanneägarna med att gå ihop och bilda en ångpanneförening jämfört med 

att  köpa motsvarande tjänster på en öppen marknad kan kanske tyckas självklara, men det 

kan ändå vara meningsfullt att ta upp dem.  

 

För det första kunde man, som tidigare nämnt, slippa kravet på statligt genomförda 

inspektioner genom att låta dessa ske i föreningens försorg. Detta gjorde inspektionsprocessen 

smidigare och mer flexibel i sitt utförande i och med att man kunde resonera med en 

jämbördig motpart jämfört med den statliga inspektören när man skulle bestämma tid för 

inspektioner och så vidare, även om det bör tilläggas att föreningen ofta låg på sina 

medlemmar att inlemma sig i föreningens föreslagna tidsplan för att kunna samordna 

inspektionsresor i olika delar av landet och på så sätt kunna minska kostnaderna för dessa. 

Förutom detta, får man även misstänka att föreningens inspektioner förde med sig ett 

mervärde i och med att dess ingenjörer gav förslag på förbättringar av olika slag som ökade 

effekten, minskade bränsleåtgången, förbättrade ventilationen etc.10  

 

För det andra har föreningen inget vinstintresse på det sätt som ett vanligt företag har. 

Föreningens arbete är naturligtvis inte gratis, alla medlemmar fick förutom en årlig 

medlemsavgift även betala en engångssumma i inregistreringsavgift per ångpanna och 

kostnaderna för platsinspektioner, men det eventuella överskott som föreningens verksamhet 

inbringade kom på ett eller annat sätt medlemmarna till godo. På så vis kunde kostnaderna 

hållas på lägsta möjliga nivå.11  

 

För det tredje har medlemmarna även en större möjlighet att påverka föreningens verksamhet 

jämfört med om de hade köpt samma tjänster av en privat leverantör. Därmed inte sagt att 

kunder inte kan påverka sin leverantörs verksamhet, efterfrågar tillräckligt många 

ångpanneägare samma sak vore märkligt om inte leverantören åtminstone funderade på att 

tillgodose deras önskemål. Ett sådant inflytande är dock mindre direkt än det inflytandet 

medlemmarna hade i ångpanneföreningen. I ångpanneföreningen hade medlemmarna 

möjlighet att rösta i större frågor som rörde föreningens verksamhet och framtid. Rösträtten 

var progressiv på så sätt att antalet röster ökade med antalet inregistrerade ångpannor. Vid 

grundandet 1897 hade medlemmar med en till två ångpannor en röst, tre till fem pannor gav 

                                                 
10  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, årsredovisning (1907), s. 3 
11  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, stadgar (1897) s. 2 och 5-6 
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två röster o.s.v. upp till de som hade mer än 40 inregistrerade pannor som fick åtta röster till 

förfogande.12 

Ångtekniska avdelningen 

När föreningen startade 1897 omfattade den endast 300 ångpannor men ökade snabbt så att 

den fyra år senare hade över 700 st. År 1904 hade man över 1000 pannor och 1912 över 2000 

pannor fördelade på 552 medlemmar.13 Dessa kom från en rad olika industrier, allt i från bad 

och tvättinrättningar, bryggerier, järnverk, kemisk industri, sågverk, pappersindustri, sjukhus, 

snusfabriker, sprängämnesfabriker, textilindustri, tryckerier med mera. Många av 

medlemmarna har bara en eller ett några enstaka ångpannor, medan vissa har stora 

anläggningar med dussintals ångpannor.14  

 

Ett av föreningens uttalade mål uppfylldes 1900 då man tillsammans med Södra Sveriges 

Ångpanneförening fick status som auktoriserad besiktningsinstans. Detta innebar i praktiken 

att de ångpannor som kontrollerades av föreningen slapp genomgå statliga besiktningar.15 

  

Av föreningens medlemmar var det många som befanns i Västsverige. Därför beslutades 1902 

att föreningen skulle öppna ett filialkontor i Göteborg. Samma år utökade föreningen även sitt 

verksamhetsområde norrut. Från början hade man beslutat att anläggningar norr om 

Ångermanälven bara skulle få inregistreras mot en extra ersättning. Efter att det inkommit 

ansökan om besiktning av ett större antal pannor längs järnvägen mellan Luleå och Ofoten 

beslutades dock att även dessa skulle få registreras i föreningen men med förbehållet att 

samtliga pannor skulle göras tillgängliga för inspektion under en och samma 

besiktningsresa.16 

 

Redan tidigt började föreningen skicka en representant i form av överingenjören till den 

internationella ångpannesammanslutningsföreningens (Internationaler Verband der 

Dampfkessel-Uberwachungsvereine) årliga kongresser. Detta gav föreningen en chans att ta 

                                                 
12  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, stadgar (1897) s. 5 
13  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, årsredovisning (1912) s. 6 
14 Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, årsredovisning (1907) s.11 ff. 
15 Wickbom, (1995) s. 33 
16  Nycander (1922) s. 27 
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del av de senaste landvinningar som gjorts, samt idéer och erfarenheter som finns inom det 

ångtekniska området i Europa och den nya världen.17  

 

Föreningens ingenjörer reste under sina inspektionsresor land och rike runt. De fick som få 

andra, tillfälle att studera flera olika sorters ångpannekonstruktioner, olika typer av kokare 

och andra trycksatta konstruktioner, de hallar de stod uppställda i, de såg flera exempel på 

olika eldningstekniker och varianter på tekniker för att ta tillvara den kraft och värme som 

pannorna genererade. Detta gjorde att föreningen snart kom att bli en veritabel kunskapsbank 

vad det gällde ångpannekonstruktion, drift och andra relaterade frågor.18  

 

Det var inte bara inspektioner som genomfördes utan föreningens ingenjörer gjorde även 

kontroller av driftsekonomi, genom att provelda ångpannorna kunde man bestämma deras 

verkningsgrad, undersöka vilken bränsletyp som var mest effektiv, hur det avgående värmet 

togs tillvara med mera. 

 

När inspektionerna avslöjade brister och missförhållanden lämnades förbättringsförslag på 

plats i den mån det var möjligt. Dessa förlag var ibland genomförbara med bara mindre 

ingrepp men kunde även kräva större ombyggnationer eller ändringar. Läsaren kan med 

lätthet föreställa sig att dessa meddelanden om dyra ingrepp inte alltid mottogs med glädje av 

pannägarna som skulle bli tvungna att reparera en anläggning som de inte ens uppfattade som 

trasig, eller för att höja säkerheten i en anläggning där ingen blivit skadad, men där en olycka 

enligt besiktningsmannen bara väntade på att hända. 

Konsultationsverksamheten 

För att undkomma de på sätt och vis onödiga och ofta dyra förändringarna började 

föreningens medlemmar efterhand att be om hjälp med utformningen av nya ånganläggningar 

redan på planeringsstadiet. Men denna rådgivande verksamhet hade från början främst avsett 

hur den praktiska driften av pannorna skulle skötas. Med tiden kom dock 

konsultationsverksamheten att omfatta allt fler frågor och områden och stå för en allt större 

del av föreningens ekonomi.19  

 

                                                 
17  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, årsredovisning (1907) s. 5 
18  Nycander (1922) s. 26-27 
19  Nycander (1922) s. 14 
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För att ge en uppfattning om vilka frågor som behandlades kan till exempel nämnas att man 

sysslade med förberedande undersökningar som bland annat innefattade undersökningar av 

befintliga anläggningar för att sedan utarbeta planer för en modernisering eller utbyte av den 

befintliga anläggningen. Planer gjordes upp över anläggningen som helhet och kompletterades 

med detaljritningar och specifikationer över särskilda delar, så som ångpannor och 

rörledningar med mera. Dessa planer användes sedan ofta som underlag när man tog in anbud 

från olika leverantörer. Föreningens inspektörer var också med och genomförde 

leveranskontroller och besiktningar när anläggningen var uppförd och verksamheten stod i 

begrepp att startas upp. I andra fall gjorde man beräkningar på hur ångan bäst skulle tas till 

vara och hur dess ingående komponenter, kraft och värme, skulle fördelas på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt.20  

 

Konsultationsverksamheten syftade som sagt från början till att förbättra ångpannedriften och 

ganska tidigt visade undersökningar från olika anläggningar att driften ofta var långt ifrån den 

mest ekonomiska man kunde tänka sig. Vid inspektioner gavs som sagt tips och råd för en 

förbättrad bränsleekonomi men dessa skulle visa sig otillräckliga. Därför anställde föreningen 

1906 en ”instruktionseldare” som skulle anordna eldningskurser centralt men även genomföra 

eldningsprov och undervisa eldare på plats ute i anläggningarna för att uppnå bästa 

förbränning. Skillnaden i kronor och ören mellan en bra och dålig förbränning var inte att 

förakta. Under ett föredrag hos Teknologföreningen 1911 hävdar ställföreträdande 

överingenjör Emil Spetz ”att en eldare kan förbruka en kolkvantitet af inemot 10 ton per dag 

eller 3000 ton per år, hvilket motsvarar i penningvärde omkring 50 000 kronor samt att en 

skillnad i eldningsresultat af 10 % lätt kan uppstå, endast på grund af olika skött eldning, så 

torde man dock lätt kunna inse, hvilket värde en duktig eldare har i jämförelse med en 

dålig.”21 

 

Ångtekniska avdelningen kommer efterhand att ingå avtal med en rad städer och kommuner 

om att genomföra kontinuerliga driftskontroller över deras anläggningar för att försäkra sig 

om en så bränslesnål drift som möjligt. 

                                                 
20  Nycander (1922) s. 67-77 
21  Wickbom (1995) s. 54 
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Elektrotekniska avdelningen 

Knappt ett decennium efter Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings grundande 

bildades en elektroteknisk avdelning vid sidan av den ångtekniska avdelningen. Beslutet var 

dock inte alldeles självklart, detta trots att både Södra Sveriges Ångpanneförening hade startat 

en, samt att många av de tyska ångpanneföreningarna sedan länge hade haft sådana 

avdelningar. 

 

I 1908 års verksamhetsberättelse nämns för första gången att ångkraften har fått en konkurrent 

i och med det allt bredare användandet av elektricitet. När man redogör för ångpannor som 

under året avskrivits i föreningen står att läsa ”härtill har i icke oväsentlig mån bidragit ett 

allmännare användande inom vår industri af elektrisk kraftöfverföring från kraftstationer, i 

regel drifna med vattenkraft, ett förhållande som af hvarje fosterlandsvän bör hälsas med 

tillfredställelse, då därigenom vägen beträdts att göra oss mera oberoende af utlandets 

stenkol.”22 

 

I de sista dagarna av december månad 1909 inkommer ett brev adresserat till överingenjören 

Widell på kontoret i Stockholm. Det är Ernst Hammarström som skriver att tiden förvisso inte 

ansågs mogen då han gjorde sin senaste framställan men nu vågar besvära med ännu ett par 

rader ”eftersom Södra Sveriges Ångpanneförenings beslut i liknande riktning synes hafva 

väckt en viss uppmärksamhet”. Hammarström erbjuder sig att, mot en moderat avgift, utföra 

besiktningar och komma med råd till föreningens medlemmar på det elektrotekniska området 

under ett par år emedan behovet av en mer permanent avdelning utreds. Widell svarar att 

föreningen ej dittills varit associerad med någon utom föreningen eftersom styrelsen ansett att 

föreningens arbete ska ske med sina egna tjänstemän, men lovar framlägga förslaget för 

styrelsen vid nästa möte. Förslaget antas ej.23 

 

Därefter dröjer det till 1911 års verksamhetsberättelse innan elektriciteten omnämns nästa 

gång. Man skriver, tämligen reserverat, att ”i den mån elektrisk energi blifvit genom våra 

vattenfalls utbyggande tillgänglig för vår industri, har på många håll ångdriften blifvit med 

fördel utbytt mot elektrisk drift. Då emellertid den medelst ångmaskiner alstrade kraften i de 

fall, då afloppsångan kan i större utsträckning tillgodogöras för uppvärmningsändamål, är 

synnerligen billig, måste i alla sådana fall en grundlig utredning föregå en öfvergång till 
                                                 
22  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1908) s. 2 
23  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, bilaga 1, styrelseprotokoll (30.4.1910) 
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elektrisk drift och hafva föreningens ingeniörer äfven utfört ett flertal sådana utredningar. I 

samband härmed anser sig styrelsen böra framhålla, att ännu på många håll stora besparingar 

kunna vinnas genom att ordna driften, så att för uppvärmning erfoderlig ånga först får afgifva 

största möjliga mängd mekanisk energi för driftändamål, vare sig i ångmaskiner eller 

ånghammare.”24 

 

I takt med att elektricitet mer och mer hade börjat användas som kraftkälla istället för som 

tidigare uteslutande för belysning och somliga av föreningens medlemmar gått över till 

elektrisk drift började föreningens medlemmar efterfråga kontroll- och konsultationstjänster 

även inom elektricitetens domäner. I mitten av november 1911 skriver man från Billeruds 

Aktiebolag ”sedan det visat sig nödvändigt, att våra elektriska anläggningar blifva 

underkastade regelbunden kontroll, och vi tänkt oss möjligheten af, att denna kunde ordnas på 

liknande sätt som ångpannekontrollen, tillåta vi oss härmed fråga, om Styrelsen för 

Ångpanneföreningen vore villig att åtaga sig denna sak”. Man säger sig känna till att styrelsen 

har övervägt en sådan verksamhet tidigare men av olika skäl avstått, men vill ändå säga att 

”om Ångpanneföreningen ej sätter denna plan i verket, kommer vi att låta göra det på ett eller 

annat sätt”.25 Vad styrelsen svarar har inte gått att finna men innebörden i brevet gick inte 

styrelsen obemärkt förbi. Men då de fortfarande tvekar beslutar man att göra en förfrågan hos 

medlemmarna ”för att få den frågan besvarad, huruvida inom föreningen förefinnes ett 

allmännare behof af och därpå grundad önskan om att dylik kontroll komme till stånd”.26  

 

I följande års verksamhetsberättelse finner man svaret; ”på denna styrelsens förfrågan inkom 

ett stort antal tillstyrkande svar, hvarför styrelsen gick i författning om utarbetande av förslag 

till nya stadgar, som skulle möjliggöra för föreningen att utsträcka sin kontroll äfven till 

elektriska anläggningar”. Ett extra föreningsmöte anordnades den 19 juni 1912 där frågan om 

en utvidgning av föreningens verksamhet skulle diskuteras och beslutas. Närvarande på mötet 

var representanter för 16 av föreningens medlemmar som tillsammans förfogade över 139 

pannor och 46 röster. Största medlem var Svenska Sockerfabriksaktiebolaget med 25 

inregistrerade pannor och sex röster. Näst störst var Storviks Sulfit Aktiebolag med 24 pannor 

och sex röster. I protokollet kan man läsa att överingenjören höll en kortfattad redogörelse om 

sakens läge som följdes av en ingående diskussion av de närvarande. Av dessa var det bara 

                                                 
24  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1911) s. 4 f. 
25  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, bilaga 9 till mötesprotokoll (5.2.1912) 
26  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1911) s. 5 
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”Herr R. Dahlström som i egenskap af ombud för Fagersta Bruks A:B. (4 röster, förf. anm.) 

talade emot det väckta förslaget, medan öfriga talare förordade detsamma.” Mötet beslutade 

att föreningen skulle ”upptaga äfven elektrisk kontroll såsom föremål för sin verksamhet”.27 28  

 

Beslutet konfirmerades vid ytterligare ett extra möte den 15 juli samma år varpå man i de nya 

stadgarna vidgat föreningens syfte från att bara handla om ångpannor till att:   

”… genom periodiskt återkommande undersökningar 

åstadkomma en betryggande drift:  

a) vid ånganläggningar,  

b) vid elektriska anläggningar samt  

c) vid öfriga mekaniska eller elektriska anordningar, 

som kunna behöfva underkastas sakkunnig kontroll…”29  

 

Även rösträtten i föreningen gjordes om från att ha utgått från antalet ångpannor till att 

numera baseras på hur stor årsavgift var medlem avlade till föreningen där årsavgiften 

berodde i sin tur på storleken på anläggningen.30 

 

När beslutet om den elektrotekniska verksamheten togs hade emellertid ett antal medlemmar 

på nordsidan av gränsen mellan den Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening och 

Södra Sveriges Ångpanneförening låtit inregistrera sina elektriska anläggningar hos den södra 

föreningen som startade sin elektrotekniska verksamhet redan 1910.31 

 

Till föreståndare för den elektrotekniska avdelningen anställer man 2:e ingenjören vid den 

elektrotekniska avdelningen i Södra Sveriges Ångpanneförening, John Österberg. Hans 

närmsta konkurrent var Julius Körner, en man med ”öferlägsna teoretiska kunskaper”. Men 

tjänsten gick ändå till Österberg mycket tack vare hans praktiska meriter och erfarenheter från 

det arbete som väntade honom på hans nya arbetsplats. Men Österberg var på intet sätt någon 

självlärd amatör, utan hade studerat på Kungliga Tekniska Högskolan i tre år, och även jobbat 

i Amerika innan han kom till Södra Ångpanneföreningen. På så sätt hade man ”försäkrat sig 

om en man, som icke allenast är en duglig ingeniör, utan äfven på sin förutvarande plats haft 

                                                 
27  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1912) s. 4-5 
28  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, mötesprotokoll (19.6.1912) 
29  Nycander (1922) s. 123 
30  Nycander (1922) s. 123 - 127 
31  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1913) s. 6 
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tillfälle att samla en rik erfarenhet inom det speciella område, där han vid startandet af 

föreningens nya verksamhet kommer att arbeta”.32, 33 

 

Innan verksamheten startas låter man Österberg åka till Tyskland på en studieresa för att där 

inhämta kunskaper och idéer kring de tyska ångpanneföreningarnas verksamhet på det 

elektrotekniska området. När han återkommer och avdelningens verksamhet ska starta den 1 

maj 1913 är emellertid intresset för verksamheten redan så stort att föreningens styrelse har 

blivit tvungen att anställa ytterligare en ingenjör till dess avdelning. Det är till och med så, att 

man för att hantera den stora mängden kontroller, blir tvungen att anställa ännu en 

medarbetare, som dock inte börjar tjänstgöra förrän den första januari 1914.34 

Verksamheten kommer igång 
Efter det första verksamhetsåret hade den elektrotekniska avdelningen 49 medlemmar som 

tillsammans förfogade över 55 anläggningar. Åtta år senare, vid slutet av 1921, hade antalet 

medlemmar sexdubblats till 349 stycken som förfogade över 456 anläggningar. Även här är 

spridningen mellan medlemmarnas verksamheter stor.35 

 

Man startar jämte kontrollverksamheten även en konsultverksamhet inom det elektriska 

området. Uppgifternas karaktär påminner i hög grad om dem som utfördes av den ångtekniska 

avdelningens konsulter. En skillnad som kan vara värd att nämna är att man numera även var 

tvungen att överväga om energiproduktionen skulle byggas ut lokalt ”eller om densamma i 

form av elektrisk ström kan på fördelaktigare villkor erhållas från främmande kraftcentral”. 

Något som hade blivit möjligt i och med utbyggnaden av vattenkraften i Sverige.36 

 

Ett av medlemmarnas syften med att begära att ångpanneföreningen skulle utföra elektrisk 

kontroll var att dessa skulle bli billigare jämfört med de kontroller och konsultationstjänster 

som kunde köpas från annat håll. När det visade sig att så inte alltid blev fallet, utan i vissa 

fall till och med tvärt om dyrare, och medlemmarnas protester började komma in till 

föreningens kontor kände föreningen sig tvungen att poängtera att den eltekniska 

avdelningens verksamhet drevs med samma principer som den ångtekniska verksamheten och 

kontrollerna ”utföras med hänsyn till såväl gällande lagliga bestämmelser som 
                                                 
32  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, styrelseprotokoll (1912) 
33  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1912) s. 5 
34  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1913) s. 3 
35  Nycander (1922) s. 34 
36  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1913) s. 8 
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brandstodsbolagens fordringar, och lämnas skriftliga, detaljerade anvisningar om de 

förändringar, som böra vidtagas, där en eller annan del af anläggningen är bristfällig. Vid 

utöfvandet av denna verksamhet har dock den principen alltid tillämpats, att anläggningen ej 

blott revideras med afseende på dessa bestämmelser, utan att dess skötsel, driftsäkerhet och 

ekonomi i lika hög grad kontrolleras”.37 

 

Att somliga medlemmar inte på förhand hade kommit till full insikt om föreningens 

inspektioner och nyttan därav antyds i 1915 års berättelse där följande står att läsa ”Det har 

också visat sig, att personalen vid de under föreningens elektriska kontroll stående 

anläggningarna allt mera ådagalagt förståelse för de råd och anvisningar, som lämnats af 

föreningens ingeniörer, samt lärt sig uppskatta nyttan af att besiktningarna utföras på det 

noggranna och ingående sätt, som af föreningen vid kontrollen tillämpas”. Man kan ana den 

frustration som somliga av de ansvariga för elanläggningar kan ha känt, samt att hela 

inspektionsprocessen kunnat komma att uppfattas som ett ifrågasättande av deras 

yrkeskunnande.  

 

Världsutställningen i San Fransisco 1915 bevistas av föreståndaren för den elektrotekniska 

avdelningen, John Österberg. Under resans gång tar han även tillfället i akt att besöka olika 

industrier och med sig hem har han en rad nyheter och uppslag. 

Världskrigets effekter 

I och med det första världskrigets utbrott 1914 förändras förutsättningarna på många olika 

plan i det svenska samhället, och som man kan ana, även hos ångpanneföreningen. I 

årsredovisningen samma år tackar styrelsen sina medlemmar för förståelse och överseende 

med de förseningar i inspektioner och andra uppdrag som uppstod när många av de yngre 

ingenjörerna mobiliserades.38 

 

Ute i landet blir tillgången på många viktiga råvaror begränsad. Bland annat blir importen av 

bränslen starkt lidande vilket får föreningen att genomföra ytterligare omfattande prover och 

undersökningar rörande förbränningsteknik men även på användandet av inhemska bränslen 

bland annat ved och torv men även, till och med, kottar, bark och stubbar. Under 1916 börjar 

förut nämnda E. Spetz samverka med den nystartade bränslebesparingsbyrå i frågor rörande 

                                                 
37  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1914) s. 6 
38  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1914) s. 9 
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just bränslebesparing. Arbetet innebär bland annat författande av eldningsinstruktioner för 

kakelugnar med mera, och att föreningen för första gången låter sina förvärvade kunskaper 

komma tillnytta även utanför dess medlemskrets. I 1917 års verksamhetsberättelse står att läsa 

”Ehuru det ligger utom föreningens uppgift att lämna råd och upplysningar till annat än 

föreningsmedlemmar, har styrelsen dock, med hänsyn till bränslefrågans stora 

nationalekonomiska betydelse, icke ansett sig kunna alldeles förvägra utomstående 

föreningens biträde utan ställt dess stora sakkunskap till förfogande åt en del 

sammanslutningar av fastighetsägare i ett flertal landsortsstäder vid ingångsättandet av 

driftskontroll å centralvärmeledningar.”39  

 

Bränslebristen får dessutom fler och fler industrier att överväga en övergång till den mer 

tillgängliga elkraften vilket gynnar utvecklingen av den nya avdelningen.40 Att genomföra 

dessa övergångar är dock inte helt oproblematiska. Den elektrotekniska avdelningens 

konsultationsverksamhet anlitas flera gånger för utarbetande av fullständiga förslag till 

nyanläggningar men dessa ha svårt att realiseras. ”Anledningen härtill har varit de oerhört 

uppdrivna priserna å elektriska maskiner och installationsmateriel, som leverantörerna vetat 

att betinga sig.”41 

 

Den högkonjunktur som uppstår i början av världskriget gör att hela föreningen får mycket att 

göra. Men ju längre kriget pågår övergår högkonjunkturen i en kristid som blir tämligen 

påtaglig även ute i industrin då det saknas materiel till maskiner och anläggningar, som 

ytterligare en effekt av detta blir de provisoriska och rent av farliga lösningarna blir allt fler 

och fler.42 

Mellankrigstiden 

Så snart kriget slutar och den internationella handeln kommer igång igen finns det således 

mycket att göra för att förbättra säkerheten i anläggningarna ute i landet.  

 

Efter kriget fortsätter de båda avdelningarna att växa, framför allt den elektrotekniska 

avdelningen, som redan 1919, alltså bara sex år efter dess inrättande, har lika många 

ingenjörer anställda som den ångtekniska avdelningen. Antalet medlemmar vid den 

                                                 
39  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1916-17) 
40  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1916) s. 3 
41  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1918) s. 13 
42  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1918) s. 12 
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ångtekniska verksamheten är dock fortfarande mer än tre gånger så stor, närmare 880, att 

jämföras med 255 hos den elektrotekniska avdelningen.43 

 

På grund av de långa avstånden i Sverige och föreningens tilltagande aktiviteter i Norrland 

stationeras efterhand ingenjörer ut, med början 1918 i Härnösand, men redan året därpå även i 

Jämtlands län, för att bättre och billigare kunna serva sina medlemmar och fullgöra sina 

uppdrag.44 

 

Efter kriget sjunker priserna på importerad kol till nästan förkrigspriser, något som tar udden 

av den forcerade övergången till elkraft som påbörjades under kriget. Den fortsatta 

utbyggnaden av vattenkraften gör dock att elektrisk kraft blir allt vidare tillgänglig och till ett 

konkurrenskraftigt pris. När kolpriset börjar öka igen ett par år in på 1930-talet blir det åter 

igen viktigt att få bränslet att räcka så länge som möjligt, ta till vara på värmen och se till att 

värmeisolera väl. ”Att stora besparingar i regel stå att vinna inom en värmekonsumerande 

industri är sedan länge bestyrkt av erfarenheten.” Den värmekonsumerande industrin som 

omnämns är till exempel pappersmassefabriker eller järnverk.45 

 

Dessa typer av värmekonsumerande industrier blir så småningom en stor och viktigt del av 

verksamheten för den ångtekniska avdelningen. Något som visas inte minst av ett beslut som 

står att läsa i 1929 år verksamhetsberättelse: ”för att tillgodose ett av målsmän för 

cellulosaindustrien inom Sundsvalldistriktet uttalat önskemål att hava tillgång till en av 

ångtekniska avdelningens konsulterande ingeniörer för tillsyn och kontroll av anläggningarnas 

bränsleekonomi liksom även för varjehanda andra uppgifter inom ifrågavarande område 

kommer föreningens ingeniör Gustaf Edling att under innevarande år stationeras i 

Sundsvall.”46 

Trettiotalskrisen 

Den kris som drabbade Sverige i början på 1930-talet och var som djupast sommaren 1932 

blev förvisso svår, men samtidigt ganska kort. I krisens efterdyningar hamnade en stor del av 

ägandet inom industrin hos svenska storbanker. 

 

                                                 
43  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1919) s. 15 ff. 
44  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1919) 
45  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1939) s. 34 f 
46  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1929) s. 3 
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Denna kris brukar anses utgöra brytpunkten mellan två strukturcykler. Den tidigare 

strukturcykeln hade präglats av komplementära effekter mellan ångkraft och järnvägens 

utbredning, och den nya strukturcykelns utvecklingsblock kom att domineras av 

elektricitetens och bilismens utbredning.47 

 

Min uppsats har utgått från att mycket av den verksamhet som var förknippad med ångpannor 

och ångkraft i och med denna strukturkris försvinner och ersätts med elektriska motorer och 

elektricitet istället. Men samtidigt har Mellersta och Norra Sveriges ångpanneförening 

överlevt denna kris och bör således ha haft mera i sin verksamhetsportfölj att stödja sig på än 

bara ångteknik. Som vi har sett grundades under 1910-talet en elektroteknisk avdelning 

parallellt med den ångtekniska så föreningen har inte varit helt utlämnad åt ångteknikens väl 

och ve. Men låt oss undersöka hur det ser ut i föreningen under åren runt krisen. 

 

Verksamheten är som nämnt uppbyggd kring den ångtekniska och den elektrotekniska 

avdelningen. Hos båda dessa har föreningen haft två huvudsakliga principiella uppgifter, det 

är dels de återkommande besiktningarna och dels konsultationsverksamheten. Föreningen 

beskriver själv dessa uppgifter såhär ”Medan de förstnämnda haft till uppgift att åt 

föreningens medlemmar utföra alla dem enligt statliga föreskrifter åliggande undersökningar 

till undvikande av olyckshändelser, har däremot den konsulterande verksamheten haft till 

syfte att åt medlemmarna skapa driftsäkra och ekonomiskt goda anläggningar. Till ernående 

av detta syfte har den konsulterande verksamheten alltjämt i huvudsak omfattat allehanda 

utredningar, utarbetande av förslag till nyanläggningar eller utvidgningar och förbättringar, 

infordrande av anbud å leveranser, anbudsgranskringar, uppgörande av kontraktsförslag, 

kontroll av respektive anläggningar under deras utförande och vid leveransernas 

fullgörande.”48  

 

Denna verksamhet har beskrivits tidigare men jag tar upp den igen för den är viktig för 

förståelsen av det kommande förloppet. Jag vill framför allt peka på de väsentligt skiljda 

typerna av verksamhet. Dels den statligt föreskrivna kontrollen som åligger medlemmarnas 

anläggningar och dels den ”frivilliga” konsulterande tjänsten som medlemmarna köper av 

föreningen.  

 

                                                 
47  Schön (2000) s.355 
48  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1927) s. 4 
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I verksamhetsberättelserna från krisåren står förvisso att läsa att föreningen utvecklas i 

enlighet med verksamhetsplanen. Tittar man under respektive avdelnings stycken kan man 

dock se att mycket av den konsulterande verksamheten får stå tillbaka. Föreningen gör en del 

utredningsarbeten, vissa är även av en betydande storlek, men man skriver att förverkligandet 

av dessa på grund av den rådande krisen har skjutits på framtiden. I diagram 1 visas 

medlemsutvecklingen för de två avdelningarna och som synes är det inga större tapp vid 30-

talskrisen som skulle tyda på någon utbredd nedläggning av industrier. Men att många hade 

det knapert antyds av att det under 1932 inkommer till styrelsen upprepade förfrågningar om 

att föreningen ska sänka avgifterna för ångpannekontrollen. Året därpå kommer förfrågningar 

om att sänka avgifterna hos den elektrotekniska avdelningen. Styrelsen möter sina 

medlemmar halvvägs och sänker eller tar bort vissa avgifter.49 

 

 

Diagram 1: Medlemsutvecklingen för de två avdelningarna från grundandet av den 
elektrotekniska avdelningen fram till 1939. Under hela perioden ökar medlemsantalet hos den 
ångtekniska avdelningen, medan den elektrotekniska avdelningen faktiskt tappar ett antal 
medlemmar i samband med krisen.50 

 

1933 kan man i verksamhetsberättelsen läsa att ”konsultationsverksamheten åter tar fart” och 

året därpå har beläggningen ökat ännu mera från en ”icke obetydlig nivå.”51  

 

                                                 
49  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1932-1933) 
50  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelser de aktuella åren. 
51  Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, verksamhetsberättelse (1933-1934) 
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Ångpanneföreningen klarar sig igenom krisen och får därefter bråda dagar då Sverige går in i 

en högkonjunktur som kommit att bli närmast legendarisk.
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Analys och slutsatser 
I uppsatsen har Ångpanneföreningens utveckling från tiden kring 1910 fram till 1939 

studerats. Det motsvarar grovt räknat rationaliseringsfasen i den strukturcykel som Schön 

menar började de första åren på 1890 talet. Teorierna försöker förklara utveckling hos industri 

och samhällen i stort och är inte direkt tillämpbar på enskilda företag.  

 

Jag menar dock att Ångpanneföreningens verksamhet kan ses som ett uttryck för teorin. 

Ångpanneföreningens verksamhet startar i stort sett samtidigt som omvandlingsfasen övergår 

i rationaliseringsfasen och vad är Ångpanneföreningens raison d'être om inte att åstadkomma 

säker och ekonomisk, dvs. rationell, drift av ångpannor?  

 

Schön påpekar även att nya tekniker oftast inte uppfinns samtidigt som de får spridning, utan 

att de ofta har existerat en tid i skymundan av den dominerande tekniken, och att det är först i 

och med strukturkrisen som vägen bereds för ny teknik. I det här fallet är det elektriciteten 

som slår igenom och får en stor spridning efter krisen på 1930-talet. En kris som på sätt och 

vis bör markera slutet på epoken med ångkraft. 

 

Även om bilden inte är entydig går det heller inte att förkasta Schöns modell. Elektriciteten 

börjar spridas i Sverige i slutet av 1800-talet och inkorporeras i Ångpanneföreningen ungefär 

tjugo år senare. Därefter dröjer det ytterligare cirka tjugo år innan man talar om ett verkligt 

genombrott, tidigare hade elektrifieringen i huvudsak skett inom industrin. 

 

Ångpanneföreningen och den ångtekniska avdelningen fortsätter att existera efter krisen bland 

annat tack vare att man även kontrollerar andra typer av pannor och trycksatta kärl, samt att 

övergången inte sker över en natt utan kanske snarare att det inte sker särskilt många 

nyinvesteringar i ångpannedrift utan det bestånd som finns får stå och gå tills dess att 

medlemmarna bestämmer sig för att uppgradera. 

 

”Skapandet av den elektrotekniska avdelningen” 

Som framgått av uppsatsen var det inte utan viss tvekan som Mellersta och Norra Sveriges 

Ångpanneförening till sist bestämde sig för att parallellt med den ursprungliga verksamheten 

även inrätta motsvarande typ av kontroll och konsultation även inom det elektrotekniska 

området. Såhär i efterhand, nästan hundra år senare, känns denna tvekan en aning märklig, 

elektricitet var ju framtiden! Det borde ju trots allt ha stått klart redan på den tiden. 
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Elektricitet är ett mycket högkvalitativt energislag som kan produceras storskaligt och 

distribueras utan större svårigheter till användarna etc. Varför denna tvekan? För att kunna 

försöka förstå detta blir vi tvungna att tänka bort allt vi vet om vad som hände sen och ta oss 

tillbaka i tiden.  

 

Att styrelsen inte har några särskilt varma känslor för elektriciteten är uppenbart, flera gånger 

argumenterar de för att ångan fortfarande har mycket kvar att ge, bara föreningen får göra 

ordentliga utredningar och komma med förslag finns mycket att spara på ånga som för 

tillfället går om intet genom att inte tas tillvara på bästa sätt. En anledning härtill kan vara att 

ingen av personerna i styrelsen hade någon större erfarenhet av elektricitet och heller inte 

hade något investerat i den nya tekniken (till skillnad från somliga styrelsemedlemmar i Södra 

Sveriges Ångpanneförening).  

 

Föreningen hade ju även kommit till världen enkom för att syssla med ångpannekontroll och 

var inte, och betraktades inte, som ett företag eller som att det hade någon särskild affärsidé. 

Därför var det kanske inte heller någon idé att ändra på densamma. 

 

Styrelsen ansåg dessutom att föreningens medlemmar kunde få kompetent hjälp av andra 

firmor som sysslade med besiktning och konsultationer inom det elektrotekniska området så 

de stod inte utan hjälp. 

 

Possnert skriver i sin uppsats att föreningens syfte och mål ska förstås som leverantörer av 

kraftförsörjningslösningar snarare än som experter på el och ångkraft och att denna vida 

avgränsning möjliggör för nya influenser att inkorporeras i föreningen. Jag vill nog påstå att 

det är en för generös tolkning av föreningens aktiviteter, eftersom praktiskt taget inga för 

verksamheten nydanande beslut fattas av styrelsen. De förändringar som åstadkoms 

genomförs först efter avsevärda påtryckningar från föreningens egna medlemmar, det gick ju 

till och med så långt att somliga medlemmar lät inregistrera sig hos Södra Sveriges 

Ångpanneförening för att få sina anläggningar kontrollerade eftersom deras egen förening inte 

hade den kompetensen. Istället bör föreningens agerande förstås som, istället för att förutse 

utvecklingen och vidta mått och steg för att hantera denna, inta en mer passiv roll och svara 

på medlemmarnas önskemål. Något som jag även tycker passar bättre med tanke på dess 

ursprungliga karaktär av ”intresseförening”.  
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När beslutet om en utvidgning väl är taget finns det dock få hinder för att genomföra 

förändringen. Föreningen har inga tunga investeringar i form av verktyg och maskiner utan 

arbetsmaterialet finns i medarbetarnas huvuden. 

 

Att beslutet om en elektroteknisk avdelning låg rätt i tiden antyds av diagram två och tre. 

 

Diagram 2: Effektiva hästkrafter från ångmaskiner och elektriska motorer i Sverige 1911-
1950. 

Diagram 3: Effektiva hästkrafter från ångmaskiner i Sverige 1911-1950. 

 

Det är förvisso troligt att föreningen blev mer affärsmässig i sitt agerande när man bildade 

bolag, men att undersöka detta ligger gott och väl utanför denna uppsats ramar. 
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”Hur hanterade Ångpanneföreningen krisen kring 1930?”  

Som vi har sett ger inte uppsatsen något stöd för att Ångpanneföreningen skulle ha hanterat 

krisen kring 1930-talet på något särskilt sett. En del av verksamheten minskade hos de båda 

avdelningarna, nämligen den som hade att göra med konsultationstjänsterna. Medan den andra 

verksamhetsgrenen, kontrollen, fortsatte tämligen oberoende av konjunkturläget. En av 

anledningarna till detta är naturligtvis att kontroll och inspektion är reglerat i lag. För att få 

köra anläggningarna krävs att de är kontrollerade och godkända. 

 

”Varför blev inte krisen mera kännbar för Ångpanneföreningen?” 

Eftersom Ångpanneföreningen hade organiserat sin verksamhet som en kooperation har man 

så att säga försäkrat sig om sysselsättning så till vida att medlemmarna svårligen kan gå till 

någon konkurrent (utan att ha lämnat föreningen). Dessutom hade man redan från föreningens 

bildande, ja till och med som en förutsättning för dess bildande, ett antal medlemmar som 

betalade medlemsavgifter och så vidare. Något som på sätt och vis gör konkurrenssituationen 

lite speciell, jämfört med om man sålt motsvarande tjänster på en öppen marknad. 

 

Eftersom Ångpanneföreningen huvudsakligen sysslar med kraft- och energifrågor och dessa 

återfinns i alla branscher oavsett deras kärnverksamhet har man på sätt och vis gjort sig 

mindre känslig för konjunktursvängningar i olika branscher. Åtminstone mindre så än vad till 

exempel ett företag som producerar ull och säljer till ett väveri. Men detta är naturligtvis 

ingen garant för att bli immun mot konjunktursvängningar. 
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Förslag till fortsatta studier 
En av slutsatserna i denna uppsats är att föreningen hade en ”passiv” roll visavi sina 

medlemmar och svarade på deras förändrade villkor snarare än att försöka förutse dessa och 

vidta egna åtgärder för att förekomma dem. 

 

Kanske var det därför det interna förslaget att ytterligare vidga verksamheten och börja 

projektera processanläggningar som presenterades efter andra världskriget fick avslag hos 

styrelsen. En verksamhet som inte skulle ha inneburit några stora nyheter eftersom man hade 

arbetat med företrädare från den branschen under en lång tid. 

 

Utan att gå in närmare på turerna kring detta vägval kan man kanske gissa att styrelsen hade 

övervägt förslaget ytterligare både en och två gånger om det hade kommit från medlemmarna 

själva, snarare än från de egna ingenjörerna. 

 

Nu tog istället andra konsultbolag chansen och växte sig stora inom denna bransch.
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