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1 Inledning 

Sverige är ett modernt, industrialiserat och urbaniserat land. Det finns många 

anledningar till att Sverige har det välstånd som det har idag och en enda förklaring 

såsom skonande från världskrigen eller tillgång till naturresurser är inte tillräcklig. 

Sverige är idag ett av de länder som brukar sägas urbaniseras snabbast (Nilsson 2011). 

Ett sådant påstående grundar sig på en tolkning av urbanisering som ett mått på hur 

stor del av en befolkning som bor i städer med mer än 20 000 invånare (FN 

rekommenderar denna tolkning). Trots att Sverige är ett glest befolkat land totalt sett 

uppvisar landet alltså en av de starkaste urbaniseringstrenderna. Det kanske inte är så 

konstigt, fler och fler bosätter sig i de större städerna medan det blir glesare mellan 

dessa städer. En sorts centralisering av befolkningen och med det följer, eller är det 

kanske en orsak, en centralisering av ekonomisk aktivitet och politiskt styre till samma 

städer. Något som jag saknar är en förståelse för och begrepp att använda för att 

beskriva det som händer med landskap och natur utanför städerna. Vi har under 

senaste tiden kunnat följa debatten, ibland annat SVT, om hur skillnaden mellan stad 

och land ökar. Inom debatten sägs det att landsbygden avfolkas och glöms bort samt 

hur de allra nödvändigaste samhällsfunktionerna såsom skola, vård och handel 

försvinner. Stad och land ställs emot varandra som motsatspar. Att ställa stad och land 

mot varandra och beskriva de båda som motsatser tror jag hämmar vår möjlighet att 

förstå och utveckla de omfattande nätverk av infrastruktur som sammanbinder vårt 

land, storstad som ödemark. Ju mer städerna växer, ju mer urbaniserade vi blir desto 

längre och längre bort ifrån städerna måste vi hämta resurser, mat och energi för att 

upprätthålla en bra standard på livet i staden.  

Något som har varit gemensamt för den största delen av forskningen om och 

förståelsen av städer är att ”staden” – det urbana – alltid har behandlats som 

motsatsen till det som omger den. Här är staden och där utanför är landsbygden eller 

naturen, här är det urbana och där är det rurala (Harvey 2014: 52). 

Som sagt har urbanforskningen länge varit ”stadscentrerad” där staden har setts som 

ett avgränsat objekt. Dock så finns det forskare och tänkare som sedan 1950-talet har 

försökt att se på saker och ting från ett annat perspektiv. Forskare som Jean Gottman 

och Constantinos Doxiadis, Henri Lefebvre, John Friedmann, Terry McGee, William 

Cronon och Erik Swyngedouw har alla genom sin forskning brutit upp gränsen mellan 

det urbana och icke-urbana (Brenner 2014: 17). Av dessa forskare och tänkare framgår 
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urbanisering som en process, en process som under den kapitalistiska världsordning 

som råder både hämtar sin kraft från och lämnar spår i världens alla hörn. Här lämpar 

sig inte längre den avgränsade staden som forskningsobjekt för att närma sig en 

fullvärdig förståelse av det urbana. 

I Henri Lefebvres bok La Révolution urbaine ((1970) The urban revolution (2003)) för 

han fram hypotesen att samhället är fullständigt urbaniserat. Lefebvre menar inte, vid 

tidpunkten boken skrevs, att det redan inträffat men han ser bevis för att det är på väg 

att slå in och pekar bland annat på att infrastrukturen för logistik, energiutvinning, 

handel och turism sprider sig till allt mer avlägsna platser på planeten (Brenner 2014: 

17). ”Cities are just a form of urbanization” skriver Matthew Gandy (2012: 128) och 

David Harvey skriver ”the ’thing’ we call a ’city’ is the outcome of a ’process’ we 

call ’urbanization’” (1996: 61). Om det nu skulle vara så att hela vår planet är 

urbaniserad, eller snart kommer vara, och att våra städer bara är en form av 

urbanisering – ett resultat av den process vi kallar urbanisering – vad är då de 

områden som vi kallat icke-urbana, landsbygd eller natur? Med den rådande 

beskrivningen och förståelsen av urbaniseringsprocessen som något som bara sker i 

städer beskrivs ofta de områden som inte utgörs av stora städer som präglat av en 

rad ”av”- trender - t.ex. avbefolkning och avindustrialisering (Nilsson 2011). Jag är 

övertygad om att vår kunskap och förståelse för vilka krafter som är i spel i dessa 

områden kan tjäna på att angripas från ett annat håll. 

I och utmed Umeälven har människan genom fysiska ingrepp tämjt och kontrollerat 

vattenflöden för att utvinna energi som skapas när vatten och fallhöjdsmeter möts. Det 

är ingrepp i naturen som på olika sätt har förändrat densamma. Det är processer som 

urbanisering som har skapat ett behov av att vi ingriper i och förändrar det som vi 

kallar naturen, det som ligger långt bortom städerna och det som vi kallar det urbana. I 

takt med teknologiutveckling som oftast har skett i städerna har vi funnit nya sätt att 

tillgodose vårt allt stigande behov av energi. För att tillgodose dessa behov har vi 

behövt röra oss allt mer ut i periferin, i tidigare orörda områden. En process som 

sammankopplar centrum med periferi. Genom att allt fler funktioner i vårt samhälle 

ska kunna centraliseras till städer, en del av det vi kallar urbanisering, så måste vi 

sträcka ut oss allt mer utanför städerna. En process som leder till centralisering och 

utsträckning på samma gång. 
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Att inte se staden som ett statiskt objekt utan istället som en plats där urbaniseringen 

manifesterar sig genom ett komplext nätverk med flöden av energi och materia, kapital, 

varor, människor och idéer kan vara hjälpfullt för att se hur urbanisering även har 

spridit sig ut till det icke-urbana. För att då undersöka relationen mellan städer och det 

som finns utanför för att synliggöra en sammankopplande faktor är det nödvändigt att 

välja ut en sond. En alldeles utmärkt sådan sond är vatten. Därför att, som Braun 

(2005) skriver, vatten spränger förståelsen av stad och land som separata i bitar. 

Vatten finns vid korsningen av landskap och infrastruktur och rör sig mellan synliga 

och osynliga delar av det urbana (Gandy 2014). Till den grad vatten är en del av vårt 

urbana liv så är vatten även påverkat av neoliberal politik såsom marknadsanpassning 

(Kaika & Swyngedouw 2011). 

Umeälven är 47 mil lång och har sin upprinnelse i fjälltrakterna vid norska gränsen i 

Västerbotten. På 1950-talet började den byggas ut för reglering och kraftstationer i hög 

takt. Det hade tidigare funnits kraftverk utmed Umeälven, såsom kraftverket i 

Klabböle som togs i drift 1899 för att förse Umeå med elektrisk belysning, men det som 

påbörjades nu var av en annan skala (Forsgren 1992). Ofantliga ingrepp har gjorts i 

och omkring Umeälven i anknytning till kraftverken och dammarna och för att bygga 

ett enda kraftverk kunde det gå åt betong och armeringsstål som motsvarar åtgången 

vid byggandet av mindre stadsdelar. Om vi utgår från att urbaniseringsprocessen är 

något som inte bara äger rum i och får effekter för det vi kallar städer utan är något 

som även går att spåra utmed Umeälven, vad kan vi då lära oss för något om 

urbaniseringsprocessen i stort och om vattenkraftsutbyggnaden i Umeälven specifikt? 

  



 8 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med en något annorlunda definition av urbanisering 

undersöka vad för ny kunskap vi kan skaffa oss om urbaniseringsprocessen i stort och 

om dess effekter på Umeälven i ljuset av vattenkraftutbyggnaden specifikt. En viktig 

utgångspunkt för uppsatsen, som förklaras närmare i teori- och metodavsnittet, är att 

urbaniseringsprocessen inte ses som något enkom angeläget för det vi kallar städer. 

Urbaniseringsprocessen kommer först och främst ses som just en process vilken, som 

ett resultat av kapitalismens senaste utveckling, inbegriper i stort sätt hela planeten 

och manifesteras ojämnt över rummet, så även Umeälven. Det är självklart inget 

synsätt jag själv formulerar i denna uppsats utan jag tar främst hjälp av Neil Brenners 

och Christian Schmids (2015) koncept om koncentrerad urbanisering och utsträckt 

urbanisering. För att hjälpa mig uppfylla syftet med uppsatsen ställer jag mig följande 

frågeställningar: 

- Vilka motiv och synsätt låg till grund för vattenkraftutbyggnaden i Umeälven från 

1950- talet och framåt? 

- Hur såg mobiliseringen av arbetskraft ut och vilken typ av ny infrastruktur behövdes 

för att möjliggöra byggandet? 

- Vilka fysiska strukturer i landskapet resulterade vattenkraftsutbyggnaden i? 

- Hur är vattenkraften i Umeälven sammankopplad till det större kraftnätet i Sverige 

och Norden samt hur påverkade ekonomiska avregleringar och privatiseringar 

densamma? 

3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas i tid och rum. I tid avgränsas studien från 1950-talet och fram 

tills idag. Geografiskt avgränsas studien till att omfatta Umeälven i stort och mer precis 

de platser där dammar och kraftstationer har byggts. Då min studie även omfattar 

övergripande nationella och globala processer vidgas ibland mitt geografiska 

perspektiv. Mer om detta i metodavsnittet. 
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4 Begrepp och Teori 

I följande avsnitt presenteras den teori om koncentrerad och utsträckt urbanisering 

(Brenner & Schmid 2015) som uppsatsens empiri analyseras i relation till. Utöver det 

inleds avsnittet med en redogörelse för innebörden av två begrepp som är nära 

sammankopplade med urbaniseringsprocessens utveckling under den 

industrikapitalistiska eran. 

4.1 Begrepp 

4.1.1 Modernitet 

Det kan fastställas att det mest framstående draget inom moderniteten är 

underordnaden av naturen till mänsklig dominans. Giddens (1991) menar att detta i 

stora drag är riktigt men att det behöver utvecklas. På ett plan ter sig underordnandet 

av naturen till oss människor som en implementering av vetenskapens och teknologins 

principer i naturen. Att vi människor förhåller oss till naturen genom vetenskapens 

och teknologins principer. Men, Giddens menar att på ett djupare plan framstår 

naturen allt mer som en konstruerad miljö och det illustreras i hans term “the end of 

nature”. Med den termen menar han att det inte längre finns någon orörd natur, ingen 

natur som inte har kartlagts in i minsta detalj. Att naturen allt mer kan ses som en 

konstruerad miljö beror på sociala och ekonomiska globaliseringsprocesser. Detta 

innebär att de konstruerade miljöerna vilar på och sammankopplas genom socialt 

konstruerade system vars motiv och dynamik är baserat på forskning och teknik 

snarare än att naturen har sin gilla gång (Giddens 1991: 144). 

Samtidigt som mänskligheten har lyckats ganska väl i att omorganisera naturen och 

dess inneboende krafter så finns det krafter som människan ännu inte lyckats 

bemästra eller socialisera. Årstidernas skiftningar, skiftandet mellan dag och natt och 

så vidare. 

Modernitet är inget speciellt kapitalistiskt påfund, inte heller något socialistiskt sådant. 

Moderniteten är något som är verkligt på en högre nivå än partipolitik och ideologier 

(Giddens 1991: 264). Det är därför moderniteten har fått så stor inverkan på hur 

urbaniseringsprocessen har förändrats och vad den har resulterat i under tiden de 

existerat tillsammans. Att urbaniseringsprocessen resulterar i att det byggs 
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vattenkraftverk på det sättet som det görs utmed Umeälven har i högsta grad med 

moderniteten att göra. 

4.1.2 Metabolism 

Städer är platser som förbrukar och producerar. Vatten, mat, energi, material förs in I 

staden och förändras i sin sammansättning genom att vi använder vattnet vid till 

exempel produktion eller dricker det, men som vi vet så är det inget som helt 

försvinner. Den process som består av de flöden av material och annat som förs in i 

städerna, våra urbana miljöer, och sedan förändras på något sätt genom att vi 

använder det kan kallas för stadens metabolism eller stadens ämnesomsättning. I den 

här processen sker det en förändring av materian. I en socio-ekologisk process där 

mötet mellan samhälle och natur resulterar i något nytt binds människan ihop, på ett 

förändrat sätt jämfört med tidigare, med naturen och blir svåra att skilja åt. 

Marx och Engels var bland de första att använda sig av begreppet metabolism för att 

beskriva förhållandet mellan människa och natur – det socio-ekologiska förhållandet. 

Deras uppfattning var att människa och samhälle var en del av naturen, om än en 

väldigt specifik del av naturen (Swyngedouw 2006: 108). Så här använder Marx 

metabolism när han definerar mänskligt arbete och dess relation med naturen: 

“Labour is, first of all, a process between man and nature, a process by which 

man, through his own actions, mediates, regulates, and controls the metabolism 

between himself and nature. …Through this movement he acts upon external 

nature and changes it, and in this way he simultaneously changes his own nature.” 

(Marx 1976 [1990]: 283) 

Då städer i större utsträckning i forskningen har börjat benämnas som urbana platser 

och fokus har riktats mot urbanisering som en process har konceptet metabolism 

applicerats i en urban kontext. Här medför en ökad urbanisering i våra samhällen en 

ökad urbanisering av naturen. Urbaniseringen av naturen sker genom en metabolisk 

relation mellan samhällen och naturen. Denna metaboliska relation formas i sin tur av 

lokala och globala politiska, sociala och naturliga förutsättningar samt den rådande 

synen på vad naturen är och vad den finns till för. Under kapitalismen så har detta 

förhållande mellan det urbana och naturen allt mer karakteriserats av 

marknadskrafter, kommodifiering och flöden av kapital som har sträckts ut och 

förlängt relationen mellan det urbana och naturen (Kaika & Swyngedouw 2011: 98). 
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Vad som menas med att relationen har sträckts ut och förlängts är att det urbana livet 

idag förutsätter tillförseln och inhämtningen av vatten, energi, varor och annat som vi 

konsumerar från platser som är allt längre bort. Såsom elproduktion från långt 

avlägsna vattenkraftverk. Detta perspektiv där man ser staden och det urbana som en 

metabolisk process där människa och samhälle möter naturen för att skapa en ny sorts 

natur hjälper en att se bortom den rådande synen där staden och naturen ses som två 

åtskilda objekt (Kaika & Swyngedouw 2011). Detta leder oss in på teorin om 

koncentrerad och utsträckt urbanisering. 

4.2 Teori 

4.2.1 Koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering 

Samtidigt som allt mer människor, ekonomisk aktivitet och politiskt styre 

koncentreras till städer eller urbana aglomerationer sker det en geografisk 

utsträckning av urbana funktioner till områden och platser som vanligtvis inte anses 

ha något med det urbana att göra. Visst, det urbana/städer har alltid varit platser för 

ansamlingar av människor, aktiviteter och makt samt haft ett specifikt förhållande till 

sitt omland men den senare tidens förändrade urbaniseringsprocess har i grunden 

förändrat det förhållandet och den underliggande faktorn är den industriella 

kapitalismens effekt på urbaniseringsprocessen. Neil Brenner menar att Lefebvres 

hypotes om en allomspännande urbanisering av vår planet idag är sann. Han menar 

vidare att det har resulterat i att gränser mellan stad och land, urbant och ruralt, 

centrum och periferi, samhälle och natur har suddats ut. De binära uppdelningarna 

döljer mer av hur verkligheten ser ut än vad de påvisar (Brenner 2014: 18). Mer 

konkret kan det exemplifieras med framväxten av urbana aglomerationer som sträcker 

sig över flera nationsgränser och hålls samman och närs av komplexa politiska, sociala 

och fysiska infrastrukturer, ett sådant område är ”blue banana” som utgörs av de 

största urbana centran i Västeuropa. Eller så kan det exemplifieras med att det vi kallar 

vildmark, om det så är arktis, himalaya eller sahara, idag inte längre är opåverkat av 

vårt urbana samhälle utan har integrerats i det urbana samhället genom omfattande 

utbyggnad av den urbana infrastrukturen (Brenner & Schmidt 2014: 161-162). När 

Lefebvre skriver att den urbana problematiken har blivit global menar han inte att det 

är en typ av urban form som har spridit sig över hela världen. Det urbana har inte 

samma form, ser inte likadant ut, överallt. Han menar att det urbana har blivit något 

att förhålla sig till för platser och människor över hela världen. Ett teoretiskt ramverk 
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fullt med motsättningar (Madden 2012: 781). Brenner (2014: 22) skriver att det urbana 

utvecklas högst ojämnt och resulterar i olika fysiska former på grund av kapitalismens 

inneboende benägenhet till kriser och den kreativa förstörelse som följer vilket i sin tur 

påverkas av statlig inverkan och samhällskonflikter. Ett sätt att närma sig variationen i 

det urbana samhället och dess olika funktioner är att använda sig av termerna 

utsträckt och koncentrerad urbanisering (min översättning av engelskans Extended 

och Concentrated urbanization). 

Utsträckt urbanisering kan uppstå I många olika former men vilar på politiska 

strategier att rumsligt reglera vidsträckta geografiska områden. Detta möjliggörs 

genom interkontinentala transportkorridorer, storskaliga infrastruktur-, 

telekommunikation-, och energi-nätverk, frihandelzoner och internationella 

gränsregioner. Målet är att kanalisera flöden av råmaterial, energi, varor, arbetskraft 

och kapital (Brenner 2014: 183).  

Det urbana bör inte längre förstås som en universal form, specifik boendeform eller 

avgränsad enhet. Det bör i grunden förstås som en ständigt pågående process med 

varierande effekter över tid och rum. Koncentrerad urbanisering är lika relevant som 

det alltid varit, kanske mer än någonsin med tanke på hur kapitalismen fungerar idag 

tidigt i 2000-talets första århundrade, och har att göra med agglomerationer av företag, 

arbetare och infrastruktur. Men det är inte endast inom dessa agglomerationer som 

urbaniseringsprocessen manifesteras. Urbaniseringsprocessen av idag, hävdar Brenner 

och Schmidt (2015), innebär mycket mer, geografiskt sätt, långtgående förändringar i 

landskapet. Dessa landskap kan vara områden som är mycket avlägsna stora urbana 

agglomerationer eller platser av koncentrerad urbanisering och är i vissa fall glest 

befolkade. Trots dessa områdens avskildhet och eventuellt låga befolkning så har 

urbaniseringen inneburit stora socio-ekonomiska och infrastrukturella förändringar 

där, just på grund av beslut, ekonomisk aktivitet och strävan efter ekonomisk tillväxt i 

avlägsna urbana agglomerationer. Detta menar Brenner och Schmidt gör att utsträckt 

och koncentrerad urbanisering är tätt sammankopplade. Brenner och Schmidt vill inte 

med presentationen av begreppet ”utsträckt urbanisering”(extended urbanization) att 

fokus ska tas bort från problem i och forskning om urbana agglomerationer utan 

argumenterar mer för att urbanforskning även borde omfatta områden av utsträckt 

urbanisering. 
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Brenner och Schmidt (2015: 167) redogör för tre karakteristiska drag som utgör 

utsträckt urbanisering. Det första, som har störst betydelse för denna uppsats är 

operationaliseringen av platser, territorier och landskap avlägsna från koncentrerad 

urbanisering. Det innefattar förändringen av geografiska områden för att tillgodose de 

mest basala behov i det urbana livet och dess ekonomiska aktivitet – såsom produktion 

av elkraft. För det andra innebär det konstruktionen av fysiskt fast infastruktur såsom 

vägar, telekommunikation eller vattenkraftverk. Och för det tredje innebär det 

avgränsning, expropriering eller inhängnande av mark som tidigare har använts vid 

andra typer av lokal produktion – t.ex. jordbruk, skogsbruk eller rennäring. 

Utöver koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering identifierar Brenner 

och Schmidt (2015: 170) ett tredje moment av urbanisering som är relevant idag –

 ”Differential urbanization”. Den delen av urbaniseringsprocessen beskrivs som ett 

resultat och del av kapitalismens inneboende benägenhet till kriser och den kreativa 

destruktion som följer där ”överbliven” urban infrastruktur börjar användas för nya 

syften. 

Det går att finna en viss likhet mellan konceptet av städers omland och utsträckt 

urbanisering men de skilljer sig ändå markant ifrån varandra. Användandet av begrepp 

som städers omland går att spåra till t.ex. Walter Christallers centralortsteori (Pacione 

2009: 130) där större tätorter behövde ett större omland för att försörja sig med 

resurser och även för att ha ett kundunderlag stort nog för att sälja det som 

producerades inom tätorten. Konceptet med utsträckt urbanisering är dock mer 

anpassat för förhållanden som går att utröna idag där relationen mellan koncentrerad 

urbanisering och utsträckt urbanisering är avsevärt mer komplex, ett koncept som är 

mer applicerbart med tanke kapitalismens utveckling senaste 40 åren. 
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5 Metod 

Det resultat som presenteras i den här uppsatsen är baserat på sekundär data som 

består av olika slags texter. Analysen som jag utför på samma data baseras på ett 

synsätt av urbaniseringsprocessen som inte använder sig av begreppen stad och land 

som statiska och geografiskt avgränsade och där själva processen innebär att 

människor flyttar från stad till land. Istället går synsettet ut och stödjer sig på den teori 

som presenterades i förra avsnittet och då främst Brenner och Schmids koncept om 

utsträckt urbanisering (2015). Att hävda att geografiska platser såsom Umeälven i 

Västerbottens inland är urbaniserade, vilket denna uppsats senare gör, är inget nytt. 

Persson och Wiberg hävdade redan 1987 i rapporten Politik och planering för den 

urbaniserade landsbygden att 90 procent av den befolkning som då omfattades av det 

glesbygdspolitiska stödområdet bodde i det som de definierade som urbaniserad 

glesbygd (s. 6). Deras definition av urbaniserad landsbygd vilar på befolkningsmängd, 

avstånd till större orter och ekonomisk struktur. Det intressanta i rapporten, i relation 

till denna uppsats, är inte definitionen i sig utan det faktum att de ser 

urbaniseringsprocessen som något som inte bara sker i de större tätorterna. Persson 

och Wiberg (1987) fokuserade på urbaniserad landsbygd och de 

strukturomvandlingar det förde med sig i termer av varuproduktion och 

sysselsättningsgrader i olika sektorer. Den här uppsatsen fokuserar på de fysiska spår 

– vattenkraftverken - som urbaniseringsprocessen resulterat i utmed Umeälven och 

den arbetskraft som behövdes vid byggandet. Det som är viktigt här är att hela 

uppsatsen tar stöd från en förståelse av urbaniseringsprocessen som något 

världsomspännande och inte som något som enbart sker i de stora städerna när 

människor flyttar dit. Därför är detta viktigt att poängtera i metodavsnittet. 

5.1 Teori 

Den teori och de begrepp som presenterades i föregående avsnitt är såklart viktiga för 

uppsatsen. Teorin om koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering som 

Brenner och Schmid för fram (2015) är starkt inspirerad av Henri Lefebvres tänkande 

generellt och av hans bok The urban revolution (2003 (1971)) specifikt. Därför är det 

på sin plats att kort redogöra för vilket inflytande Henri Lefebvre har haft på den 

kulturgeografiska ämnesteoretiska utvecklingen i stort. 
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Henri Lefebvre har en inflytelserik roll i hur kulturgeografins uppfattning av rum har 

utvecklats. Det är i den del av utvecklingen som baseras på en relationell 

rumsuppfattning som hans inflytande har varit störst genom texter som The 

production of space (1995). I en relationell rumsuppfattning består rummet inte 

enbart av de fysiska objekt som är med och skapar det utan även relationen mellan 

dessa objekt konstituerar rummet. Med grund i detta relationella tänkande har 

uppfattningen att rum är socialt producerade kunnat teoretiseras. I Lefebvres The 

production of space skriver han om sociala rum som både en mental representation 

och fysiskt objekt (Gren, Hallin & Lindqvist 2003: 156-162). Detta synsätt skapar en 

sorts rumslig dialektik där samhälle och rum inte ska ses som två skilda saker utan 

som två delar av en helhet som båda fundamentalt påverkar varandra. Mats Franzén 

skriver (2003: 51) ”Samhälle och rum skall, menar Lefebvre och många med honom, 

inte förstås som katt och råtta utan mer som gin och tonic.” 

Det är alltså en teori starkt formad av Henri Lefebvres tänkande och skrifter som 

används i denna uppsats.  

5.2 Litteraturstudie 

För att besvara de fyra frågeställningarna har relevant litteratur letats upp och lästs 

igenom. En stor källa till relevant litteratur har varit Vattenfalls egenpublicerade texter 

där tidigare anställda eller författare skrivit om allt från livet vid kraftverksbyggena till 

Vattenfalls bolagisering. Dessa har varit till stor nytta. Jag har inte sätt det som ett 

problem att texterna är producerade på uppdrag av Vattenfall för att jag främst använt 

dem till att hämta information om kraftverkens utformning och livet under 

byggnadsåren. Frågor som man kan tänka sig att Vattenfall har ett intresse i att skildra 

på ett så sanningseget sätt som möjligt. 

När det gäller frågor som motiv till kraftverksbyggen eller effekter av de samma så har 

jag främst vänt mig till källor såsom statliga offentliga utredningar och 

forskningsrapporter. Det gjordes dock inte så många utredningar om vattenkraften 

med staten som uppdragsgivare förrän under 1960-talet och de hade ofta som uppdrag 

att undersöka framtida utbyggnad av vattenkraften (SOU 1983:49 s.17). Då uppsatsen 

avgränsas till vattenkraftsbyggena i Umeälven vilka de flesta byggdes under 1950-talet 

innebär det att många utredningar som finns att tillgå inte direkt behandlar 

vattenkraften i Umeälven. De utredningar som refereras till i uppsatsen blickar dock 
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bakåt mot redan utförda vattenkraftsbyggen och beskriver effekter av dem på ett 

informativt och kritiskt sätt vilket har gjort dem användbara i uppsatsskrivandet. 

Många av texterna skrivna om vattenkraftverken som har varit av intresse har hittats i 

biblioteks sökmotorer vid sökningar på vattenkraft kombinerat med Umeälven. Det 

har funnits information i överflöd om de flesta av de vattenkraftverk som byggdes i 

Vattenfalls regi medan det har varit svårare att hitta information om de som byggdes i 

privat regi. Jag har ändå gjort bedömningen att informationen är representativ för alla 

vattenkraftsbyggen utmed Umeälven när det gäller generella frågeställningar som 

bakomliggande motiv och effekter av byggena. Det nämns dock i texten när 

information gäller något specifikt kraftverk och detta är viktigt tillsammans med att 

kritiskt påpeka att empirin inte består av information om alla kraftverk utmed 

Umeälven (Denscombe 2009: 53). 
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6 Resultat 

I detta avsnitt kommer svaren till frågeställningarna besvaras i den ordning som de 

är ställda i avsnittet Syfte och frågeställningar. Några sidor fram finns en karta 

(figur 1) som visar på den geografiska platsen för varje kraftverk och hur Umeälven 

rinner genom Västerbotten. 

6.1 Motiv för vattenkraftutbyggnaden 

I det följande avsnittet redogörs det för de tongångar som rådde inom politiken och i 

samhället i stort när vattenkraftsutbyggnaden satte fart i Umeälven. 

6.1.1 Folkhemsbyggets försörjs med elenergi 

Historiskt sätt är elproduktionen från vattenkraftverk Sveriges främsta energislag. 

Elproduktionen i vattenkraftverk var länge en lokal angelägenhet där kommuner och 

industriföretag med stort elbehov gick ihop för att säkra energibehoven i just sina 

kommuner och industrier. Detta gjorde att kraftverken låg geografiskt nära 

slutkunderna av elen och att de var dimensionerade efter lågt energibehov, jämfört 

med idag. I och med att det nationella stamnätet utvecklades med högre spänning i 

elledningarna och att vattendragen i södra och mellersta Sverige vid 1930-talet var 

nära nog fullt utnyttjade började de större elproducenterna att snegla mot de stora 

älvarna i norr. Vattenfallstyrelsen började sin verksamhet 1909 men det skulle dröja 

till 1950-talet innan man började bygga i Umeälven. 

1946-1965 har kallats för en “industriell guldålder” och som “rekordåren” här i Sverige. 

Produktion, sysselsättning och välstånd ökade stadigt under dessa år med en kraftigt 

försvagad konkurrens från övriga länder I Europa efter kriget där de istället uppvisade 

en stor efterfrågan på det som producerades I Sverige då Europa skulle återuppbyggas. 

Även om Sverige inte hade bombats i andra världskriget så var aktiviteten inte mindre 

intensiv för det, nu skulle det svenska folkhemmet byggas och det krävde mycket 

energi. Produktionen av elenergi från vattenkraftverk ökade stadigt under 1950-talet 

och många nya projekt påbörjades och avslutades men ändå hotades Sverige av 

elenergibrist vid flertalet tillfällen under denna period (Forsgren 1992: 90) 

Det står helt klart att energibehovet var stort vid den här tiden och beslut om att bygga 

ut vattenkraften i Umeälven var, åtminstone under 1950-talet, fritt från konflikter och 

uppbackat av hela riksdagen och samhället i stort. Synen på att bygga vattenkraftverk i 
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älvarna har präglats av modernismens tilltro till att härska över naturen och hämta in 

det man behöver. Forsgren skriver:  

”Svensk vattenkrafthistoria uppvisade länge ett i stort sett enigt samhälles 

uppfattning om att det var viktigt och gagnerikt att tämja naturen och utvinna el 

för att förbättran levnadsvillkor och minska utländskt energiberoende.” 

(Forsgren 1992: 7) 

Att staten skulle bli storproducent var från början förmodligen inte alls avsikten när 

staten åkte runt och köpte upp fallhöjdsmeter i älvarna men efter mycket analyserande 

och debaterande kunde man från alla olika ideologiska perspektiv ställa sig bakom att 

staten skulle bli kraftexploatör. Här följer ännu ett citat från Nils Forsgren som visar 

på den starka koncensus som rådde även om det fanns olika sätt att se på saken: 

”Socialisterna såg det som självklart att staten var byggherre i sina egna fall. 

Liberalerna tyckte det var bra att staten gick in i den expanderande 

vattekraftindustrin som en av riksdagen kontrollerad moderator till en annars 

otyglad privatkapitalism. Och den konservativa ideologin var inte främmande för 

att staten som företagare gjorde ett lands naturtillgångar tillgängliga.” (Forsgren 

1992: 12). 

Varje vattenkraftsbygge har motiverats utifrån de förutsättningar som har rådit vid just 

den tidpunkten. Man har hänvisat till hur mycket el som producerats vid andra 

kraftverk och hur mycket större behovet kommer vara framöver. Teknologiska 

framsteg såväl som förändrade politiska situationer i världen har drivit på 

utbyggnaden och motiverat och möjliggjort nya kraftverk på platser där det tidigare 

inte varit lönsamt eller tekniskt möjligt att producera el. 

Trots att samhället, företagen och statliga Vattenfall hade stark tilltro till att man med 

den nya teknik och kunnande man skaffat sig kunde ”tämja” naturen för att förse hela 

riket med elkraft så lyckades man inte helt spela ut de inneboende naturliga krafter 

som är i spel vid vattenkraftsproduktion. Som sagt var elproduktionen knappt 

tillräcklig under 1950-talet och vårt stora beroende av energin som producerades vid 

älvarna innebar att torrår, kall vinter och försenad vårflod inte fick inträffa under 

samma år. 1970 inträffade allt detta och produktionen av el från vattenkraftverken blev 

mycket lägre än vad som efterfrågades. Ganska omgående efter att detta 

uppmärksammades proklamerade regeringen den 12e mars 1970 elransonering i  
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1:   Stornorrfors   11: Grundfors 
2:   Pengfors   12:  Stensele 
3:  Harrsele   13: Umluspen 
4:  Bjurfors Nedre  14: Juktan 
5:  Bjurfors Övre  15:  Gardikfors 
6:   Tuggen   16: Gejmån 
7:  Hällforsen   17: Abelvattnet 
8:  Betsele   18: Ajaure 
9:  Bålforsen   19:  Klippen 
10: Rusfors  

Figur 2 Karta över Västerbottens län med de 19 kraftverken utplacerade (karta: Nils Kallerman) 
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Sverige då nationen hotades av elbrist. Det blev förbjudet att värma tomma byggnader, 

använda ljusreklam och viss gatubelysning, och det infördes viss ransonering för de 

större industriföretagen. I sparkampanjer uppmanades medborgarna att släcka 

onödiga lampor och snåla med strömmen i väntan på vårfloden. Ransoneringen varade 

dock inte någon längre tid och snart därefter samma år kunde regeringen häva 

ransoneringen (Forsgren 1992). Här blir det tydligt att det bara går att tämja naturen 

till en viss grad och oberoende av vilken ny teknik vi använder kommer det alltid 

innebära en grad av osäkerhet att producera el från vattenkraftverk. 

Klippen som är ett av kraftverken som har byggts och tagits i drift senast i Umeälven 

togs i drift 1994. Klippen var länge tilltänkt och under 1970-talet motiverades förslag 

på bygget med att det skulle kunna ersätta Vindelälven. Lite senare samma decenium 

skulle det ersätta olja efter oljekrisen men den sittande folkpartiregeringen 1979 säger 

nej. 1983 läggs den så kallade vattenkraftberedningen fram som innehöll stoff nog för 

energiminister Birgitta Dahl att föreslå byggandet av Klippen. Men klartecken dröjer 

och det är inte förrän 1989 som bygget förslaget går igenom och då ska det ersätta 

kärnkraften (Forsgren 1992). Turerna kring bygget av Klippens kraftverksstation visar 

hur politiska händelser och kriser runt om i världen även sipprar in och har påverkat 

besluten vid utbyggandet av Umeälven. 

Den direkta motiveringen till vattenkraftutbyggnaden i Umeälven har alltså varit att 

tillgodose de elkraftbehov som har funnits och finns i Sverige. Vattenkraftutbyggnaden 

har drivits på av och i sin tur möjliggjort den expansiva ekonomiska utveckling Sverige 

har uppvisat sedan 1950-talet. Karaktären på projekten präglas starkt av modernismen 

och dess tro på människan som med kunskap och teknik tar sig i ut i naturen och 

hämtar in och tämjer dess inneboende krafter. 

En av urbaniseringens högst påtagliga och långsiktliga konsekvenser för 

markanvändningen är att tätortsarealen i Sverige under de senaste 50 åren har ökat 

från omkring 340 000 hektar till ca 540 000 hektar – en ökning på 56 procent (SCB 

2013: 15). Det är siffror som helt enkelt visar på hur mycket våra städer har vuxit under 

denna tidsperiod. Detta var såklart en utveckling som behövde stora mängder elkraft. 
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6.2 Byggandet av kraftverken 

Jag vill inledningsvis i detta avsnitt påpeka att vissa av de kommuner som nämns idag 

har slagits ihop med andra kommuner. De kommunnamn som nämns följer den 

kommunindelning som gällde för tiden. 

I det här avsnittet redogörs det för omfattningen av arbetskraft som behövde 

mobiliseras vid många av vattenkraftsbyggena. Vidare visar detta avsnitt att många av 

de positiva effekter som vattenkraften spåddes få på lokala arbetsmarknader ofta 

införlivades men endast i ett kortsiktigt perspektiv. 

6.2.1 Att bygga vattenkraftsverk var ett arbetsintensiv projekt 

I den statliga offentliga utredningen Betänkande av vattenkraftberedningen (SOU 

1983:49) sammanfattas en rapport sammanställd vid dåvarande Geografiska 

institutionen (idag Institutionen för Geografi och Ekonomisk historia) på Umeå 

universitet som beskriver vattenkraftutbyggnaders effekter på bland annat 

sysselsättning och kommunikationer. Att bygga ett vattenkraftverk är som sagt ett stort 

projekt. Att de byggdes på platser som var svåråtkomliga och som det ofta inte ledde 

några vägar till gav projekten än större omfattning. Många byggprojekt fick börja med 

att bygga upp omfattande vägnät som var tillräckligt stabila för att klara av de tunga 

transporterna vid schacktning och liknande. Vid de större kraftverksbyggena, såsom 

Stornorrfors, kunde arbetstyrkan uppgå till 1 000 man (det var i störst utsträckning 

män förutom vid tjänster som rörde matlagning eller ”vardagslivet” vid 

anläggarsamhällena) när byggprocessen var inne i dess intensivaste period (Forsgren 

1992: 116). 

Under 1950-talet byggde och påbörjade vattenfall i umeälven sju kraftverk. Samtidigt 

byggde privata kraftföretag fem anläggningar. Om indalsälven blev 40-talets 

kraftverksälv blev Umeälven 50-talets (och Luleälven skulle bli 60- och 70-talets). 

Utöver Stornorrfors som blev klart 1959 så påbörjades byggandet av sex andra 

vattenkraftverk i Vattenfalls räkning – Umluspen, Grundfors, Stensele, Tuggen, 

Rusfors och Gardikfors (Forsgren 1992: 90-91). 

Alla de ”vattenrallare” som byggde ut vattenkraften var i stor utsträckning med och 

byggde upp det moderna Sverige (Granström, Forsell & Vattenfall 1994: 5). Det 

innebar verkligen ett uppoffrande att jobba vid vattenkraftsbyggena. Många av 

arbetarna tillbringade flera år i de anläggarsamhällen som upprättades i anknytning 



 22 

till byggena och många hade med sig hela sin familj med fru och barn. Barn föddes till 

och med i samhällena och detta tillsammans med de funktioner som upprättades fick 

det hela att likna ett verkligt samhälle. 

Kraftverket i Stornorrfors var det första av de större och modernare kraftverken som 

byggdes med början under 1950-talet i Umeälven. Stornorrfors byggdes mellan 1953-

1957 och sysselsatte som mest 1 000 arbetare, de flesta av arbetarna bodde i det 

anläggarsamhälle som uppfördes i Stornorrfors. Här byggdes ett mindre samhälle upp 

med alla de viktigaste funktioner man ansåg ett samhälle skulle ha – bostäder såklart 

(50-talet bostadshus), skola, tvättstuga, bibliotek, post, Folkets hus och biograf. Det 

fanns även en Konsumbutik och teater bjöds det ibland på I Folkets hus (Forsgren 

1992: 116-120). 

Ungefär samtidigt som bygget av Stornorrforsen startade Vattenfall bygget av en 

regleringsdamm för sjön Storuman och bygget av Umslupens kraftverk i direkt 

anslutning till sjön samt två ytterligare krafverk nedströms – Stensele och Grundfors. 

När kraftverket Grundfors byggdes några mil nedströms Storuman byggde man även 

här ett anläggarsamhälle för arbetarna och byns hundratalet invånare tiodubblades. 

Som mest sysselsatte dessa fyra projekt 1 000 arbetare som till majoriteten utgjordes 

av arbetare från andra kraftverksbyggen och till en fjärdedel av arbetare från byggden. 

Projekten hade stor inverkan på Storuman som ökade sin befolkning med 2000 

personer om än tillfälligt. Grundläggande infrastruktur i samhället fick byggas ut och 

utbyggnad av vatten- och avloppsystem bekostades av Vattenfall. Tolv ungkarlshotell 

byggdes vid Umslupens kraftverk och i Storuman ordnades ett hundratal provisoriska 

lägenheter. Många av de som kom från andra kraftverksbyggen hade egna hem som 

kunde förflyttas med Vattenfalls hjälp från deras tidigare plats som ofta var andra 

vattenkraftsbyggen. Vid dessa byggen hade man socialkuratorer som var ansvariga för 

boendesituationen, fritidssysslor och utbildning. Det faktum att arbetarna kom från så 

skillda platser och med skillda erfarenheter skapade en “kosmopolitisk blandning” på 

arbetsplatsen enligt byggnadschefen Karl-Fredrik Wård (Forsgren 1992: 122-125). 

Med ”kosmopolitisk blandning” menas här inte att arbetarna hade skillda 

nationaliteter utan att arbetarna kom från skillda håll och hade alla med sig sina 

arbetsrutiner och vanor under livet vid byggena, något som ibland kunde vara orsak till 

motsättningar men som oftast innebar att arbetarna kompletterade varandra på ett bra 

sätt. 
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Inför bygget av Gardikfors, Ajaure och Gejmån uppfördes ett större anläggarsamhälle i 

Ajaure. Det bestod av 30 egnahem, 19 hus med 30-talet lägenheter, nio hus med 

ungkarlsbostäder samt 10-talet byggnader som rymde bland annat affärer, post, 

hobbyrum och samlingslokal. Man planerade för en parkeringsplats på 1,5 ungkarlar 

och en plats per familj vilket var i underkant visade det sig senare då det blev ont om 

bilparekeringar. Vattenfall hade från början planerat att bygga samhället i Stensele 

men Tärna kommunstyrelse motsatte sig det eftersom det till viss del gällde reglering 

av Tärnasjön och då ville man att de ekonomiska vinsterna som ett arbetarsamhälle 

innebar skulle komma kommunen till nytta (Forsgren 1992: 130-132). 

Etablering av en arbetsplats av Juktans storleksordning i ett öde område var även det 

ett stort projekt. Omkring 500 man skulle arbeta här varav cirka 300 skulle ha 

tillfälliga bostäder på platsen. Ett omfattande vatten- och avloppssystem behövde 

byggas. Telefonnätet byggdes ut radikalt, elektrisk kraft drogs fram och nya vägar 

byggdes. En ny väg byggdes över Blajkfjället cirka 30 km lång. Bostadsområdet som 

byggdes vid Blajksjön innehöll nio personalbostäder där man kunde bo själv eller i par. 

Utöver det byggdes mäss och mässannex för tjänstemän, gemensam matsal och 

hobbylokal. För fritidssysselsättning fanns utrustning för träslöjd, ett bibliotek, ett 

garage för reparation av egna bilar, en motionshall samt elljusspår för skidåkning. Det 

fanns också ett område avsatt för husvagnar och servicehus med toaletter och 

tvättmöjligheter. I Storuman hade vattenfall sedan länge ett bostadsområde med 

familjebostäder, som naturligtvis utnyttjades under Juktanbygget. Flera verkstäder 

byggdes upp där främst teknisk arbetsutrustning skulle repareras men där det även var 

populärt att meka med bilar under fritiden. Det fanns ett stort intresse för bygget bland 

allmänheten och under en dag 1976 då man höll öppet hus kom nästan 3 000 personer 

(Hultin & Bergström 1997). 

6.2.2 Positiva effekter på de lokala arbetsmarknaderna varade inte länge 

Under den intensivaste perioden av vattenkraftsutbyggnaden på 1950-talet i Umeälven 

arbetade 3 500 arbetare fördelade över åtta anläggningar, tre av dessa var privata 

kraftverksbyggare som byggde kraftverken Pengfors, Harrsele och Bålforsen. 2 200 av 

arbetarna var anställda av Vattenfall och hälften av dem jobbade vid Stornorrforsen. 

Många av Vattenfalls arbetare kom som sagt från andra redan avklarade 

kraftverksbyggen, till exempel från Kilforsen eller Ångermanälvens sjöregleringar. Till 

de större byggena skedde också stor nyrekrytering (Granström, Forsell & Vattenfall 
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1994: 29-30). I den rapport sammanstäld vid Geografiska institutionen vid Umeå 

universitet (som finns summerad i SOU 1983:49) vilken nämndes i början av detta 

avsnitt beskrevs bland annat vattenkraftsutbyggnadens effekt på sysselsättningen och 

den ekonomiska utvecklingen generellt i kommunen där vattenkraftverket är byggt. I 

rapporten konstateras det att gemensamt för de kommuner där vattenkraftsutbyggnad 

hade skett rådde det svåra arbetsmarknadsproblem. Då vattenkraftsverken i 

genomsnitt byggs under en tidsperiod av fyra år är de mest uppenbara effekterna på 

sysselsättningen temporära. Dessa effekter är varierande och i vissa fall kan man se en 

ökning i sysselsättning och i vissa fall går det inte att utröna någon effekt. 

Vattenkraftsutbyggningar av privata aktörer har i vissa fall uppvisat att anställningar 

av kraftverksbyggare som bor inom tio mil från vattenkraftsbygget har utgjort 80% av 

nyanställningarna.  Denna siffra bör dock antas vara mycket lägre vid byggen av 

vattenkraftsverk i Vattenfalls regi då de har haft mycket arbetskraft som redan är 

anställda inom organisationen vilka flyttar runt från bygge till bygge, vilket exemplen 

som beskrivits ovan även har visat. Benägenheten hos Vattenfall att anställa lokal 

arbetskraft kan även tänkas ha minskat sedan 1970-talet då utbyggnadstakten har 

minskat och man vill använda sig av den arbetskraft som man redan har inom 

organisationen. 

Vad gäller sysselsättningen inom jord- och skogsbruk i de kommuner där 

vattenkraftsutbyggnad sker går det att se en minskning som resultat av att mark som 

tidigare använts av dessa näringar nu istället upptas av byggnader och annat som 

behövs till elproduktion. Samma tendens har uppvisats i kommuner där rennäring har 

uttövats. Det är svårt att peka på några långvariga effekter från vattenkraftsutbyggnad i 

de kommuner där det skett främst därför att det är svårt att urskillja effekterna från 

vattenkraftsbyggena och andra samhälleliga förändringar. Något som dock står klart är 

att den lokala handeln får ett uppsving under tiden som byggena håller på och detta 

leder till en temporär ökad ekonomisk aktivitet i kommunen. Det i sin tur leder till ett 

ökat skatteunderlag för kommunen, något som dock riskerar att ätas upp av att mindre 

pengar från skatteutjämningssystemet tilldelas den kommun som börjar få in mer 

skattepenger. Som nämndes tidigare är det svårt att se några långsiktigt positiva 

effekter från vattenkraftsutbyggnad, och det kan fastställas att i kommuner där 

vattenkraftsverk har byggts under tiden mellan 1950 och 1980 går det inte att visa på 

några långvariga effekter (SOU 1983:49 :34-38). 
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Att de positiva lokala arbetsmarknadseffekterna blev kortvariga har påvisats i flera 

rapporter och utredningar. År 1960 så uppgick antalet arbetare sysselsatta inom 

anläggningsarbeten vid vattenkraftsbyggena till cirka 3 000 personer vilket 

motsvarade 23,6 procent av den totala arbetskraften sysselsatta inom byggsektorn i 

Västerbotten. Samma procentsats var tio år senare nere på fyra procent (Carlsson & 

Wiberg 1975: 11-12). 

6.3 De fysiska byggnaderna 

I detta avsnitt kommer mycket teknisk fakta radas upp från de kraftverksbyggena där 

sådan information varit tillgänglig. Mitt mål med avsnittet är att besvara den tredje 

frågeställningen och visa på omfattningen av ingreppen i naturen som 

kraftverksbyggena har inneburit. Jag kommer nämna och beskriva vissa delar av 

kraftverken som är ovanligt stora och innebär stora ingrepp i naturen. Det finns 

anledning att kort beskriva vad de olika delarna har för funktion i ett kraftverk för att 

slippa förvirring. En tilloppstunnel leder vatten från en del av älven som är belägen 

högre upp motströms eller från en uppdämd sjö till själva kraftverket. En 

avloppstunnel leder vattnet bort från själva kraftverket och ut i älven nedströms vid en 

lämplig plats. 

Tekniska framsteg i både arbetssätt och teknik ledde utbyggnaden av kraftverk och i 

början av 1950-talet fanns den teknik och kunnande som behövdes för att bygga ett så 

stort kraftverk som Stornorrfors skulle bli. När Stornorrfors byggdes riktades stor 

uppmärksamhet mot kraftverksbygget både från media, politik och brancshfolk. Det 

slogs en mängd olika rekord vid bygget, till exempel så var den avloppstunneln som 

byggdes den största kraftverkstunneln med sina 26,5 meter i höjd, 16 meter i bredd 

och 4 km längd (Forsgren 1992). 

Gejmåns kraftverk anlades tre mil nordväst om Ajaure i Umeälvens biflöde Gejmån. I 

sjön Abelvattnet ovanför byggdes en 16 meter hög och en halv kilometer lång 

stenfyllnadsdam. Via sjön Bleriken leddes vattnet genom en 6 kilometer lång 

tilloppstunnel till kraftverket och därefter via en 1 km lång avloppstunnel och kanal till 

sjön Övre Björkvattnet ovanför Gardikens kraftverk (Forsgren 1992). 

När uppdämningen vid sjön Storuman byggdes som utgjordes av nästan tre km 

dammar byggdes även flera småbåtshamnar, badstugor, hopptorn och fågelskådar-
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stugor. Detta blev ett populärt resmål och i tidningar omnämndes bygget som 

“Världens största swimmingpöl” (Forsgren 1992). 

Juktan har en cirka fem kilometer lång tilloppstunnel som går från Storjuktan fram till 

själva maskinstationen där elenergin produceras. Från maskinstationen leddes sedan 

vattnet till Storuman genom en nära 15 kilometer lång avloppstunnel. Tillopps- och 

avloppstunnlarna byggdes med tvärsnittsareorna 60 respektive 80 kvadratmeter 

(tvärsnittsarea är den area som tunneln har om man ’skär’ av den). Tunnelbottnar 

försågs med en förankrad och dränerad bottenplatta av betong, som göts på 

grovrensad botten. En damm i Blajksjön byggdes av tre jorddammar, med en total 

fyllnadsvolym av ca 600 000 kubikmeter. 250 meter ner i berget byggdes en maskinsal 

som är 39 meter lång och 20 meter bred. Taket är en specialkonstruktion som var 

prefabricerat, alltså tillverkat någon annan stans och fraktat dit, och vilar på 

platsgjutna anfang. En betongbyggnad, och det är vattenfalls egna benämning – 

betongbyggnad – det rör sig alltså inte om en byggnad utan flera byggnader 

sammankopplade med tunnlar och kanaler och vägar, de flesta insprängda i berget. 

För att återgå, en betongbyggnad som ligger i ett bergrum parallellt med maskinsalen, 

alltså 250 meter ner i berget, där personal har utrymme och förråd. För transporter till 

och från maskinsalen utsprängdes en tillfartstunnel med en längd av 1,8 kilometer och 

i 14 procents lutning. Avloppstunneln är 14,8 km och har en tvärsnittsarea på 80 

kvadratmeter. I två av salarna som sprängdes i berget fanns det under byggnadstiden 

två byggkranar som kunde lyfta 200 respektive 140 ton vilket vittnar om de stora 

utrymmen som sprängdes i berget. 

På grund av haverier vid liknande byggen samrådde man med kraftföretag från 

England, Frankrike, Benelux och USA. Turbiner tillverkades och levererades 1973 av 

KMW och Nohab (båda företag som tillverkade flyg, järnväg och båt och annan 

energiteknisk utrustning). Ett insamlande av information som kompletterades med 

erfarenheter från byggandet och igångsättandet av hela kraftverket och presenterades 

vid ett UN-symposium i Aten 1979 med rapporten ”Juktan – A pumped storage plant 

using three reservoirs”. För att styra och övervaka och överföra data upprättades 

bärfrekvensförbindelse via 400 kilovotls ledning till Grundfors driftcentral. Vid de 

omfattande tester som gjörs av berg och jord upptäcks ibland andra fyndigheter. I 

skrivande stund har prospektering i trakten kring Storuman just indikerat en brytvärd 
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guldfyndighet. Slutpriset för Juktan pumpkraftverk blev 667 miljoner i löpande 

prisnivå (Hultin & Bergström 1997). 

Betongmaterialet fanns ca 15 km från betongstationerna. Sortering utfördes i 

grustäkten. Materialet transporterades fram och lades i högar, som sedan vid 

gjutningarna fylldes i fickor med baklastare. Under arbetet med bygget av 

kraftstationen Juktan så bortfördes genom jordschaktning och bergsprängning 2 640 

000 kubikmeter och 632 600 kubikmeter fördes dit och användes i form av fyllning, 

betong och annat plus 600 ton armeringsjärn. 

Vid bygget av Klippen använder man för första gången vid svenska vattenkraftsbyggen 

en tunnellborrningsmaskin som har elmotorer. Hela maskinen är 160 meter lång och 

äter sig ner i berget som en larv. Den här sparar på arbetskraft och tid. Som mest 

kommer ca 150 personer att arbeta i Klippen (Forsgren 1992). 

6.4 Kraftverken kopplas samman med omvärlden och 

elmarknaden avregleras 

I detta avsnitt vill jag visa på hur användandet av redan befintlig urban 

infrastruktur såsom de elenergi-producerande kraftverken utmed Umeälven 

förändras i takt med att urbaniseringsprocessens karaktärsdrag förändras. Den 

största källan till förändringarna går att spåra till förändringar i de ekonomiska 

marknader som kan kopplas till elproduktionen. 

6.4.1 Kraftledningssystemet 

I Sverige fanns det vattenkraftverk långt innan det att Stornorrfors, Grundfors och 

Umluspen började byggas 1953. Umeälvens första vattenkraftverk, Klabböle togs i drift 

1899 (Forsgren 1992: 113) och skulle förse Umeå med elektrisk belysning. 

Vattenkraftverken som byggdes innan 1900-talet byggdes för att ge en specifik 

mottagare elkraft, men vid sekelskiftet introducerades trefassystemet som 

möjliggjorde längre överföring av kraft utan allt för stora kraftförluster (Jakobsson 

1996: 15-16). Men de kraftverk som byggdes vid Klabböle vid de första utbyggnaderna 

av Umeälven var för en specifik användare, dels som redan nämnts byggdes första 

vattenkraftverket för att förse Umeå med elektrisk belysning och när sedan nästa 

kraftverk byggdes, som stod klart 1910, var det för att förse företagsledaren Egil 

Unander-Scharin med kraft till hans trämassasliperi (Lantz 2013: 31). Med 

trefassystemet fanns det dock fortfarande en bortre gräns för hur långt man kunde 
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överföra kraften och därför byggdes vattendragen i södra Sverige ut först för att förse 

industrierna där (Jakobsson 1996: 16). 

Fram tills 1930-talet hade de kraftverk som producerade elkraft varit kopplade till 

relativt sätt avgränsade kraftregioner som försåg konsumenter av elkraft med 

elektricitet från geografiskt närliggande producenter. Men under 1930-talet 

sammankopplade de stora privata elproducenterna och Vattenfall sina kraftnät och 

gränserna mellan de självförsörjande kraftregionerna sprängdes. Det var dock 

fortfarande ingen sammankoppling mellan Syd- och Nord Sverige. Men 1938 

sammankopplas all kraftproduktion i Sverige och producenterna i norr kunde nu 

överföra el till söder och vice versa. Detta gjorde större uppdämningsprojekt 

ekonomiskt motiverade då vattennivåerna kunde dämmas upp i norr under sommaren 

då elförbrukningen var lägre (Jakobsson 1996: 19). Detta sammankopplande gjordes 

med ett stamlinjenät som var sammankopplat från Porjus i norr till Malmö i söder. 

Umeälven var i slutet av 1930-talet sammankopplat med detta nät genom kraftverket 

Norrfors. Inom detta nät blandades och överfördes kraft från statliga, kommunala och 

privata producenter (Forsgren 1992: 150-151). 

I och med denna tekniska utveckling och det fysiska byggandet av stamnätet kunde 

man inte längre precis veta vart den elen som producerades vid ett specifikt kraftverk 

fördes. I figur 2 visas en karta tagen från Svensk Energis hemsida som visar på 

omfattningen av Sveriges kraftnät och dess anknytningar till grannländers kraftnät. 
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6.4.2 Elmarknaden avregleras 

Den svenska elmarknaden som vi känner den idag där kunder fritt väljer sin 

elleverantör tillkom 1 januari 1996 när elmarknadsreformen trädde i kraft. Det var inte 

så att produktionen och försäljningen av el en dag helt plötsligt avreglerades och 

utsattes för konkurrens. Ett antal steg ledde fram till elmarknadsreformen och det 

första togs 1992 när Statens Vattenfallsverk (Vattenfall) övergick till Vattenfall AB och 

alltså blev aktiebolag. Den del av Statens Vattenfallsverk som tog hand om 

eldistributionen inom storkraftnätet överfördes till det nybildade Affärsverket svenska 

kraftnät (Svenska kraftnät). Här skildes alltså produktion och försäljning åt från nät-

verksamhet. Efter detta ledde en rad propositioner och utredningar fram till 

elmarknadsreformen där elproduktion och försäljning konkurrensutsattes medan 

distributionen av el genom storkraftnätet fortfarande var reglerat (Jönsson et.al 1996). 

Under 1990-talet sker en rad saker som i längden innebär stora förändringar för 

svensk energipolitik. 1989 faller muren i Berlin och gränserna suddas ut inom Europa 

och förhoppningar om att Europa ska bli en ekonomisk aktör som kan mäta sig med 

USA och Ostasien genom en större inre marknad får nytt liv. I det krispaket som 

regeringen lägger fram 199o till följd av valutakrisen föreslås medlemskap i EG 

(Europeiska Gemenskaperna). 1993 skrivs Maastrichtfördraget under vid 

regeringskonferenserna och det Europeiska samarbetet fördjupas avsevärt när 

Europeiska Unionen (EU) bildas. Under den borgerliga regeringen tas ett färdigt avtal 

fram 1994 om medlemskap i EU och det röstas igenom i folkomröstningen samma år 

och Sverige är medlemmar i EU den första januari 1995 (Tallberg 2010: 25-27). 

Parallellt med processen att bli medlem i EU startar arbetet med att reformera de 

inhemska statligt ägda el- och telemarknaderna. I samma krispaket som lades fram av 

regeringen 1990 till följd av valutakrisen i Sverige där medlemskap i EG förslogs fanns 

det punkter som tog upp Vattenfalls bolagisering och en förändrad elmarknad mer 

präglad av funktionalitet och konkurrens. 1992 bolagiseras Vattenfall och 1996 är 

elmarknaden avreglerad (Nilsson & Vattenfall 2009: 22-25). 

6.4.3 Elbörsen Nord Pool Spot 

Kraften som produceras i Umeälven kan nu köpas och säljas på Elbörsen Nord Pool 

Spot där priset på el uppdateras varje timme alla dagar på året. Det öppnar upp för i 

stort sätt vem som helst att handla och spekulera i elkontrakt genom Nasdaq OMX 

Commodities. I och med handeln på börsen har gränstarifferna mellan de nordiska 
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länderna slopats och de nationella elmarknaderna är idag starkt integrerade (SOU 

2005:4 s. 257). Elmarknaden präglas såsom många andra marknader av 

stordriftsfördelar och elproduktionen i Sverige har efter avregleringen blivit mer 

koncentrerad. Korsägandet har även ökat bland aktörerna på marknaden, vilket 

betyder att de olika företagen äger andelar i varandras företag. Det har även inneburit 

en internationalisering av marknaden, med resultatet att utländska aktörer är 

närvarande på den svenska marknaden och att svenska aktörer är verksamma i andra 

länder (SOU 2005:4 kap. 5.7). 

Detta avsnitt har visat på hur distributionen och handeln med den elenergi som 

produceras i Umeälven har förändrats i takt med större generella utvecklingar i 

samhällsekonomin i stort. 
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7 Diskussion och sammanfattning 

7.1.1 Sammanfattning 

Empirin som presenteras i resultatdelen av denna uppsats besvarar frågeställningarna 

jag ställde mig inför skrivandet. Det har framgått att motivet för utbyggnaden av 

vattenkraften i Umeälven har varit att tillgodose elbehovet hos den växande industrin 

och de växande städerna i Sverige. Utbyggnaden av älvarna var präglade av 

industrialisering och modernism vilka är två begrepp som i stort har sagts prägla den 

senaste tidens urbaniseringsprocess. Det har även visat sig att det krävdes en 

omfattande mobilisering av arbetskraft som möjliggjordes genom omfattande 

utbyggnad av grundläggande infrastruktur i samhällen intill kraftverken om än 

temporärt. Det var främst bostäder och liknande som var temporära medan annan 

nödvändig infrastruktur såsom vägar blev bestående. Vidare redogjorde resultatdelen 

för de omfattande fysiska ingrepp i landskapen som själva kraftverken utgör. Många av 

de kraftverken som byggts utmed Umeälven är jämförbara med stora 

infrastrukturprojekt som Norra länken i Stockholm vad gäller tunnlar i berggrunden 

och liknande. Den sista delen av resultatavsnittet visar hur utvecklingen och 

utbyggnaden av kraftnätet i Sverige gjorde det möjligt att överföra kraften från 

Umeälven ut i Sverige och även vidare till nordiska grannländer och andra länder 

runtom Östersjön. Den delen redogjorde vidare för hur avregleringen, bolagiseringen 

och privatiseringen av elmarknaden på ett nytt sätt utsatte elproduktionen i Umeälven 

för marknadskrafter. Hur bidrar då resultatet till uppsatsens övergripande syfte att 

skapa ny kunskap om urbaniseringsprocessen definierad i termer av utsträckt och 

koncentrerad urbanisering samt dess effekt på Umeälven ur ett 

vattenkraftsperspektiv? 

Som beskrevs i teoriavsnittet vill Neil Brenner och Christian Schmid (2015) med sina 

koncept utsträckt och koncentrerad urbanisering formulera ett nytt teoretiskt ramverk 

inom vilket nya möjligheter att analysera urbaniseringsprocessens effekter erbjuds. 

Jag tycker att koncepten utsträckt och koncentrerad urbanisering på ett bra sätt kan 

hjälpa till att koppla ihop slutsatserna dragna från resultatet med karaktärsdrag i 

urbaniseringsprocessen under industriell kapitalism. 

Med Brenners och Schmids konceptualisering av urbaniseringsprocessen står det klart 

att vattenkraftutbyggnaden i Umeälven är en effekt av utsträckt urbanisering. Själva 
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processen av utsträckt urbanisering i Umeälvens fall manifesterades av att politiska, 

juridiska och ekonomiska institutioner belägna i urbana agglomerationer såsom 

Stockholm, Sundsvall och Umeå beslutade att älven skulle regleras och byggas ut med 

nitton kraftverk. Detta kan ses som ett tydligt tecken på kopplingen mellan 

koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering där en utveckling i urbana 

agglomerationer får konsekvenser för avlägsna geografiska områden. Realiserandet av 

besluten möjliggjordes först och främst genom att stora arealer mark bytte ägare och 

användning. Vidare var det en massiv mobilisering av arbetskraft som tillsammans 

med avancerad teknik och ingenjörskonst konstruerade oåterkalleliga omfattande 

fysiska strukturer i landskapet. Denna i grunden urbana infrastruktur, liknande 

strukturer återfinns i stora urbana agglomerationer som Stockholm, omvandlar det 

strömmande vattnet till elkraft som inte används i det omkringliggande området utan 

överförs till avlägsna urbana agglomerationer genom kraftledningsnät (en annan typ 

av urban infrastruktur som konkretiserar kopplingen mellan utsträckt och 

koncentrerad urbanisering). 

7.1.2 Diskussion 

Sammantaget visar denna uppsats på den ojämna geografi som 

urbaniseringsprocessen i stort producerar. Som nämns i teoriavsnittet är det urbana 

något som hela Sverige måste förhålla sig till, något som också uppmärksammats i 

senaste tidens debatt i media. Det som främst har behandlats i uppsatsen är de fysiskt 

byggda och konstruerade effekterna av urbaniseringsprocessen även om arbetarnas 

situation under byggena har redogjorts för. De fysiska infrastrukturerna är en stor del 

av effekterna från urbaniseringsprocessen men uppenbart är att den får konsekvenser 

för människor i deras dagliga liv också. Precis som med det fysiska som byggs är 

konsekvenserna och effekterna av urbaniseringsprocessen för människors vardagsliv i 

högsta grad ojämn över rummet. Invånare i Storuman kommun påverkas inte på 

samma sätt som invånare i den urbana agglomerationen Stockholm. Då det investeras 

stora mängder kapital i urban infrastruktur för att möjliggöra människors anpassning 

till de ständigt föränderliga förutsättningarna för livet under urbanisering inom 

ekonomiskt starka urbana agglomerationer investeras det inte på långa vägar lika 

mycket i områden som är mer påverkade av utsträckt urbanisering såsom Storuman. 

Ett resultat av den senaste tidens urbaniseringsprocess är det vardagliga livets 

beroende av uppkoppling till internet genom bredband. Det faktum att bredband 
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behövs lika mycket för det vardagliga livet och ekonomisk aktivitet i en norrländsk 

inlandskommun som i en tätbefolkad kommun i söder är för mig ett tecken på att de 

båda kommunerna är urbaniserade. Det som skiljer dem åt är att urbaniseringen 

resulterat i olika saker för dem och därmed är förutsättningarna för att leva i en urban 

tid fundamentalt ojämna kommunerna emellan. 

Rapporten skriven av Persson och Wiberg (1987) som tidigare refererades till i 

metodavsnittet slår fast att den ekonomiska strukturomvandlingen som skett i Sverige 

sedan efterkrigstiden har fått större konsekvenser i landsbygden än i större städer vad 

gäller sysselsättning (s. 7-8). Det är ytterligare ett tecken på att urbanisering får stora 

konsekvenser även utanför det vi tidigare har kallat urbana områden. Om vi tillåter oss 

att se bortom den binära uppdelningar såsom stad och land, urbant och ruralt öppnar 

vi upp nya sätt att lära oss om och diskutera den ojämna geografiska utveckling som 

urbaniseringsprocessen resulterar i. Ett annat viktigt steg i det är också att se det 

urbana som just en process och inte som något statiskt och avgränsat. 

Det kanske kan kännas nära till hands att se byggandet av vattenkraftverk utmed 

Umeälven som en industrialisering av älven, precis som Jakobsson (1996) gör i sin 

avhandling som jag refererade till i resultatet. Den avhandlingen avgränsas dock i 

tiden mellan åren 1900-1918. Under den tiden är det mer passande att prata om en 

industrialisering men efter andra världskriget förändras elproduktionen och byggandet 

av vattenkraftverken bör ses som en del av en urbaniseringsprocess. Inte en del av en 

urbaniseringsprocess som endast sker i stora städer utan en del av en 

urbaniseringsprocess som inte längre har några gränser och som på ett högst fysiskt 

och synbart sätt även påverkar/påverkas av vattenkraften utmed Umeälven. Något 

som jag hoppas har framkommit i uppsatsen. 

Att jag skriver ”påverkar/påverkas” är viktigt att notera för att det är lätt att lägga sig 

an med synen att Umeälven är en geografisk plats som endast är påverkad av 

urbaniseringsprocessen. Här är det läge att, i Lefebvres anda, tänka lite dialektiskt. 

Umeälven är helt uppenbart en plats påverkad av urbaniseringsprocessen men det är 

viktigt att synliggöra på vilket sätt vattenkraften i Umeälven även påverkar 

urbaniseringsprocessen. Det är Umeälven med sitt forsande vatten som har bidragit i 

form av elenergi till uppbyggandet av det Sverige vi känner idag och har på det sättet 

även påverkat urbaniseringsprocessen. 
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Påståendet att hela Sverige är urbaniseras kan låta som en homogen process och i 

avseendet att till exempel ekonomisk aktivitet centraliseras allt mer stämmer det. Över 

hela landet centraliseras ekonomisk aktivitet, beslutsfattande och mediaproduktion till 

stora urbana agglomerationer. Den homogena processen resulterar i sin tur i starkt 

heterogena förhållanden sätt över hela landet. Det sker en centralisering av de urbana 

funktioner som möjliggör för människor att leva sina liv och den centraliseringen 

möjliggörs i sin tur av en decentralisering av andra urbana funktioner såsom 

produktion av elenergi – koncentrerad urbanisering och utsträckt urbanisering. 

Detta är en utveckling som regering och riksdag i Sverige uppenbart har problem med 

att förhålla sig till och utveckla politik i linje med. Det är inte en utveckling som jag 

tror det är värt att motverka, istället behöver vi belysa och skaffa oss kunskap om 

urbaniseringsprocessen som möjliggör för en politik som låter anpassa oss till dessa 

nya förhållanden. 

Viktiga frågor som framtida kulturgeografisk forskning har att ta tag i är att vidare 

belysa och producera kunskap kring hur urbaniseringsprocessen i Sverige förändrar 

vårt landskap och producerar fundamentalt ojämna levnadsförhållanden sätt över hela 

landet.  
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