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Abstract 
Daniel Nyqvist: Visioner om den svenska vattenkraften. Uppsala universitet: Inst. för idé- och 
lärdomshistoria, C-uppsats, 
vårtermin, 2014. 

De svenska statliga vattenkraftsprojekten i början av 1900-talet speglar en förhoppning om ett starkt 

industriellt Sverige något som tidigare forskning har påpekat. Syftet med den här uppsatsen är att 

undersöka relationen mellan statliga tekniksatsningar och föreställningar om nationen. Jag vill belysa 

att det är viktigt att sätta sådana projekt i relation till föreställningar om vad som är bra och 

eftersträvansvärt, riskfyllt och hotfullt för nationen. Begreppet sociotechnical imaginaries 

(sociotekniska föreställningar) relaterar den ”kollektivt föreställda idén” om nationen till 

teknikutveckling, där tekniken ofta representerar verktyg för att nå den eftersträvade visionen. Med 

föreställningar om vattenkraften i centrum målas det tredje statliga vattenkraftsprojektet i Älvkarleby 

upp med början vid bildandet av en statlig vattenkraftsproducent fram till den första fasen i elnätets 

utbredning. Jag visar att sociotekniska föreställningar underbygger argumenten i det politiska 

beslutsfattandet och operationaliseras i den ingenjörsmässiga praktiken.  
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Förord 

Under arbetes gång har jag stött på ett antal personer som har hjälpt mig att färdigställa uppsatsen. 

Många gånger har både material och syfte för uppsatsen bytt skepnad. Detta har gjort att jag har lärt 

mig otroligt mycket mer än vad som ryms inom ramen för den här uppsatsen. Bland annat har jag 

bekantat mig med Älvkarlebys hembygdshistoria och läst många tidningars rapporteringar av 

kraftverksbyggandet. Detta har skänkt mig en djupare förståelse för vad statliga satsningar innebär, 

inte bara för kraftverkets utformning som är i fokus i denna uppsats, utan också för människor i 

omgivningen. Det har också gett mig nya perspektiv på dagens energipolitik. Tack till Jenny Beckman 

som har väglett mig genom en härva av olika material och teoretiska begrepp. Tack även till Olle 

Jansson, Bo Janzon och Britt-Marie Strand som har guidat mig genom Älvkarleby hembygdshistoria 

och satt den i relation till kraftverket.   
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Introduktion 

Inledning 

I nordöstra Uppland i det lilla samhället Älvkarleby forsar Dalälven förbi under Carl den XIII bro på 

väg mot utmynningen i Östersjön. Ifrån bron, som ligger intill Älvkarlebyfallet, kan man beskåda ett 

kraftverk som byggdes för hundra år sedan av Kungl. Vattenfallsstyrelsen (Vattenfall). Älvkarleby 

Kraftverk var 1915 det tredje statliga kraftverksprojektet i och speglar en vision om ett starkt 

industriellt Sverige något som har påpekats i tidigare forskning. Då en del forskning har undersökt 

olika faktorer som påverkat utformningen av statlig vattenkraftsbyggnad i både Porjus och Trollhättan 

i början av 1900-talet1, har mindre uppmärksamhet ägnats åt Älvkarleby.  

Begreppet sociotechnical imaginaries 2  (sociotekniska föreställningar) relaterar ”den kollektivt 

föreställda idén”3 om nationen till teknikutveckling, där tekniken ofta representerar verktyg för att nå 

den eftersträvade visionen. Med hjälp av begreppet ges ett perspektiv på hur Älvkarleby kom att bli 

det tredje statliga vattenkraftsprojektet. Syftet med att använda begreppet sociotekniska föreställningar 

är inte att koppla olika sociala grupper till specifika föreställningar om teknikutveckling, istället är 

poängen att visa att föreställningar är en kulturell resurs i utformningen av en nationell teknikpolicy, 

ett sociotekniskt system och en teknisk artefakt.  

Fokus i den här uppsatsen är lagt på de visioner som förknippas med en ny stor statlig tekniksatsning. 

Syftet är att skapa en djupare förståelse för relationen mellan statliga tekniksatsningar och 

förställningar av nationen både i de politiska och tekniska beslutsprocesserna. Några frågeställningar i 

uppsatsen är: (1) Vilka sociotekniska föreställningar förknippades med vattenkraft och Älvkarleby 

kraftverk? (2) Hur influerade dessa utformningen av Älvkarleby kraftverk?  

Tidigare forskning 
Flera forskare har berört den statliga vattenkraftssatsningen i början av 1900-talet. Eva Jakobsson har 

skrivit om vattenkraftsprojektet i Trollhättan som blev inledningen till bildandet av Sveriges första 

statliga elkraftsproducent – Vattenfall.4 Staffan Hansson har redogjort för byggnaden av Porjus som 

var ett statligt vattenkraftprojekt ”långt in i vildmarken”5 i ”framtidslandet” Norrland. Båda dessa 

avhandlingar pekar bland annat på förhållandet mellan Sveriges industriella visioner och 

teknikutveckling som en viktig komponent för att förstå svensk vattenkraftsutveckling under den här 

perioden. Liksom Jakobsson och Hansson så har Mats Fridlund ingående pekat på att vattenkraften 

målades upp som ett verktyg för en slags nationalistisk självhävdelse i den industriella 

utvecklingskampen gentemot andra industriländer. Detta var särskilt tydligt inom den elkrafttekniska 

                                                   
1 Hansson 1994, Jakobsson 1996 
2 Jasanoff and Kim 2009, s.122-124 
3 Jasanoff and Kim 2009, s.121 
4 Jakobsson 1996 
5 Hansson 1994 
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utvecklingskulturen. Den elkrafttekniska utvecklingskulturens dominerande värdesystem präglades 

starkt av något han kallar en utvecklingsnationalism. Den nya formen av nationalism var något som 

utvecklades i många av de nya industriländerna vid den här tiden och medverkade till en förändrad syn 

på statens roll och dess uppgifter för rikets industrialisering.  

Material och avgränsningar 

Det studerade materialet består av arkivmaterial ifrån Vattenfall, avsnitt ifrån Teknisk Tidskrift, samt 

propositionen som godkände byggandet av Älvkarleby Kraftverk. Materialet är valt utifrån (a) Om 

texten rört åsikter om vattenkraften i samband med Älvkarleby, och (b) om texten rört åsikter gällande 

byggandet av Älvkarleby Kraftverk. Den tydligaste distinktionen mellan materialen kan göras genom 

att titta på dess tänkta mottagare. Medan arkivmaterialet ifrån Vattenfall gäller intern korrespondens 

mellan ett fåtal specifikt insatta personer så är materialet i Teknisk Tidskrift till för hela den 

elektrotekniska utvecklingskulturen och propositionen är ett referat ifrån regeringsmän och Vattenfalls 

utläggande för beslut om kraftverkets byggnation. Skopet för uppsatsen sträcker sig ifrån grundandet 

av en statlig vattenkraftsproducent 1907 till perioden då byggandet av elnätet hade nått sin första fas 

omkring 1916. 

Sociotekniska föreställningar  
I kritisk diskursanalys definieras ”föreställningar” som ”representationer av hur saker borde, kunde 

eller skulle vara”6 . Förställningar kan förverkligas genom att bli institutionaliserade i nätverk av 

praktiker7. 

“Imaginaries produced in discourse are an integral part of strategies; and if strategies are 
successful and become implemented, then associated imaginaries can become 
operationalised, transformed into practice, made real”.8  

Om förställningarna blir implementerade beror på praktisk rimlighet (practical adequacy) och 

övertygelse (conviction). Med praktisk rimlighet menas att världen måste vara formad så att den 

föreställda verkligheten är nåbar samt att agenterna som föreställs förverkliga den (föreställningen) 

måste också ha makten att kunna det. Med övertygelse menas att föreställningarna och deras 

delstrategier måste vara övertygande för de människor som behöver övertygas.9 Denna länk mellan 

föreställning och implementering gör föreställningar till en kulturell resurs som påverkar våra vägval.  

Sheila Jasanoff har pekat på hur föreställningar om vad som är bra eller eftersträvansvärt i en nation 

påverkar nationens tekniska vägval.10 För att förstå teknikutveckling i ett land är det alltså intressant 

att studera vilka framtidsvisioner som kan relateras till teknik och vetenskap. Frågor om hur samhället 

ska styras är alltid bundna till uttalade eller outtalade politiska föreställningar om kostnader och 

                                                   
6 Se Levidow och Papaioannou 2012A, s.37 
7 Se Levidow et al., 2012, s.42 
8 Se Levidow och Papaioannou 2012, s.38 
9 Se Levidow och Papaioannou 2012, s.38 
10 Jasanoff and Kim 2009 
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förmåner för tekniska vägval. Dessa föreställningar kallar de sociotechnical imaginaries (i 

fortsättningen kommer ”sociotekniska föreställningar” eller bara ett kursiverat ”föreställningar” att 

användas) och definierars som ”collectively imagined forms of social life and social order reflected in 

the design and fulfillment of nation-specific scientific and/or technological projects”. Föreställningar 

finns i ”en behållare” av normer och diskurser, metaforer och kulturella meningar som olika aktörer 

bygger sina politiska preferenser på. De målar inta bara upp eftersträvansvärda och uppnåeliga 

framtidsscenarion utan varnar också för risker som kan finnas i vägen för visionen.11  

Les Levidow och Theo Papaioannou har studerat statliga organ (”state bodies”) och deras roll i att 

effektivt forma prioriteringar för bioenergi i den offentliga sektorn under 2000-talet i Storbritannien. 

De identifierar de sociotekniska föreställningarna ”localisation”, ”agri-diversification” och ”oil-

substitition” och relaterar dem till olika bioenergiteknologier12. De visar på hur brittiska staten har 

främjat bioenergi i termer av ”allmänhetens bästa”. Den brittiska policyn var från början att hitta 

möjligheter till ökad energisäkerhet, förnybara material och utveckling av landsbygden. Senare blev 

minskade koldioxidutsläpp ett mer uttalat mål, vilket bland annat var stimulerat av EU:s riktlinjer för 

förnyelsebara bränslen.  

In elaborating those aims, the public good has been envisaged through three sociotechnical 
imaginaries – localisation, agri-diversification and oil substitution – as feasible, desirable 
futures via bioenergy innovation. Each imaginary combines an account of environmental 
sustainability and economic advantage, partly by conflating private interests with the public 
good. Each imaginary provides a cultural resource for strategies to gain policy commitments 
and R&D funds.13 

I den här uppsatsen kommer sociotekniska föreställningar att i huvudsak förknippas med de personer 

som kan ses som agenter associerade med föreställningens praktiska rimlighet och övertygelse. Dessa 

bedömer jag bland annat vara statliga tjänstemän och personer i den elkrafttekniska 

utvecklingskulturen.  

Bakgrund 
Viktigt för resonemangen i uppsatsen är att förstå de institutionella förhållandena mellan stat och 

industri. Det är också viktigt att förstå de tekniska begränsningar som ingenjörerna stod inför vid den 

här perioden. Detta kapitel uppmärksammar dessa aspekter för att introducera läsaren. 

Staten och industrin i början av 1900-talet 
Ifrån mitten av 1800-talet gjordes en rad reformer i den svenska näringslivslagstiftningen vilket 

innebar en ökad frihet för industrin. Några exempel är aktiebolagsreformen 1848 och den utvidgade 

näringsfrihetsförordningen 1864. De institutionella förändringarna som genomfördes under den här 

perioden visar på att staten hade en central och pådrivande roll i industrialiseringsprocessen. 14 

                                                   
11 Jasanoff & Kim 2009, s. 123 
12 Levidow och Papaioannou 2012, s.35 
13 Levidow och Papaioannou 2012, s.47 
14 Lindberg 2008, s. 18-19 
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Reformerna innebar i praktiken att staten mer aktivt skulle främja den inhemska industrin. Staten 

skulle, med de privata bolagen som förebild, forma en byråkrati som var inriktad på 

”prestationsförvaltning” vilket bland annat innebar att tekniker och sakkunniga fick en mer betydande 

roll i den nya statliga gestaltningen. 15 Staten skulle därmed i större grad bli en aktiv främjare eller till 

och med ledare av det inhemska näringslivet och målet var nationens utveckling. Eva Jakobsson 

använder sig av begreppet organiserad kapitalism16 för att förstå relationerna mellan industri och stat 

under perioden 1890-1930. Perioden karaktäriserades av utveckling av kommunikationer, tekniska 

innovationer, nya energikällor, förändringar i industriernas organisation, och inskränkning av 

marknadskrafterna genom truster och karteller. 17  

Elkraft- och Vattenkrafttekniken 

Elkraftteknologin hade introducerats i Sverige liksom i de flesta länder som belysningskälla. 

Belysningskällorna (i from av bågljus) sattes i början upp på industrier och i vissa centrala områden i 

Stockholm i slutet av 1870-talet.18 Ångmaskiner eller gasmotorer var de vanligaste drivkällorna under 

den här perioden, vilket innebar ett importberoende av kol då den svenska kolen hade dåligt 

energivärde. Ett stort hinder som nyligen hade övervunnits vid början av 1900-talet var att det inte 

fanns teknik för att överföra likström över längre sträckor utan stora förluster eller höga kostnader. 

Växelström å andra sidan hade haft problem med att designa motorer som kunde hantera en 

alternerande strömstyrka. Den så kallade trefas tekniken möjliggjorde överföringar på längre sträckor, 

utan problem på 200 km. Den nya tekniken öppnade upp för energidistribution ifrån lokala nätverk till 

regionala system. Runt 1915 hade tekniken kommit så långt att högspänningsöverföringar på 70kV var 

möjliga. I andra länder som Tyskland och USA hade man börjat med överföringar på över 100 kV.  

Föreställningar om vattenkraften 
Här ska jag rama in de symboler och meningar som blev förknippad med vattenkraften främst ibland 

industriförespråkare, men som vi ska se senare, också bland personer i regeringen. Det första avsnittet 

presenterar Fridlunds forskning om utvecklingsnationalismen som en ”behållare” av kulturella 

symboler och meningar i vilken sociotekniska föreställningar om vattenkraften kunde skapas. I det 

andra avsnittet relateras dessa till vattenkraften. 

Utvecklingsnationalismen  
Perioden 1905-1907 var enligt Fridlund genombrottsår för utvecklingsnationalismen. Nationalismen 

under denna tid skiljde sig från tidigare ”patriotism” genom att den var med framtids och 

                                                   
15 Jakobsson 1996 s.71, Fridlund 1999, s 41 
16  Jakobsson 1996, s 71, Jmf. Klassisk (1840-1890), Participitorisk (1930-1970) och Korporativ (1970-) 
Kapitalism.  
17 Jakobsson 1996, s.71 
18 Garnert 
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nutidsorienterad. Den sökte att väcka folkets självkänsla och uppmanade till en motsatsställning till 

andra folk; nationen fick inte ”komma efter i utvecklingskampen” och man var bland annat tvungen att 

skydda sig från ”intrång” ifrån andra mer avancerade industrinationer. I Sverige förstärktes den av 

flera politiska händelser. Unionskrisen som ledde till unionsupplösningen 1905 och tullfrågan där 

protektionisterna gick till strid med slagordet ”Sverige åt svenskarna” är några exempel. 

Massutvandringen till Amerika framstod som ett stort hot mot Sveriges välfärd och ”att utifrån 

amerikanska förebilder och med amerikansk organisation och återvändande svenskamerikaner 

modernisera Sverige sågs som ett sätt att hejda emigrationen”19.  

Vattenkraften neutraliseras 

Många av industrins företrädare, i synnerhet företrädare för den elkrafttekniska industrin verkade för 

att politiskt neutralisera och nationalisera elkraften och vattenkraften. De kan ses som agenter med en 

möjlighet att implementera sina visioner eller med inflytande nog för att kunna övertyga andra agenter 

med mer makt. Fridlund har gått igenom material ifrån olika industriförespråkare. Han menar att dessa 

fungerade som ”ideologiska nationsbyggare genom att med olika offentliga presentationer ladda den 

svenska vattenkraftutbyggnaden och det nationella på ett ideologiskt plan – elkrafttekniken 

nationaliserades”. Retoriken karaktäriserades av att helga den svenska vattenkraftsutbyggnaden genom 

att presentera den som ett element och verktyg för en nationell samling. Den skulle skapa 

konkurrensfördelar för industrin och skänka Sverige dess ”andra stormaktstid”. Den skulle stärka den 

Svenska nationella autonomin och som konsekvens (i retorisk mening) dess ställning gentemot 

konkurrerande nationer genom att med det ”vita kolet” minska importberoendet av stenkol. 

Naturresurserna och i synnerhet vattenkraften var ett symboliskt verktyg för nationell självhävdelse; 

de gav ”absoluta konkurrensfördelar” i nationskampen. Det glesbebyggda Norrland, med dess skog- 

och malmtillgångar och dess många älvar ansågs vara ”framtidslandet”20.  

Staten bygger Älvkarleby Kraftverk 
Hittills har fokus legat på meningskapandet kring vattenkraften under slutet på 1910-talet. Nu är 

istället syftet att identifiera de sociotekniska föreställningar som operationaliserades i det statliga 

vattenkraftsprojektet vid Älvkarleby. Avsnittet handlar om statliga tjänstemäns och ingenjörers 

visioner i samband med politiska och tekniska överväganden i byggandet av Älvkarleby kraftverk. 

Syftet med avsnittet är att beskriva relationen mellan föreställningar och de praktiska beslut som tas i 

byggandet av ett statligt kraftverk.  

                                                   
19 Fridlund 1999, s.41 
20 Fridlund s.1999, s.42 
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Sverige får en statlig kraftverksproducent 
Innan vi frågar oss vilka sociotekniska föreställningar som medverkade till att Älvkarlebyfallet blev 

föremål för en statlig vattenkraftsatsning är det naturligt att fråga sig vilka föreställningar som 

medverkade till att Sverige fick ett statligt organ som byggde och producerade vattenkraft. Den frågan 

ligger dock utanför den här uppsatsen. Man kan däremot anse det troligt att samma eller besläktade 

föreställningar var förekommande med tanke på att den statliga vattenkraftssatsningen var relativt ny. 

Andra svar på i den statliga vattenkraftsinblandningen finns däremot i tidigare forskning.  

En grundläggande förklaring är att staten ägde vattenfall. Dessutom hade man tidigare lyckade statliga 

projekt som positiva förebilder där utbyggnaden av telegrafsystemet och järnvägsutbyggnaden kan 

räknas till dessa. Järnvägen var dessutom en potentiell kund till elkraften eftersom det fanns planer på 

att börja med elektrifiering av järnvägen med förebilder i utlandet ifrån sådana projekt. Lars Lundgren 

påpekar att staten tog på sig ansvaret att bygga det första statliga kraftverket i Trollhättan eftersom 

projektet tett sig problematiskt att finansiera för de privata företagen.21 En annan åsikt som framhållits 

av Harald Bohlin var att radikaler inom det liberala och socialdemokratiska partiet konsekvent verkat 

för att ge samhället tillfredställande inflytande på vattenkraftens exploatering. Staffan Hansson menar 

att tillkomsten var betingad av den snabba utvecklingen som skett på vattenkraftens område och när 

staten framträdde som kraftproducent kunde motsättningar mellan ”gammalt och nytt” på olika 

samhällsområden hanteras. Staten tog sig alltså rollen som ett konfliktlösande organ22. Eva Jakobsson 

menar att utvecklingen av en statlig vattenfallsaktör skedde stegvis: ”steg för steg omformades det 

som på ytan framträdde som en statlig verksamhet till en organisation och en ideologi som företrädde 

industriella intressen”23. Hon argumenterar, i motsats till andra forskare, för att Trollehätteprojektet 

inte kan ses som en brytpunkt för den statliga involveringen i vattenkraftutbyggnaden. Staten hade 

ända sedan 1880-talet sett om sina tillgångar vid Trollhättan, dessutom hade staten haft inkomster från 

kvarnar, bergverk, skogar och fisken sen tidigare. Istället var det nya i Trollhätteprojektet att ”ett 

nätverk av systembyggare kunde bygga vidare på och omtolka en gammal statlig 

förvaltningsideologi”24. 

Älvkarlebyfallen blir kraftverksanläggning 
Laxfisket i Dalälven vid Älvkarleby har åtminstone pågått sedan 1100-talet och fallets dånande kraft 

har tagits till vara på i alla fall sedan 1500-talet. Då fanns en såg vid fallet. Efter en tid blev sågen 

nerlagd då bönderna klagade över att laxfisket försämrades när sågens avfall förorenade vattnet. Sågen 

återupptogs, byggdes om, förföll, återupptogs och byggdes om i olika tappningar och av olika 

anledningar igenom seklen. Konflikten mellan sågverket och laxfiskarna tycks ha varit ett 

återkommande tema: År 1868 överläts sågen till en firma i Stockholm som hade planer på att utvidga 
                                                   
21 Se Jakbosson 1996, s.102 
22 Se Jakobsson 1996, s.102 
23 Jakobsson 1996, s.102 
24 Jakobsson 1996, s.103 
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sågverket ytterligare men mötte motstånd ifrån laxfiskarna som fruktade att laxen bland annat skulle ta 

skada av flottningen. Det större sågverket byggdes istället nedströms i Skutskär och en separat 

flottningskanal byggdes ifrån Dalälven ovanför fallet. Men bara 25 år senare skulle laxfiskarna behöva 

vara oroliga igen.   

Frågan om anläggandet av ett vattenkraftverk vid Älvkarleby hade varit uppe i två decennier innan 

byggnationen slutligen genomfördes. Den långa processen kan förklaras av att staten inte visste hur de 

skulle förhålla sig till vattenkraftsutbyggnaden. Efter 1907, när statliga Trollhätte Kanal- och 

Vattenverk hade bildats hade en möjlig lösning öppnats och i och med bildandet av Vattenfall blev 

snart Älvkarleby intressant. Det stora intresset för fallet är ändå intressant att redovisa eftersom det 

belyser de många alternativa sätt på vilket kraftverket kunde blivit (eller inte blivit) byggt. 

Redan 1893 hade frågan om utnyttjande av Älvkarlebyfallen väckts i samband med att ett beslut 

fattades om den framtida dispositionen av det statligt ägda Älvkarleby Kungsgård. Flera aktörer inom i 

regionen hade under 1890-talet skrivit förfrågningar till staten om tillgodogörande av fallet för 

kraftproduktion, däribland Gävle stad, Stockholms gasverk samt några industrimän och 

rikstadsledamöter. Uppsala stadsfullmäktige lade senare också fram en förfrågan. Intresset var alltså 

stort, även Järnvägstyrelsen (SJ) hade intresse av ett vattenkraftverk, dock så hade SJ inga närmare 

planer på att elektrifiera järnvägen i regionen så att vattenkraften kunde utnyttjas. Chefen för 

finansdepartementet, la på uppdrag av staten fram ett förslag 1898 om byggnad av ett kraftverk vid 

fallet. Samma chef hade också lämnat förslag om byggandet av en kraftstation vid Trollhättan. Dennes 

idé var att anlägga ett kraftverk vid Storforsen och på så vis skulle hela kraftverket ligga på statlig 

mark. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, som hade fått remissen, menade att staten genom ägobyte 

mot Söderfors aktiebolag borde förvärva några områden på östra älvstranden och på så sätt förflytta 

kraftverket längre ner för ökad fallhöjd och mer kraftuttag. 25  Ärendet remitterades till 

Vattenfallskommittén som gav en ingenjör i uppdrag att sammanställa förslag för vattenkraftsbyggnad 

för Älvkarlebyfallet och han kom 1900 med tre stycken. Två av förslagen var belägna helt på statens 

mark, men Vattenfall skulle 11 år senare gå på det förslag som skulle ge mest kraftuttag och fick 

därmed ordna med upphandlingar med Söderfors Bruk om dispositionsrätt.  

Under byggandet av Trollhättan hade den dåvarande Trollhättestyrelsen år 1908 fått i uppdrag att 

utreda frågan om byggnaden av statens vattenkraftverk vid Älvkarleby, Vattenfall tog sedan över 

uppgiften. Hansson menar att det lyckade projektet i Trollhättan förmodligen hade gett Vattenfall 

självförtroende för nya satsningar.26  I en proposition 1911 beviljades byggnationen av riksdagen och 

ett anslag gavs på nio miljoner.  

”Vattenfallsstyrelsens förslag innebär, såsom nämnts, att Älfkarleby vattenfall skall af kronan 
själf bebyggas. Härför tala, enligt styrelsens mening, fallens läge och storlek, och på sådant sätt 

                                                   
25 Sandén 1923, s.70  
26 Hansson 1994, s.35 
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skulle staten bäst kunna skörda de direkta och indirekta frukterna af denna naturrikedoms 
nyttiggörande och i vidsträcktaste mån tillgodose det allmännas intresse.” 

Vidare betonades av Vattenfall att kraftverket skulle i alla fall byggas utan uppskjutning. 

Byggnationen motiverades med att billig energi skulle kunna tas till nytta av industrin, kommunerna 

och lantbruket. I ett avsnitt diskuteras hur mycket kolimporten skulle kunna minska av byggandet där 

man räknar den potentiellt producerade kraften i kolekvivalenter. En tydligt industristödjande 

föreställning återkommer också i propositionen. 

”Från statsmakternas sida har så många gånger framhållits den stora nationalekonomiska 
betydelsen däraf att de väldiga naturliga rikedomar, som ligga i våra vattenfall, icke blifva 
obegagnade utan göras fruktbärande för landet genom att tagas i produktionens tjänst, att jag här 
icke torde behöfva vidare orda därom.”27 

I propositionen tillägger man, utan att nämna några motiv, att det inte skulle vara lämpligt med mer 

statlig utbyggnad av egna vattenfall. Detta angick däremot inte Älvkarleby kraftverk eftersom det 

ansågs tillhöra den större klass av kraftverk, liksom Trollhätte- och Porjusfallen, som staten själv 

borde tillgodogöra sig.28 Fridlund menar att det inte heller var självklart inom Vattenfall att man skulle 

åta sig ytterligare ett stort byggnadsprojekt. När uppdraget om utredning av Älvkarlebyfallet hade 

lämnats till det statliga Trollhätte Kanal och Vattenverk så ska vissa varit tveksamma till ytterligare ett 

stort byggnadsprojekt vid sidan av de krävande Trollhätte- och Porjusprojekten. Gösta Malm, som var 

arbetschef på Trollhätte kraftverk, ska bland annat ställt sig tveksam till byggandet. Vilhelm Hansen, 

ordförande för Vattenfall, hade dock drivit på för en snabb utbyggnad av en stor statlig kraftstation vid 

Älvkarlebyfallen.29 Det var Hansen som hade erbjudit staten mark så att Trollhätte Kraftverk kunde 

byggas. I samband med detta hade han uttryckt att ”staten genom låga kraftpriser borde främja den 

inhemska industrialiseringen.”.30  

Sammanfattningsvis har jag identifierat två stycken tydligt uttalade sociotekniska föreställningar som 

redovisas i tabellen nedan. Tillsammans med avsnittet om hur vattenkraften formades i 

utvecklingsnationalismen (”Vattenkraften neutraliseras”) har jag analyserat hur dessa kan ses som 

kulturella resurser.  

  

                                                   
27 Proposition Nr 108 1911, s.17 
28 Proposition Nr 108 1911, s.18 
29 Fridlund 1999, s.85 
30 Fridlund 1999, s.55 
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Genom dessa sociotekniska föreställningar kunde vattenkraften tillgodose ”allmänhetens bästa” 

genom att representera lösningar på flera av nationens utmaningar. Till exempel, genom att framställas 

som industristödjande så kunde vattenkraftprojektet innebära ytterligare fördelar, eftersom industrin 

föreställdes som ett sätt att inte hamna efter i ”utvecklingskampen”, hejda emigrationen och skapa ett 

”Amerika i Sverige”, åtminstone hos de industriella förespråkarna.  

Kraftverkets fysiska utformning 
Här ska jag redogöra två tekniska övervägande som Vattenfall gjorde i och med byggandet av 

Älvkarleby kraftverk. Kraftverket var en del av ett större tekniskt system och påverkade därför andra - 

byggda eller potentiella – kraftverksbyggen och på så vis systemets fortsatta utveckling. Jag visar att 

de två föreställningarna ”minskad kolimport” och ”stöd för industrin” många gånger är inbyggda i 

ingenjörernas resonemang och influerade utbyggnaden. 

Kraftverkets periodtal 
Periodtalet är benämningen på den frekvens man till att generatorn ska snurra, vilket också blir vid den 

frekvens som växelströmmen växlar ifrån plus till minus. Periodtalsvalet blev en livlig debatt vid 

utformningen av kraftverket. Som ofta i kontroverser framträngde olika personers åsikter tydligare. 

Framtidspekulationer som ”för vilka kommer Älvkarlebykraftverket att vara till?” och ”hur vill vi att 

det svenska elsystemet ska se ut på längre sikt?” blev implicerade i resonemangen vilket tydliggör 

ingenjörernas sociotekniska föreställningar.   

Både kraftverken vid Trollhättan och Porjus hade byggts med periodtalen 25 hertz, men i planeringen 

av ledningsnätet för Älvkarleby fann Waldemar Borgquist att majoriteten av regionens potentiella 

storkunder använde maskiner för 50 hertz.31 Borgquist var chef för Vattenfalls elektrobyggnadsbyrå 

och ansvarade för de elektrotekniska frågorna i samband med anläggandet av kraftverken vid Porjus 

och Älvkarleby. Hans maktställning i den tekniska frågor var alltså stor och hans föreställningar kom 

få stort inflytande i tekniska frågor rörande Älvkarleby Kraftverk.  

                                                   
31 Fridlund 1999, s.83 

Sociotekniska föreställningar om 

vattenkraften 

Kulturell resurs - föreställd som 

eftersträvansvärt för nationen eftersom: 

Ersättning av kolet Minskat importberoende, säkrad tillgång på 

energi, billigare kol och ”oändlig tillgång på 

energi”, för ökad säkerhet och starkare 

konkurrenskraft. 

Stödjande för industrin Lägre produktionskostnader för industrin för mer 

konkurrenskraftiga svenska bolag 
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 I ett PM till Vattenfall den 25 juni 1913 skriver Torsten Holmgren, som hade motsvarande ställning 

på Trollehätte Kraftverk, till Borgquist där han lägger fram sina åsikter angående varvtalen. Enligt 

Holmgren är valet av varvtal en fråga om dels vilket av alternativen som är det tekniskt och 

ekonomiskt mest lämpliga för den enskilda stationen, dels hur man bör ta hänsyn till tidigare projekt. 

Nya tekniska innovationer som det spekuleras i skulle gynna det mindre periodtalet på 25 hertz, goda 

erfarenheter ifrån Trollhätte Kraftverk och de relativt låga fallhöjderna vid platser för Dalälvens andra 

potentiella kraftstationsanläggningar läggs fram som argument för 25-periodvalet. Här antyds också att 

valet av periodtal kan komma att påverka andra vattenkraftsprojekt i Dalälven. Han framlägger också 

en vision om ett i framtiden ihopkopplat nät så att de statliga kraftverken i större grad skulle kunna 

samköra ”på det sätt som i Amerika sker […] - detta om ett enhetligt periodtal väljes”. För Holmgren 

verkar också Stockholm stad vara en intressantare kund än vad Borgquist ansåg. En trolig förklaring 

till Holmgrens många argument till det låga periodtalets fördel kan vara en förhoppning om att skapa 

ett enhetligt nät. ”Om alla tre av statens kraftverk blir 25-periodiga”, menar han, så kan ”denna relativa 

visshet föranleda de flesta privata företag, som önska bevara möjlighet till en framtida anknytning till 

statens verk att välja samma periodtal”. Vidare så tillägger han att i det andra fallet kommer ovisshet 

att kvarstå. Han uppmanar slutligen Borgquist att gå emot ”opinionen” (jag tolkar det som att han 

menar de potentiella abonnenter som hade 50-periodiga maskiner och som skulle behöva investera i 

nya om 25-periodtalet valdes) eftersom ”i föreliggande fall är tydligen en eventuellt något större eller 

mindre räntabilitet i början icke av samma betydelse som ansvaret för framtiden”. Troligtvis betydde 

”ansvaret för framtiden” inte samma sak för Borgquist som för Holmgren, åtminstone hade man olika 

åsikter hur man skulle ta det ansvaret.  

Debatten om periodtal fanns inte bara internt i organisationen. I november 1913 fördes en öppen 

debatt i Teknisk Tidskrift bland flera ingenjörer där även Torsten Holmgren och Waldemar Borgquist 

lade fram sina åsikter. Periodtalsdebatten ger en intressant inblick i hur olika tekniskt sakkunniga och 

inflytelserika ingenjörer hade olika visioner för det nya kraftverket. Det visar också på det stora 

intresse som fanns i den elkrafttekniska gemenskapen för nya projekt. Fridlund menar att många 

svenska industrialister drevs av ambitioner som inte begränsades till det egna företaget utan även hade 

inslag av en ”nationell teknikeranda”.32  

En ingenjör uttryckte att ”då 50-periodsanläggningarna öfverhufud taget såväl i Sverige som på 

kontinenten till antalet äro öfvervägande 25-periodsanläggningarna och, så vidt man kan döma, med 

all sannolikhet komma att så förblifva under en öfverskådlig tid framåt, […] så kommer apparater 

alltjämt att erhålla ett betydligt större lager af normala maskiner och apparater för 50-perioder”. 

Samma ingenjör menade att erfarenheter ifrån spänningsreglering av anläggningar med höga varvtal 

hade visat sig tillfredställande och hänvisade ”dels till de ganska talrika stora 60-periodanläggningarna 

                                                   
32 Fridlund 1999, s.47, Begreppet ”nationell teknikeranda” är ursprungligen myntat av Jan Glete och refererat av 
Fridlund. 
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i Amerika dels till 50-periodanläggningar här i Sverige med ganska vidsträckta ledningsnät, 

exempelvis Sydsvenska Kraftaktiebolaget…”. Borgquists inlägg i debatten var att kostanden för ett 

50-periodval skulle bli mindre och att framtidsspekulationerna om antingen en förening av norrländska 

kraftverk, eller för den delen Trollhättenätet med Älvkarleby fortfarande är för ovissa för att ha utslag i 

valet. Vidare menar han att ett kompletterande ångkraftverk i de stundande omständigheterna var ett 

bra alternativ.33  

För att motivera sina ståndpunkter använde både 25- och 50 period anhängarna den vanligt 

förekommande förebilden ”Amerika” för att motivera sina ståndpunkter. Även om argumenten i 

huvudsak var av teknisk art i tidskriften så var det inte dessa faktorer som fick betydelse i varje 

ingenjörs slutsats. I valet av periodtal tycks alltså de tekniska och ekonomiska argumenten 

underordnade andra faktorer. Valet stod istället mellan att antingen fortsätta att bygga kraftverken så 

att de enkelt kunde kopplas ihop eller underlätta för den lokala industrin.  

Vattenfall gick slutligen på Borgquists linje med 50-perioder. I en detaljredovisning över Älvkarleby 

kraftverk skriven av bland annat Borgquist 1916 står det att ”…[Detta] periodtal har nämligen sedan 

länge användts vid ett flertal af de anläggningar, som skola matas från Älfkarleby, såsom Gäfle, 

Karskär, Forsbacka, Kloster, Herräng, Schebo, Västerås, Eskilstuna m.fl., och det har därför visat sig 

vara det fördelaktigaste periodtalet.”.  

Elnätets utbredning  
I geografisk synvinkel var Älvkarleby intressant beläget för kraftdistribution. Vattenfall menade i 

propositionen ifrån december 1910 att inom 100-150 km ifrån Älvkarleby kan kraftöverföring ske utan 

några tekniska svårigheter. Placeringen och dåtidens tekniska förutsättningar möjliggjorde elektrisk 

överföring till 22 städer däribland Gäfle, Uppsala, Hedemora, Avesta, Västerås och Stockholm (se 

karta) och området täckte en fjärdedel av Sveriges invånare.34 Området för den tänkta distributionen 

var redan 1915 det största område som tagits i anspråk av en kraftstation i Sverige.35 Utöver städerna 

fanns en hel del landsbygd. Med tanke på det vida fältet av potentiella elkraftsanvändare kan man 

alltså inte motivera Vattenfalls distributionsprioriteringar med att området hade en homogen 

användarkrets. Detta innebär att det inte fanns några tekniska begränsningar för andra överväganden i 

dragningen av nätet.  

                                                   
33 Teknisk Tidskrift avd. för Elektroteknik, november 1913, s.131-135 
34 Proposition 15 december 1910 
35 Delin m.fl. 1916 
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Figur 1: Skiss över ledningsnätet, förmodligen gjord mellan 1915-1917. Den tunnaste linjen representerar 
projekterade eller påbörjade nät. Källa: Statens Vattenfallsverk 1984, s.131 

För att undersöka efterfrågan av elektrisk kraft i området gjordes utfrågningar per brev och med 

personliga besök hos presumtiva kunder. Ett längre avstånd innebar kostnader för resistansförluster, 

transformatoranläggningar och dyrare ledningar som tålde högre spänningar. Det innebar att priset på 

elektricitet blev dyrare på platser längre ifrån Älvkarleby. 36 

Enligt Vattenfallstyrelsen fanns industrier i området vars tillverkningsvärde uppgick till 400 miljoner 

kronor. Just de stora industrierna trycktes mycket på för att hävda kraftverkets ekonomiska 

avsättningsvärde. Man nämnde till och med industrier som kunde komma att bli kunder i framtiden. 

Bland annat menade man att kemiska industrier kunde etableras i området om kraftpriset bara var 

tillräckligt lågt, med hänvisning till det stora kraftverket i Niagara Falls där ”redan hundratusentals 

                                                   
36 Statens Vattenfallsverk 1984, s.130 



17 
 

hästkrafter funnit användning för dylika ändamål”37. Vattenfalls hade också ett konkret förslag på 

dragning av elnät. Elnätet skulle sträcka sig till Gävle och sedan västerut mot Forsbacka, Sandviken 

och Storvik ända bort till Långshyttan. Dessa platser nämndes som viktiga industriplatser och de drevs 

huvudsakligen av ångkraft vid tidpunkten38. När kraftverket planerades räknade man också med att 

industrin skulle bli en helt dominerande elkraftskonsument, vilket också var fallet i byggandet av 

Trollhätte och Porjus kraftverk 39 . Även järnvägselektrifiering var uppe några gånger på förslag. 

Uppsala och Gävle hade exempelvis spårvagnar som drevs av elektricitet, men deras kraftanvändning 

var väldigt liten. Som tidigare nämnt hade SJ inte haft några planer på att elektrifiera järnvägen i 

område i början av 00-talet. Vid 1912 däremot gjorde järnvägstyrelsen en förfrågan om villkoren för 

elektrifiering av järnvägsbanan Uppsala-Södertälje. Vattenfall svarade att det skulle vara möjligt om 

man till exempel i Uppsala byggde ett ångkraftverk men ingen offert lämnades.40 

Ett ångkraftverk byggdes så småningom men inte i Uppsala. Ett problem i Älvkarlebykraftverket var 

att Dalälvens vattenföring under vissa tider på året medförde vattenbrist vilket skulle behöva ersättas 

med kraftinköp från privata kraftbolag41. Dessutom hade elnätets tyngdpunkt kommit att bli längre 

söderut än väntat. Ett alternativ var att uppföra ett eget ångkraftverk kopplat till Älvkarleby kraftverk. 

Ångkraftverket skulle stå för kompletterande elkraft vid lågvatten i Dalälven eller andra driftstörningar 

i stationen eller nätet. Kravet var att det skulle finnas god tillgång på kylvatten, en hamn för 

bränsleleveranser och att det skulle ligga skyddat. Valet gick till att kraftverket skulle byggas i 

Västerås och det stod klart 1917.42  

Kraftverksbygget hade i propositionen motiverats efter föreställningar om minskade kolutsläpp och 

stöd för industrin. Därför blev också dessa de viktigaste prioriteringarna i byggandets tidiga skede. 

Genom att dra linjerna till industriorter som var beroende av kolförbrukning för sin tillverkning så 

uppfyllde man det eftersträvansvärda som kraftverket skulle stå för. Dessa linjer var således till för 

”allmänhetens bästa”, även om den lokala bygden var nedprioriterad i det tidiga skedet. 

Fridlund menar att Vattenfall från sommaren 1915 hade avslutat sin första uppbyggnadsfas i och med 

färdigställandet av Älvkarleby kraftverk. Tre statliga kraftverk var i produktion och drift och 

distribution var nu de viktigaste uppgifterna. Men samtidigt började det mogna fram större planer för 

Vattenfall.  

I ett meddelande till Vattenfall i oktober 1915 43  utgavs en sammanställning av kraftverksbygget 

utarbetad av arbetschefen och ett antal ingenjörer, däribland Borgquist. I denna redogjordes mycket 

utförligt kraftverkets och ledningsnätets utformning. Här kan man skymta de större planer som 

                                                   
37 Proposition nr.108 1911, s.21 
38 Statens Vattenfallsverk 1984, s.131 
39 Jmf. Jakobsson 1996 och Hansson 1999 
40 Statens Vattenfallsverk, 1984 s.130. 
41 Fridlund 1999, s.58 
42 Statens Vattenfallsverk 1984, s.132 
43 Delin m.fl. 1916, s.66 



18 
 

Vattenfall hade för framtiden. Mer eller mindre uttalade visioner i utbyggnaden av elnätet var 

konsolidering av näten, samkörning av kraftverken och en ökad vattenkraftsexpansion - staten skulle 

bli en kraftförsörjare för hela det geografiska Sverige. 44  Därmed började de föreställningar som 

Holmgren hade förespråkat vid valet av periodtal börjat att bli ett alltmer prioriterat mål. 

Vid den här tidpunkten hade den tidigare nämnda sträckan till Långshyttan byggts och planer fanns på 

att förlänga denna även till Hedemora. Det var tänkt att koppla ihop denna ledning ända ner till det 

redan tilltänkta ångkraftverket vid Västerås. 45  Söderut gick redan en överföringslinje mellan 

Älvkarleby och Västerås via Dannemora, Uppsala och Enköping (se bild)46. Man uttryckte också en 

förhoppning att kunna sammankoppla kraftstationerna vid Motala Ström.  

Kommer ett redan planeradt samarbete mellan Älfkarlebyverket och kraftstationer vid Motala 
Ström till stånd, får Älfkarlebynätet i norr och söder en utsträckning af 200 à 250 kilometer, 
från sydligaste Norrland till nordligaste Götaland. Därigenom öppnas nya perspektiv för 
vattenkraftindustrien så väl som för kraftkonsumptionen. Detta betydande nät kommer att 
möjliggöra en stordrift, hvilken i väsentlig grad underlättar utbyggnad af nya vattenfall och 
därmed kontinuerlig tillförsel af hydroelektrisk energi för de nya kraftbehof, som uppstå. 
Nätet blir inom sig själft konsoliderat, så att en jämn och öfverskådlig utveckling af 
kraftkonsumptionen ernås. 47 

Älvkarleby kraftverk ansågs ha större förutsättningar än något annat kraftverk att kunna tjänstgöra som 

en förbindelselinje och ”replipunkt”48 för kraftöverföring ifrån norra till mellersta och södra Sverige.  

Strategin var alltså att bygga de långa överföringssträckorna genom städer och industrisamhällen till 

stöd för den industri som skulle komma att ha nytta av kraften. Detta är också tydligt när man 

beskådar den andel som olika verksamheter utnyttjade kraften i slutet av 1915. Av den totala 

energiförbrukningen gick över 82,5 % till olika typer av industrier, 10 % till kommunala 

elektricitetsverk för återförsäljning och 7,5 % till s.k. bygddistribution; kvarnar, tegelbruk, hantverk 

och dylikt. 49  

Elektrifieringen av landsbygden blev senare ett alltmer uttalat och prioriterat mål, men under de första 

åren av kraftverkets byggnad verkar detta varit åsidosatt industrins behov - det mer sågs som en form 

av välgörenhet i kontrast till industrins nationsfrämjande betydelse. Första Världskriget bröt ut under 

sommaren 1914 och med hotet om krig blev det utländska beroendet ännu mer påtagligt. 

I ett meddelande till Vattenfallsdirektören Vilhelm Hansen skrev Borgquist...  

”… att en elektrifiering av landsbygden är ekonomisk möjlig inom stora delar av det område 
som berörs av Älvkarleby huvudledningsnät under förutsättning att lantbrukarna inom de 
trakter, som elektrifieras, komma att samtliga eller till större delen använda sig av elektrisk 

                                                   
44 Fridlund 1999, s.91 
45 Delin m.fl. s.70 
46 Bilden finns på sid 56 i Älvkarlebyboken.  
47 Delin m.fl. s.66 
48 Militär term: ”Replipunkt är ett ord för skyddad plats (utanför stridsområdet) till vilken en stridande militär 
enhet (flottenhet eller motsvarande) vid behov kan retirera för att där söka skydd och understöd.” Källa: 
Wikipedia 
49 Delin m.fl. s.70 
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kraft för belysning och de sysslor på gården, som utan svårighet låta sig utföras medels 
motorkraft”. 50 

Meddelandet visar tydligt Borgquists distinktion mellan landsbygdens och industrins ekonomiska 

betydelse, som också verkar varit den allmänna uppfattningen i Vattenfall. För de mindre 

distributionskomponenterna så som ledningar och transformatorer, ansåg Borgquist ”icke utan stora 

olägenheter kunna utföras och förvaltas av Vattenfallstyrelsen på grund av de höga 

förvaltningskostnader, som äro förknippade med denna mera detaljerade distribution.” Istället ansåg 

han att konsumenterna själva i form av andelsföreningar skulle stå för detta. En överenskommelse med 

en sådan andelsförening skulle, med vissa begränsningar, garantera ensam distributionsrätt för all 

vanlig lantbrukskraft, belysning och småmotorer. ”Å andra sidan” fortsätter han ”bör emellertid 

Styrelsen [Vattenfall] förbehålla sig rätt att direkt leverera kraft till alla industriella abonnenter med 

kraftbehov av över 10 [hästkrafter]”.51  

Sammanfattning 
Vattenkraften hade laddats med symboler och meningar av industriella förespråkare. Deras syfte var 

att politiskt neutralisera vattenkraften för att snabba på och stödja vattenkraftsutbyggnaden. I deras 

retorik kan man se den ”behållare” i vilken den svenska vattenkraften kunde formuleras i termer av 

nationens bästa. I många avseenden blev Älvkarleby Kraftverk ett reslutat av att Vattenfall hade 

bildats med syfte att agera snabbt och effektivt för att till största del stödja industriell intressen. Det 

fanns många som var intresserade av att utnyttja eller bygga ett kraftverk vid fallen, men i och med att 

staten nu hade ett organ som kunde bygga ut sina egna fall så fanns inget hinder för detta. Det lyckade 

projektet i Trollhättan hade också gett Vattenfall självförtroende för nya satsningar. Propositionen som 

godkände kraftverksbygget visade på tydliga sociotekniska föreställningar om vattenkraften som ett 

stöd till industrin och för minskad kolförbrukning. Genom dessa kunde kraftverksbygget motiveras i 

termer av ”allmänhetens bästa” och på så sätt politiskt neutralisera frågan om byggnation. 

Föreställningarna influerade, dels den första fasen i utbyggnaden av elnätet som bl.a. kom att 

fokusera på stora industriorter med stort kolberoende, dels att kraftverket byggdes för att maximera 

kraftuttaget.  

I de tekniska övervägandena var föreställningarna istället implicerade i resonemangen. I ingenjörernas 

korrespondens råder en slags koncensus om hur vattenkraften ska komma till bäst nytta. I debatten 

kring varvtalet var det således ingen dispyt om vad kraftverket skulle tjäna för syfte utom snarare på 

vilket sätt och med vilka prioriteringar man skulle nå dit. På så sätt hade föreställningarna blivit en del 

av ingenjörernas praktik. De har operationaliserats. Så småningom började visionerna skifta. När 

Älvkarleby kraftverk var klart var det istället produktion, distribution och underhåll som blev viktigare 

                                                   
50 Statens Vattenfallsverk 1984, s.134 
51 Statens Vattenfallsverk 1984, s.133 
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prioriteringar för Vattenfall. Stordrift, enhetlighet och samkörning för elnätet, något som Holgren 

diskuterat redan vid periodtalsfrågan, var också visioner som blev alltmer uttalade, vilket bland annat 

syntes i periodtaldebatten. Älvkarleby kom på så vis att bli slutet på en tid av statlig industrifrämjande 

vattenkraftsatsning. 
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