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Abstract 
The purpose of this essay is to research the homestead movement in Hagfors during the period 1935 to 

1970. The work is based on the worker’s ideals such as the ideal of good character. That is – the model 

of being a sober, well behaved, educated person, which spread in the working class in Sweden during the 

end of the 19th century. The essay will analyse whether this ideal was imbued in the homestead 

association in Hagfors or not. Furthermore, the work will analyse the paternalism that was left in the old 

industrial communities in Sweden and where the paternalistic role moved after the old, almost feudal in 

character, estate owner more or less disappeared. The work has been demarcated to the period 1935 to 

1970 because the association was founded in 1935 and it is furthermore relevant to end the work at the 

start of the 1970s since the homestead movement then more or less ended after the social democratic 

party and government of Sweden launched what is known as the “million program” in 1965. 

The paternalistic role of the homestead association meant the spreading of the model of good character, 

which saturated not only the education, but what the members were educated in. The nurturing and self-

service activities almost go hand in hand. The conditions for obtaining a housing loan (“egnahemslån”) 

in Värmland were formulated in such a way that the ideal of good character permeates the requirements 

and therefore this led to an obvious incorporation of the ideal in the associations operations. The 

paternalistic role that had previously been at Uddeholmsbolaget, the previous estate owner of the old 

industrial community, was thus taken over by the private home association for some time.  

Key words: Ideals in the working class, homestead, own home, paternalism, Swedish industrial 

communities, welfare states. 
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1. Inledning 
Av alla de folkrörelser som präglade det senaste sekelskiftet och de följande decennierna var 

egnahemsrörelsen den som har satt stora och än idag synliga spår i form av de kvarstående 

bostadsområden i de gamla brukssamhällena runtom i Sverige. Denna uppsats är en fallstudie av ett 

sådant samhälle: Hagfors. Hagfors är en tätort i nordöstra delen av Värmlands län belägen runt ån Uvån 

och öster om sjön Värmullen. Kommunen hade 11 276 invånare och tätorten 4848 invånare år 2018.1 

Hagfors byggdes och växte runt järnverket som grundades vid Uvåns vattenfall av Uddeholms AB och 

dominerar idag största delen av Hagfors sydvästra del.2 Hagfors är en liten ort som är delad kring Uvån, 

i centrum finns butiker, lägenheter, kyrkan och så vidare och i utkanterna finns villaområden. De 

bostadsområden, idag ofta mer allmänt känt i folkmun som ett villaområde, är till största delen från 

början byggda som egnahemsområden. Det område jag själv växte upp i är ett sådant gammalt 

egnahemsområde. 

 

Hagfors sett från utkikstornet på Värmullsåsen. Foto: författaren. 

Valet föll alltså på Hagfors främst på grund av den familjekoppling jag har till platsen, men även 

eftersom det är ur ett vetenskapligt perspektiv intressant att undersöka egnahemsverksamheten på orten 

då det är ett väldigt bra exempel på ett typiskt brukssamhälle som formats av Uddeholmsbolagets 

paternalistiska roll. Mina föräldrar samt mor- och farföräldrar har alla arbetat i järnverket med flera olika 

arbetsuppgifter. De kom därmed, liksom övriga boende på orten, i kontakt med de ideal och idéer som 

spridits bland bruksarbetare. Dit hör inte minst skötsamhetsidealet som var tydligt knutet till 

egnahemsrörelsen. Undersökningen grundar sig därför i detta skötsamhetsideal och hur idealet i detta 

fallet influerat egnahemsverksamheten i Hagfors. Undersökningen kommer därför att undersöka Hagfors 

Egnahemsförenings verksamhet under perioden 1935 till 1969 för att se hur föreningen utövar inflytande 

av idealet på medlemmarna.  

 
1 Statistiska Centralbyrån. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2018 och befolkningsförändringar 1 januari–31 

mars 2018 

2 För en mer övergripande och detaljerad bild om Hagfors historia som brukssamhälle, se: Jakenberg, K-E. (1991). 

Uddeholms Aktiebolag 1870–1985. Karlstad. Nermans Trycksaker. Se även min tidigare uppsats på B-nivå om 

Uddeholmsbolagets stöttande av egnahemsverksamheten: Bengtsson, E. (2019) Egnahemssatsningen i Hagfors.  
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Att undersökningen koncentreras på Egnahemsföreningen är för att egnahemsrörelsen under den berörda 

perioden var mycket signifikant för invånarna och arbetarna i Hagfors. Under 1940-talet rådde en 

bostadskris i Hagfors och järnverket såg ett stort tillskott av arbetare. Dessa arbetare samt även 

arbetsgivaren Uddeholm ville se till att de kunde erhålla egna hem och en större satsning av byggande av 

egnahemsområden med mera satte fart under regi av Uddeholmsbolaget som bekostade dessa 

byggnationer samt genom subventioner och lån möjliggjorde för sina arbetare att kunna bygga sina egna 

hem. Egnahemsrörelsen främjade till den största delen arbetarna i industrin, men även tjänstemännen på 

bruksbolagen.3 

1.1 Bakgrund  

Hagfors Egnahemsförening (HEF) grundades 1935 efter att egnahemsbyggarna i Hagfors började träffas 

för att diskutera olika angelägenheter.4 Idag består föreningens verksamhet främst av uthyrning/lån av 

exempelvis släpkärror eller verktyg. Föreningen idag definierar sig själva som följande: 

En sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastigheter, radhus, annat eget hem eller tomt 

där bostad kan uppföras. HEF är partipolitiskt neutral. Verksamheten i föreningen bygger på att i 

samverkan skapa möjligheter för egnahemsägare att bo tryggt i en god miljö till rimliga kostnader. 

HEF är verksam som remissinstans i kommunala frågor som berör småhusboendet för att 

härigenom bevaka den lokala boendemiljön, kostnadsutveckling om tomträtter, taxor och avgifter. 

HEF förmedlar sakkunnig hjälp när det gäller byggnadstekniska och juridiska frågor genom 

anlitande av Egnahemsägarnas Riksförbund. Genom medlemskap i HEF är du också automatiskt 

medlem i riksförbundet och har som enskild medlem också möjlighet att direkt konsultera 

riksförbundet via dess kansli. Rabattavtal med olika företag och förteckning över den gemensamma 

utrustning som finns till förfogande som medlem i HEF, finns sammanställt i Medlems-/kundkort.5 

Egnahemsrörelsen som folkrörelse växte och ledde till att statens egnahemslånefond startades. Här 

kunde egnahemsbyggare ansöka om lån för att kunna köpa mark och sedan bygga ett eget hem på 

nämnda mark. Det var dock inte bara den statliga egnahemslånefonden som de som längtade efter ett 

eget hem kunde nyttja. Vissa företag hade möjligheten att på eget bevåg bevilja och betala ut lån till 

egnahemsbyggandet. Uddeholms Aktiebolag var ett sådant företag. Under den första hälften av 1900-

talet var företaget den ledande aktören i Hagfors vad gäller främjande av egnahemsbyggandet.6 

”Egnahemslån må ej tilldelas annan än svensk medborgare, man eller kvinna, som är minst 21 år 

gammal och känd för sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel.”7 Så löd villkoren för att en sökande 

skulle få tilldelas det statliga lånet i Värmland, och blev således även Uddeholmsbolagets krav. Här syns 

det kanske mest tydliga exemplifierandet av skötsamhetsidealet som hade växt fram och präglade 

arbetarklassen vid tidpunkten. Att detta var kravet som ställdes för de statliga lånen, åtminstone i 

Värmland, styrker idén om att skötsamhetsidealet kvarstod hos arbetarklassen och likväl att en viss 

paternalism också fanns där eftersom det är ”någon” ovanifrån som försöker styra och tillämpa idealet 

på låntagarna. Det motverkar även problemet med att denna uppsats syftar till att göra nedslag på en 

mindre ort som Hagfors vilket annars kunde blivit missvisande på grund av utrymmet för att hela 

Sveriges politik och ideal skulle återspeglas här. Besluten som tas är nästan alltid på något vis relaterade 

till de omkringliggande strukturer som beslutsfattarna präglas av.8 I detta fall beslutet om villkoren för 

 
3 Bengtsson, E. (2019) Egnahemssatsningen i Hagfors. B-uppsats. Karlstads Universitet. 

4 Protokoll fört vid möte med egnahemsbyggarna i Hagfors söndagen den 1/9 1935. 

5 Hagfors Egnahemsförenings hemsida, under ”om”. http://hagforsegnahemsforening.se/om.html  

6 Bengtsson, E. (2019) 

7 Värmlands Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen. §4. 

8 Strömberg, T. (1983) Det kommunalpolitiska genombrottet. Högskolan i Örebro, Reprotryck. S.1 

http://hagforsegnahemsforening.se/om.html
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en låntagares lånemöjligheter som kan tyckas präglade av skötsamhetsidealet, som är resultatet av att 

”någon” högre upp vill styra eller forma låntagarna åt något håll, vilket ger en paternalistisk prägel.  

Den statliga politik som fördes under uppsatsen berörda period började primärt 1939 när krigsutbrottet 

bidrog till starka politiska reaktioner. Sveriges resurser började styras om för att läggas på försvar av 

samhällsviktiga sektorer. Innan krigsutbrottet hade det satsats mycket på byggandet av bostäder i 

Sverige, men fokus kom att flyttas därifrån när kriget kom. Denna återhållsamhet av bostadsbyggande 

var inte bara något som de statliga krafterna införde utan även Uddeholmsbolaget minskade stöttandet av 

egnahemsbyggandet i Hagfors en hel del när krigsutbrottet kom, vilket kan bero på de kraftigt ökande 

priserna på bostadsbyggande.9 Efter kriget väntades en liknande depression som den som drabbade 

Europa efter första världskriget, men en sådan kom aldrig. Likväl minskades det på bostadsbyggandet 

eftersom man försökte kontra inflationen.10  

1.2 Syfte och frågeställningar. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka egnahemsverksamheten i Hagfors under perioden 1935 till 

1970. Undersökningen utgår från de ideal såsom den paternalistiska bruksorten och den skötsamme 

arbetaren och dess påverkan på egnahemsverksamheten och dess brukare. 

Undersökningen kommer genomföras utifrån följande frågeställningar.  

1. Vad var egnahemsföreningens syfte och hur förändrades verksamheten från dess grundande tills 

1969? 

2. Finns skötsamhetsidealet återspeglat i egnahemsföreningens verksamhet? 

3. Hur såg paternalismen ut i föreningsverksamheten, om någon sådan fanns, och förde föreningen 

en egen form av paternalism? 

1.3 Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter. 

Det finns mycket tidigare forskning om uppsatsens berörda ämnen; skötsamhet och paternalism, både 

svenskt och internationellt. Dessutom finns den kommunalpolitik som fördes i Karlstad under första 

hälften av 1900-talet även beskriven, samt lite om den statliga politiken. Jag har tidigare i min uppsats 

på B-nivå skildrat hur företaget Uddeholm understödde egnahemsverksamheten och byggandet av 

bostäder i Hagfors i min uppsats Egnahemssatsningen i Hagfors.11 Uddeholmsbolagets stöttande av 

egnahemsrörelsen i Hagfors var av stor vikt för samhället. Under 1920-talet påbörjade Uddeholm 

grundläggande bestämmelser för hur egnahemsbyggandet skulle främjas och således lades grundarbetet 

för 1930-talets ekonomiska subventioner och lån från Uddeholm.12 

Under första hälften av 1940-talet var världen mitt uppe i rasande krig, vilket ledde till en signifikant 

bostadskris i Hagfors som 1944 kom att bemötas med ett program lanserat av Uddeholms disponent Nils 

Danielsen, som var mycket positivt inställd till egnahemsbyggandet och genom honom gjorde bolaget 

stora satsningar åter igen för att stimulera byggandet av bostäder. Viktigt att notera är att Uddeholms 

egnahemsverksamhet inte är densamma som Hagfors Egnahemsförening. Uddeholms verksamhet 

gynnade först och främst de anställda på Uddeholmsbolaget och dess bruk och är därför viktigt att 

särskilja, även om samarbete mellan de båda egnahemsföreningarna skedde.13 

Om idealet kring skötsamhet hos arbetare (vilket var ett krav för att erhålla egnahemslån från staten) har 

idéhistorikern Ronny Ambjörnsson bedrivit forskning. Hans bok Den skötsamme arbetaren – Idéer och 

 
9 Strömberg, T. (1983) s.24 och Bengtsson, E. (2019) s. 11. 

10 Strömberg, T. (1983) s.25 

11 Bengtsson, E. (2019) 

12 Bengtsson, E. (2019) s. 17. 

13 Bengtsson, E. (2019) s. 17-18. 
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ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 beskriver med hög pricksäkerhet detta ideal som 

växte fram i arbetarklassen och gör en jämförelse med borgarhem där idealet skötsamhet inte hade i 

närheten av så stor betydelse.14 Tre huvudpunkter återfinns i boken:  

• Att bilda sig var avgörande. Att utbilda sig blev nästan ett krav oavsett vad man hade för 

bakgrund. 

• Demokratin var central. I de gamla brukssamhällena hade arbetarna fått böja sig för överheten 

länge. När sedan ”en man – en röst” kom med det nya demokratiska samhället försvann den 

gamla paternalismen. 

• Superiet var ett jätteproblem. Arbetarna hade mycket stora alkoholproblem, männen drack cirka 

50 liter sprit var per år.15 

Ambjörnssons bok besvarar varför de svenska folkrörelserna fick en sådan signifikant kraft och hur de 

medverkade i formandet av ett modernt demokratiskt samhälle med starkare civila rättigheter. Vidare för 

Ambjörnsson ständigt en dialog om vad skötsamhetsidealet hos arbetare är idag. Boken är i första hand 

en idéhistorisk undersökning och undersöker egentligen inte det levda livet utan det tänkta livet; idealen, 

strävanden och så vidare.16 I boken studerar Ambjörnsson de ideologiska och moraliska rötterna till 

skötsamhetskulturens framväxt. 

Ambjörnsson menar att den moderniserings- och industrialiseringsprocess som skedde i Sverige hade en 

betydande inverkan på skötsamhetsidealet och därför kan idealet tas i sammanhang med dessa 

processer.17 Skötsamheten kan ses som ett led i dessa ovan nämnda moderniseringsprocesser och därför 

kan de även ses som en anpassning av de industriella villkor som ställdes av kapitalets krav. Dock kan 

även skötsamhet ses som ett spontant organiserande runt vissa värderingar och har därför betydelse för 

det då framväxande självmedvetandet hos arbetarna. Enligt Ambjörnsson är det sistnämnda det mest 

intressanta och han väljer därför att kalla det ”ett skötsamhetens projekt.”18 

Att en person fick stämpeln ”skötsam” var enligt Ambjörnsson nästan som att utfärda ett betyg. Det var 

tillräckligt att säga att personen var skötsam för att man skulle veta vilka egenskaper och värderingar 

personen besatt, om man var från ett arbetarhem. Enligt Ambjörnsson väckte inte begreppet lika stor 

uppmärksamhet hos borgarklassen.19 Ambjörnsson identifierar nykterheten som den största faktorn i 

skötsamhet. Men vad innebär det att supa? Definitionen av att supa är viktig att klargöra eftersom det 

sätter färg på så många synvinklar på det hela. Ambjörnsson definierar det som följande: 

Vad är att supa? På den frågan kan naturligtvis lämnas flera svar. Fyllan kan vara en protest, ett sätt 

att bete sig oregerligt, när någon vill regera en. Fyllan hjälper den oregerlige att bevara sin 

integritet, den uns av människovärde som sociala förhållanden hotar att beröva honom eller henne. 

Fyllan kan också vara ett sätt att mildra en alltför pressande situation. Verklighetens konturer 

suddas ut, linjerna i det sociala landskapet ter sig mjukare och avstånden krymper. Fyllan fungerar 

som en väg ut. Men den som vill ta itu med och förändra verkligheten kan ej stiga ut ur denna. Den 

supande förändrar inte annat än på kort sikt sin situation. […] Genom nykterhet tog det mänskliga 

medvetandet kontroll över det djuriska.20  

 
14 Ambjörnsson, R. (2017) Den skötsamme arbetaren – Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930. 

Carlsson Bokförlag. Stockholm. Sidan 23. 

15 Ambjörnsson, R. (2017) s. 11. 

16 Ambjörnsson, R. (2017) s. 36. 

17 Ambjörnsson, R. (2017) s. 35. 

18 Ambjörnsson, R. (2017) s. 36. 

19 Ambjörnsson, R. (2017) s. 23. 

20 Ambjörnsson, R. (2017) s. 83. 
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Alltså kan både nykterhet och alkoholism ses som ett medvetande av människovärde. Men nykterhetens 

människovärde satte den övervägande stämpeln på folkrörelserna och möjliggjorde självkontroll vilket 

då blev en form av skötsamhet.21 Skötsamhetsidealet hos arbetare är något som växer fram successivt 

bland loge- och fackföreningar, nykterhetsrörelsen och flera andra bidragande faktorer som härstammar i 

de folkrörelser som präglade det sena 1800-talet.22 Det är dock enligt Ambjörnsson ett motsägelsefullt 

begrepp – den skötsamme arbetaren, för det är skillnad mellan fackens skötsamhet och logens 

skötsamhet. Facket försöker ingjuta skötsamheten som ett led i organiserandet av arbetarna. Logens 

skötsamhet är individuell, det är inte arbetarklassen som står i centrum utan den enskilde människan. 

Över tid suddas dock skillnaderna ut och de två riktningarna assimileras enligt Ambjörnsson.23 

Förutom nykterheten var även läsandet, utbildandet, också avgörande för arbetarnas möjligheter och 

blev således också en av de tre viktiga huvudpunkterna hos den skötsamme arbetaren. Under 1900-talets 

första decennier växer kravet på att läsa fram. Enligt Ambjörnsson var det inte jätteviktigt vad man läste, 

det viktigaste var att man läste. Ett av perspektiven på läsningen är att den leder till en intellektuell 

disciplinering och tillsammans med nykterheten blir den läsande, nyktra arbetaren då en kontrollerad 

individ. Denne individ kan då framställa resonemang, känslor och andra impulser under intellekt och 

lärd tankeverksamhet.24 

Läsningen fick en annan funktion under 1900-talets början enligt Ambjörnsson. Tidigare hade läsningen 

i hemmet varit katekeskunskaper inför husförhören. Den nya läsningen som fackförening och loge 

förespråkade var som nämnt tidigare en form av disciplinering av individen. Tanken skulle kontrollera 

känslan.25 Disciplineringen var inte det enda syftet, problemet med makt fanns också. Läsning som 

kombineras med debatt skapar människor med ”ordet i sin makt”, men även människor med makten i 

sina ord. Den bildade arbetaren kunde således erhålla makten att påverka genom ”ordet”. Bildandet och 

demokratin sammanfogas.26 

Sveriges första studiecirkel bildades 1902 och därefter spred sig studiecirklarna snabbt inom 

folkrörelserna, särskilt nykterhetsrörelsen. För nykterhetsrörelsen var läsandet ett verktyg mot ett 

oskötsamt levnadssätt. Enligt Ambjörnsson blev även läsandet ett demokratiskt alternativ till kyrkan och 

skolan. Studiecirklarna blev en rörelse där man köpte in böcker som medlemmarna läste hemma för att 

sedan träffas och diskutera böckerna, som på ett seminarium. På dessa möten diskuterades inte bara vad 

man läst utan även hur böcker ska läsas - med eftertanke. Studiecirklarna blev enligt Ambjörnsson en 

folkbildning, där någon utomstående högre makt ej fick lägga sig i, folket skulle utbilda sig självt.27 

Nykterheten och bildandet har således gått hand i hand, men demokratin då? Jo, Enligt Ambjörnsson 

blev socialdemokratin och bildningen, tillsammans med nykterheten, ett. I Ambjörnssons bok beskrivs 

hur Umeå skärgårds arbetarkommun bildas år 1917 för att genast ansluta sig till SAP 

(Socialdemokraterna). Denna fick stor makt inom kommunen eftersom de nyktra socialdemokratiska 

männen började besitta viktiga poster. Det blev enligt Ambjörnsson en ”socialdemokratisk 

nykterhetskommun”. Kommunen engagerade sig i kampanjer mot hembränning, smuggling och kortspel 

och hade goda relationer med IOGT (nykterhetsorganisationen).28 ABF, arbetarnas bildningsförbund, 

 
21 Ambjörnsson, R.  (2017) s. 83. 

22 Ambjörnsson, R. (2017) s. 84. 

23 Ambjörnsson, R. (2017) s. 84.  

24 Ambjörnsson, R. (2017) s. 132. 

25 Ambjörnsson, R. (2017) s. 132.  

26 Ambjörnsson, R. (2017) s. 134.  

27 Ambjörnsson, R. (2017) s. 136-139. 

28 Ambjörnsson, R. (2017) s. 199-200. 
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anslöt sig också till detta i Umeå enligt Ambjörnsson. Det var där politiska studier som skedde i form av 

studier av socialism, utöver de vanliga kurserna som t.ex. svenska eller tyska.29  

Nykterhetsrörelsen var under slutet på 1800-talet påtagligen antisocialistisk, eftersom den riktade sig 

mot individens egna skötsamhet, man skulle ta tag i sig själv. Socialdemokratin ville börja i andra änden, 

förändringen skulle ske främst på samhällsnivå för att sedan förändra individerna. Nykterhetsrörelsen 

blev dock enligt Ambjörnsson mer och mer socialistiskt vänlig under början av 1900-talet. Viktigt att 

notera är att nykterhetsrörelsen i sig var inte politisk, vad som syftas på är att medlemmarna har politiska 

åsikter.30 Likväl som nykterhetsrörelsens inriktning präglades av de samtida politiska vindarna präglades 

även bildandet. Ambjörnsson uttrycker det såhär: ”Allt bildningsarbete kan beskrivas som en rörelse 

med ett mål och en riktning. Och det är förstås eldsjälarna som anger denna riktning”.31 

Ambjörnsson menar att dessa folkrörelser, specifikt då nykterhetsrörelsen och bildandet ledde till en ny 

form av paternalism. Rörelserna får på lokal nivå fram en sorts ”kärntrupp” som leder ”publiken”.32 Det 

vill säga att kärntruppen tar på sig mer ansvar och vill mer. Detta jämför Ambjörnsson med 

socialdemokratin som på nationellt plan utvecklas till en sorts ”landsfaderlig roll.” Dessa personer som i 

rörelserna och bildningscirklarna såsom ABF får en större makt eller inflytande där kan även få det i det 

kommunala planet och därmed blir det en sorts paternalism där man vill ledsaga ”publiken”. Denna nya 

paternalism kan ses som om de tar ansvar för framtiden, de formulerar utopin, menar Ambjörnsson.33 

Ambjörnsson avslutar med att poängtera att det aldrig har funnits en skötsam arbetare. Det är en 

konstruktion, ett ideal. Det har dock existerat mer eller mindre skötsamma arbetare i nykterhetsrörelsen 

och bildningsrörelsen. ”De ville gärna bo i egna hem, med centralvärme och badkar. Men de ville också 

gärna fortsätta sitt resonemang om vad som gör livet värt att leva.”34 

Christer Ericsson, professor i historia, har forskat om den paternalism som Ambjörnsson menar stod mer 

eller mindre bakom en del av dessa folkrörelser som hjälpte skötsamhetsidealet att växa fram. Några 

huvudlinjer i denna forskning ges exempelvis i ett bidrag i boken Makt och Moral: En vänbok till och 

med Klas Åmark.35 Ericsson beskriver paternalismen genom ett dyk ner i ett brukssamhälle vid namn 

Nyby. Här gestaltas paternalismen genom skepnaden av brukspatronen, som så välvilligt tar på sig 

fadersrollen för att ledsaga sina arbetare. År 1921 i Nyby hade det varit problem med den nya 

brukspatronen eftersom han inte visade sig ute bland arbetarna och i samhället, samt betedde sig 

kallsinnigt mot arbetarna. Den förra brukspatronen var mycket mer synlig och agerade som en riktig 

fadersgestalt, vilket arbetarna saknade. ”En patron kunde inte upprätthålla en paternalistisk 

ledningsstrategi om han ställde sig avvisande till en personlig kontakt med de anställda.”36  

Enligt Ericsson byggde den paternalistiska strategin på personlig kontakt med arbetarna. Kontakten 

skulle ske ansikte mot ansikte utan några mellanhänder. Denna form av kontakt konkretiserades 

vanligtvis genom att patronen gick igenom brukssamhället, arbetslokalerna och så vidare och visade sig. 

Ericsson uttrycker det som att han skulle erhålla en form av ”teaterroll”.37 Paternalism i industrimiljöer, 

menar Ericsson, kan innebära allt från de nära förbindelser vi återfinner i de gamla brukssamhällena till 

 
29 Ambjörnsson, R. (2017) s. 209. 

30 Ambjörnsson, R. (2017) s. 289.  

31 Ambjörnsson, R. (2017) s. 303. 

32 Ambjörnsson, R. (2017) s. 301-303. 

33 Ambjörnsson, R. (2017) s. 303. 

34 Ambjörnsson, R. (2017) Efterskrift, s. 312. 

35 Blomberg, E. Horgby, B. Kvarnström, L. Åmark, K. (1998) Makt och moral: en vänbok till och med Klas Åmark. 

Linköping University Electronic Press. Linköping. s. 43. 

36 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 43. 

37 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 44. 
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mer indirekta former av sociala ansvar och roller som många stora företag tog på sig under 1800-talets 

slut och i första hälften av 1900-talet.38 

Ericsson beskriver också att arbetarnas inställning till detta paternalistiska system i brukssamhällena 

kunde variera. Å ena sidan kunde arbetarna åtnjuta större säkerheter och bättre levnadsvillkor än vad 

statliga makter kunde ge dem, å andra sidan kritiserade arbetarna denna form av ”livegenskap” som 

Ericsson uttrycker det. Men samtidigt var detta system tvunget att accepteras från både arbetarnas sida 

och den högre uppsatta makten, ofta i form av bolagsledning och brukspatron. Om inte arbetarna 

garanterades sin trygghet fick inte heller bolaget några arbetare som underkastade sig. Den största risken 

var då att arbetarna skulle organisera sig fackligt. För att systemet skulle fungera krävdes även 

ömsesidighet och personliga relationer mellan brukspatronen och hans familj och invånarna.39 

Vidare poängterar Ericsson att det paternalistiska systemet i bruken inte bara ska ses som en form av 

överhöghet, utan arbetarna hade sina möjligheter att ställa krav och få igenom sin vilja i samhället, 

annars strejkade de. Hela systemet kan ses som att försöka hitta en balans där båda sidor vinner på det.40 

Brukets arbetare var mycket väl införstådda med vilka framtidsutsikter som var förenade med olika 

strategier. Det paternalistiska systemet som utvecklades vid bruket var ett resultat av att de inte var 

underdåniga. De ställde krav och utnyttjade sin ställning som "omistliga" aktörer inom systemets 

ramar och inom dessa rama r ingick accepterandet av den hierarkiska ordningen. Samtidigt innebar 

denna position rättigheter som kunde avkrävas patronen. Patronen tvingades till att påta sig 

paternalistiska plikter. Förutsättningen var dock den personliga maktrelationen, sett i det 

perspektivet kan relationen faktiskt betraktas som en betydande eftergift till arbetarna.41 

Ericsson menar även att det var försök från socialistiska parter såsom fackförbund med mera att 

organisera även bruksarbetarna i de olika brukssamhällena. Men i fallet Nyby stötte man på problem 

eftersom arbetarna i bruket vägrade inrätta sig efter den fackliga organisationen, de stod helt enkelt kvar 

vid den gamla paternalistiska bruksordningen i 20 år till innan de till slut följde med. Detta var enligt 

Ericsson ett ”klassvek” där arbetarna i bruket svek sina bröder till sin egen förmån.42 

Den internationella forskningen om paternalism ligger främst hos lektorerna i historia Michael Weber 

och Christian Coons i deras bok Paternalism: Theory and Practice.43 Boken nämner att begreppet 

paternalism har väckt en hel del debatt och stött på många problem vad gäller de filosofiska analyser 

som gjorts.44 Vidare beskrivs även paternalismen och dess funktioner i samhället i form av lagar, skolor, 

och så vidare. Ett påstående är att lagen om bilbälte är paternalistisk till exempel. Staten förbjuder mig 

att köra bil utan bälte för mitt eget bästa. Boken lägger stor vikt på att definiera begreppet paternalism 

vilket görs genom ett tiotal scenarion som beskrivs. En av dessa definieringar är följande; 

Consider the case where a husband hides his sleeping pills because he fears that his wife may find 

them and use them to commit suicide. A definition of paternalism might classify the husband’s act 

as non-paternalistic on the grounds that what A does is not a violation of a sphere of autonomy of 

his wife. She has no right that he keep his sleeping pills in clear view. Or, one might consider the 

act as paternalistic even while conceding this point. In some sense he substitutes his judgment for 

hers in the belief that his judgment is better than hers. Obviously, interference with autonomy is not 

a sufficient condition for an act’s being paternalistic. I interfere with your autonomy when I steal 

your bicycle but that is not a case of paternalism. The issue is whether it is a necessary condition. 

 
38 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 45. 

39 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 46-47. 

40 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 50-54. 

41 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 54. 

42 Ericsson, C. (1998) Ur Makt och Moral, s. 53-55. 

43 Weber, M, & Coons, C. (2013) Paternalism: Theory and Practice. Cambridge University Press. Cambridge. 

44 Weber, M, Coons, C. (2013) s. 2. 



8 
 

Can I act paternalistically towards B even if I do not in any way violate his autonomy? I speak of 

“autonomy” rather than, say, “liberty” because paradigm cases of acting paternalistically, such as a 

doctor lying to his patient, might not be considered infringements of liberty.45 

 

Skötsamhetsidealet formades som nämnt tidigare av folkrörelserna, men även av de gamla 

brukssamhällenas paternalism. Det är inte bara folkliga idéer utan det är även politik bakom dessa 

folkrörelser som kom att forma det moderna Sverige och särskilt socialdemokratin under 1900-talet. 

Thord Strömberg, docent i historia, står för forskningen om politiken i Sverige och kommunerna under 

uppsatsen berörda period. Hans två böcker/avhandlingar Det kommunalpolitiska genombrottet46 och 

uppföljaren Kommunalsocialismen inför verkligheten47 berör den svenska bostadspolitiken före, under 

och efter andra världskriget.  

Som nämnt tidigare byggdes under 1930-talet rekordmånga bostäder i Sverige men stannade plötsligt år 

1939. Anledningarna var flera, byggherrarna ville inte investera, kostnaderna steg och det var osäker 

efterfrågan på bostäder på grund av den då nyligen införda statliga beredskapspolitik.48 För att kontra 

denna stagnation av bostadsbyggande infördes vad som kallades för allmännyttan. Det var bostadsbolag, 

kooperationer och bostadsföreningar som var statligt ägda och subventionerade. Dessa statligt ägda 

bostadsbolag byggde bostäder och började anlitas mer för nykonstruktioner än de privata byggherrarna 

gjordes. Detta i kombination med för låntagaren mycket fördelaktiga lån och subventioneringar samt 

hyresreglering fick en god effekt och under 1940-talet ökade bostadsbyggandet markant.49 

Enligt Strömberg växte städerna i Sverige snabbt under slutet av 1800-talet. Arbetarklassens 

bostadssituation blev ofta komplicerad och denna bostadskris gynnade ”spekulationsbyggmästare” som 

byggde dåliga och tätt liggande bostäder där sjukdomar och bränder lätt spreds.50 År 1907 infördes 

”tomträtt” vilket innebar regler för nyttjanderätt till fast egendom. Målet med införandet var tre 

argument:  

a) Tomtkostnaderna måste hållas nere så arbetarfamiljer kunde få råd att bygga egnahem. 

b) Städernas tillväxt måste regleras så att hygieniska synpunkter, brandsäkerhetsaspekter och polisiära 

önskemål kunde tillgodoses. 

c) Den markvärdesstegring som var en följd av samhällets allmänna utveckling och av investeringar i 

gator och offentlig service borde tillfalla det allmänna.51 

 

Tomträttsinstitutet blev dock inte en succé, det var bara i Stockholm det fick någon effekt innan andra 

världskrigets slut eftersom det var upp till kommunerna själva att implementera detta. Däremot under de 

första åren efter kriget blev spridningen stor och kommunerna i landet vände sig till Stockholm för hjälp 

och mall för implementerandet. Detta ledde till att målet med billigare egnahemsbygganden för 

arbetarna uppfylldes då subventionerna gjorde att tomtpriserna halverades mot vad de kostat 1935. 

Tomträtten kom att gälla en bit in på 1950-talet.52 Strömbergs bok skildrar som nämnt tidigare de olika 

politiska beslut och åtgärder som präglade bostadspolitiken i Sverige och har varit ett verktyg för att se 

den politiska utvecklingen och hur den kan ha präglat Hagfors Egnahemsförening. Politiken under 

uppsatsen berörda period var nästan främst socialistisk och då i form av socialdemokraternas regering. 

Men det är inte enbart socialistiska tankar som spridits in i dessa idéer och då även idealen. Gøsta 

 
45 Weber, M, Coons, C. (2013) s. 27. 

46 Strömberg, T. (1983) Det kommunalpolitiska genombrottet.  Reprotryck. Högskolan i Örebro. 

47 Strömberg, T. (1984) Kommunalsocialismen inför verkligheten. Infotryck Malmö. Högskolan i Örebro. 

48 Strömberg, T. (1984) s. 25. 

49 Strömberg, T. (1984) s. 25. 

50 Strömberg, T. (1984) s. 32. 

51 Strömberg, T. (1984) s. 32-33. 

52 Strömberg, T. (1984) s. 34. 
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Esping-Andersen, professor i sociologi har skrivit boken The Three Worlds of Welfare Capitalism där tre 

viktiga varianter bakom västerländska välfärdsstater beskrivs. Det övergripande temat i Esping-

Andersens bok är historien bakom ”politiska klasskoalitioner” som har varit den mest signifikanta 

orsaken till olika varianter av de demokratiska välfärdsstaterna. 

De tre typerna av styre i välfärdsstaterna är enligt Esping-Andersen de konservativa, de liberala och de 

socialdemokratiska som växte fram med industrialiseringen. Viktigt att notera är att den samtida 

välfärdsstaten inte bara är en passiv produkt av industrialiseringen utan med sitt etablerande blir den ett 

mäktigt samhälleligt verktyg som formar framtiden.53 En återkommande punkt i boken är välfärdsstatens 

relation till klasser i samhället. Det finns enligt Esping-Andersen två nästan regelbundna frågor. 

Kommer begreppet ”klass” att dö ut med utvidgandet av ”socialt medborgarskap”? Och frågan om vad 

som är de bakomliggande orsakerna till välfärdsstaters utveckling.54 

Liberalistiska välfärdsstater kan än idag spåras tillbaka till klassisk liberal ekonomi i form av Adam 

Smith. Enligt Adam Smith var marknaden det bästa verktyget för avskaffandet av klasser, ojämlikheter 

och privilegier. Förutom att staten inte skulle förse sina medborgare med det absolut nödvändigaste 

skulle statliga makter bara se till att det fanns jämlikhet på marknaden i form av konkurrens och 

monopol. Därefter skulle staten inte lägga sig i mycket mera. Staten upprätthåller klass, marknaden kan 

omöjliggöra klassamhällen.55 De socialdemokratiska välfärdsstaterna kontrasterar detta i form av att dess 

roll är att faderligt leda mobiliseringen för förverkligandet av socialistiska ideal som jämlikhet, rättvisa, 

frihet och solidaritet. Detta baserades på två argument: Först att arbetare kräver sociala resurser, 

hälsovård och utbildning för att delta som socialistiska medborgare. Det andra var att socialistisk policy 

skulle främja ekonomin genom att utradera arbetslöshet, fattigdom och lönberoende och således skulle 

välfärdsstaten sudda ut klassgränserna och främja enigheten bland arbetarna.56 

Om egnahemsrörelsen under slutet av 1800-talet har boken Det fosterländska hemmet skrivits av Nils 

Edling. Boken handlar om rörelsens framväxt och politiken omkring det. Vidare förklarar Edling hur 

egnahemsrörelsen hörde ihop med nationalismen och ”svenskheten” och att det kan ses som ett verktyg 

för att förhindra den stora utvandring som skedde från Sverige under slutet av 1800-talet.57 Villkoren för 

att få ta emot egnahemslån lyder: ”Egnahemslån må ej tilldelas annan än svensk medborgare, man eller 

kvinna, som är minst 21 år gammal och känd för sparsamhet, nykterhet och hederlig vandel”.58 Denna 

formulering kan kopplas till Ambjörnssons skötsamhetsideal men även till idén om folkhemmet och dess 

form av paternalism och kommer besvaras genom frågorna ”Hur återspeglas skötsamhetsidealet hos 

arbetare i egnahemsföreningens verksamhet?” och ”Hur ser paternalismen ut i föreningsverksamheten, 

om någon sådan finns, och för föreningen en egen form av paternalism?” Vad är viktigt? – Att 

egnahemsföreningens villkor för lån är att låntagaren är skötsam och av hederlig vandel. Vad är 

skötsamhet? Varför är det viktigt? För det blev ett ideal enligt Ambjörnsson. Perspektivet är alltså att 

skötsamheten inte bara präglade arbetarna utan även arbetarnas rörelser, såsom egnahemsrörelsen. 

Folkhemsbygget och politiken som drevs på statlig nivå kan ha förändrat hur egnahemsverksamheten 

praktiserades och detta ämnar uppsatsen besvara genom frågan ”Vad var egnahemsföreningens syfte och 

hur har dess verksamhet förändrats från dess grundande tills 1969?”   

 
53 Esping-Andersen, G. (1990). Polity Press. Cambridge/Oxford. s. 221. 

54 Esping-Andersen, G. (1990) s. 10. 

55 Esping-Andersen, G. (1990) s. 10-11. Viktigt att notera är att det finns många åsikter efter Smith om hur detta skulle gå till 

men enligt Esping-Andersen var alla överens om att vägen till jämlikhet skulle ske genom fri marknad och minimal statlig 

inblandning 

56 Esping-Andersen, G. (1990) s. 12. 

57 Edling, N. (1996). Det Fosterländska Hemmet. Carlsson Bokförlag. Stockholm. 

58 Värmlands Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen. §4. 
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1.4 Metod och material. 

Undersökningen genomförs med en textanalys av det källmaterial som finns från Egnahemsföreningen. 

Källmaterialet är mycket omfattande och det mesta finns välbevarat. Materialets omfattning har erhållit 

både fördelar och nackdelar i den mån att det finns så mycket, vilket är både gynnande för resultatet men 

dessutom tidskrävande. I undersökningen har främst mötesprotokoll använts och till hjälp finns ett 

signifikant antal kvitton, räkningar, kartor och ritningar som har varit till stor hjälp för att visualisera 

mycket av det som diskuteras under föreningens möten. Protokoll finns bevarade från nästan alla möten 

som skett och därmed ges en bra överblick över händelser och förlopp, vilket gynnar analysen. 

Textanalysens teoretiska utgångspunkt är forskningen om skötsamhetsidealet bland arbetare och 

paternalismen.  

Teorin tillsammans med syftet och frågeställningarna blir då ett verktyg i tolkningen för att kunna 

urskilja mönster och kunna besvara det som efterfrågas. Att foga samman frågeställningen med 

undersökningen är viktigt eftersom det då ringar in vad som ska undersökas, i detta fallet 

skötsamhetsidealets inverkan på egnahemsverksamheten och därmed krävs den teoretiska reflektionen 

om vad skötsamhetsidealet innebär.59 Det kan vara till exempel vad ett protokoll från ett möte säger, som 

att föreningen skickar vissa styrelsemedlemmar på kurser och annan informationsverksamhet. Tre 

styrelsemedlemmar åkte till exempel iväg på en kurs i Norrköping för att utbildas i hur de senaste 

oljebrännarna fungerade.60 Att föreningen skickar iväg styrelsemedlemmar på en sådan utbildning pekar 

på skötsamheten i att ta hand om och vårda sitt egna hem. Det hör även lite till den paternalistiska rollen 

eftersom föreningen formar medlemmarna för att bli mer skötsamma.61 

Undersökningen har avgränsats till perioden 1935 till 1960-talet. Valet av period beror på att 

egnahemsföreningen grundades 1935 och det är därför även relevant att påbörja undersökningen där 

eftersom föreningens tidiga år format deras verksamhet senare, men även för att kunna identifiera den 

signifikanta förändring av omständigheter som sker över tid. En sådan förändring av omständigheterna 

för egnahemsbyggare var krigsåren 1939–1945, särskilt från 1940 när kriget började kännas av i en 

större utsträckning i Sverige. Det är även relevant att avsluta studien vid slutet av 1960-talet, dels för att 

det är under efterkrigstidens två närmaste decennier som föreningen förändras mest, och dels för att 

egnahemsperioden i Sverige anses ofta ha tagit slut när miljonprogrammet lanserades 1965–1975.62 

Vidare har undersökningen preciserats till att enbart omfatta Hagfors Egnahemsförenings synvinkel 

eftersom det är den som är mest intressant att undersöka i denna uppsats som syftar till att finna de 

skötsamhetsideal, paternalistiska spår och politikens spår inom föreningen. 

Källmaterialet har erhållits av Hagfors Egnahemsförenings ordförande och är i originalform samt till 

största del orört tidigare. Det är från föreningens privata arkiv som källmaterialet erhållits. Bland 

materialet finns också bevarat kvitton från ordnandet av bland annat den då populära årsfesten, kvitton 

från inköp av fikabröd när representanter från Gulf eller andra leverantörer av en vara skulle närvara vid 

möten med föreningen. Eller helt enkelt bara kvitton från när kaffe köptes till ett årsmöte inom 

föreningen. Materialet styrker således att protokollen är skrivna i närtid och att möten och så vidare 

faktiskt ägt rum. Materialet betraktas därför som förstahandskällor och är samtida eftersom de är skrivna 

eller tryckta vid samma datum som materialet berör. Materialet har därför bedömts vara pålitligt som 

källa.  

 
59 Florén, A. Ågren, H. Erlandsson, S. (2018) Historiska Undersökningar: Grunder i Teori, Metod och Framställningssätt. s. 

50-52. 

60 Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse och festkommitté den 7/11 1966. 

61 Skötsamhet kan vara olika saker på en lokal plan som Ambjörnsson poängterar. Skötsamhet kan ses som ett spontant 

organiserande runt vissa värderingar och har därför betydelse för det då framväxande självmedvetandet hos arbetarna. Se 1.3 

Tidigare forskning. 

62 Miljonprogrammet. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Miljonprogrammet
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2. Resultat 

Den 1 september 1935 höll egnahemsbyggarna i Hagfors ett möte. Ett möte som skulle leda till bildandet 

av Hagfors Egnahemsförening. Ordförande var en ”Snickare Karl Johansson”. Under mötet framhölls 

det att det vore mer klokt att bilda en egen egnahemsförening än att låta andra föreningar eller 

organisationer företräda egnahemsbyggarnas intressen. Under mötet diskuterades fördelarna med att 

bilda en förening där man gör en jämförelse med en annan, Storfors, egnahemsrörelse där 

egnahemsbyggarna bildat förening och därvid lyckades förhandla med banken så att egnahemsbyggarna 

fick låna upp till 70 procent av byggnadsvärdet. Räntesatsen var då 3.5 procent för de första 50 

procenten av lånet och om låntagaren bestämde sig för att låna ända upp till 70 procent av 

byggnadsvärdet blev då räntesatsen därefter 4.5 procent.63 

2.1 De första stegen. 

Egnahemsföreningens då blivande styrelse hade innan mötet gjort ett besök till Storfors 

egnahemsbyggare där det noterades att det inte hölls så strikt på bestämmelserna som Statens 

Byggnadsbyrå och senare då Hembygdsvården satt kring krav på användandet av färdiga ritningar. Det 

konstateras under mötet att det i själva verket byggdes fritt och efter egen smak och detta berodde på att 

”Storforsbolaget”64 inte tagit något ansvar för eller på annat sätt hjälpt egnahemsbyggarna. Det visade 

sig även när vatten- och avloppssystem undersöktes att varje egnahemsbyggare fått bygga sin egen 

brunn. Det visade sig emellertid vara så att en hel del av dessa brunnar varit bra nog för att förse varje 

familj med vatten, och egnahemsbolaget i Storfors hade då beslutat att gräva en större brunn i centrum 

som sedan vattenledningar skulle dras ifrån.  

Varje egnahemsbyggare hade således fått lägga en mindre summa pengar till bolaget som då ordnade 

detta. Flera skildringar om egnahemsbyggarnas förhållanden framhölls och mötet diskuterade och 

värderade dessa omständigheter för att bilda en åsikt om vilka åtgärder som bör tas i Hagfors. Man 

rapporterade bland annat från egnahemsbyggarna i Fagersta att låntagarna som tagit lån på en summa av 

1 500 kronor fick detta lån räntefritt de första tre åren, för att därefter betalas av 20 kronor per månad.65 

Under mötet diskuterades till sist förslaget om bildandet av en egen egnahemsförening i Hagfors och 

förslaget godkändes av samtliga under mötet. Följaktligen kom det sig att den 1 september 1935 

bildades Hagfors Egnahemsförening under ett sammanträde av egnahemsbyggare. En styrelse utsågs och 

densamma fick i uppdrag att genomföra bildandet av föreningen.66 

Hagfors Egnahemsförenings första möte hölls den 15 september 1935 i Folkets Hus i Hagfors, vilket 

blev deras första årsmöte. Traditionen att man samlades för möten i Folkets Hus var något föreningen 

fasthöll länge. Självklart hölls inte alla möten där men majoriteten av föreningens möten skulle komma 

att hållas i Folkets Hus. Under detta möte föreslog ordföranden stadgar till föreningen och dessa 

beslutades enhälligt och utan debatt av mötet att antagas. Mötet beslöt sig för att införskaffa 200 

exemplar av dessa stadgar och lika många medlemskort. Under detta årsmöte valdes ”Snickare Karl 

Johansson” till ordförande. Föreningens styrelseledamöter valdes också och samtliga mötesdeltagare 

skrev in sig som medlemmar. Val av styrelse och ordförande skulle komma att ske varje årsmöte som 

egnahemsföreningen höll i framtiden. 67 

Årsmötet var dock inte bara till för val av styrelse och ordföranden, aktuella angelägenheter för 

föreningen togs också upp under dessa möten. Under årsmötet 1935 föreslogs att egnahemsföreningen 

 
63 Protokoll fört vid möte med egnahemsbyggarna i Hagfors söndagen den 1/9 1935. 

64 Storforsbolaget är gissningsvis Uddeholmsbolaget som under tidsperioden ägde storforsbruken. 

65 Protokoll fört vid möte med egnahemsbyggarna i Hagfors söndagen den 1/9 1935. Liknelser kan här ses med hur 

Uddeholmsbolaget skötte egnahemslån och subventioner i Hagfors. Se analys och diskussion. 

66 Protokoll fört vid möte med egnahemsbyggarna i Hagfors söndagen den 1/9 1935. 

67 Protokoll fört vid kommitterande möte med Hagfors Egnahemsförening hållet i Folkets Hus härstädes söndagen 15/9 1935 
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skulle förhandla med Uddeholmsbolaget för att ordna lättnader för egnahemsbyggarna och personer som 

hyrde bostad privat i Hagfors för att de skulle kunna bli mer jämställda privilegiemässigt med de 

personer och anställda som hyr bostad av bolaget. Under mötet diskuterades tillvägagångssättet och det 

beslutades efter viss debatt att det bästa vore att styrelsen kontaktade Uddeholms bolagsledning direkt, 

och inte de som hyr ut, för att förhandla fram något sådant. Styrelsen fick således i uppdrag att kontakta 

bolagsledningen för att framföra egnahemsföreningens önskemål. 68 

Under 1935 hölls ett möte till. Under mötet rapporterade styrelsen att man lyckats förhandla med 

Uddeholmsbolaget och resultatet blev att föreningen fick rabatterade priser på grusleveranser till de 

olika bostadsområdena i Hagfors. Egnahemsföreningen fick betala 3.25 kronor per kbm grus för 

leveranser till centrala Hagfors och egnahemsområdet Dalen, och 3.50 kronor för egnahemsområdena 

Dalkarlstorp och Hagälven. Resultatet av förhandlingarna verkar vara något man var relativt nöjda med i 

föreningen. Vidare diskuteras under mötet möjligheterna med att få erhålla elektricitet (innefattar även 

expansionen av elnätets omfattning) samt leveransmöjligheter och priser på annat. 69 

Egnahemsföreningens nästa möte blev årsmötet 1936 som hölls den 24 mars. Under detta årsmöte 

började man med att gå igenom revisorberättelser, kassan, godkände tidigare protokoll och detta var 

något som gjordes vid alla framtida årsmöten. Föreningen kunde här rapportera att man uppnått 90 

medlemmar och detta var en bra tillslutning av medlemmar enligt styrelsen. Vidare rapporterade 

styrelsen att ytterligare förhandlingar skett med Uddeholms bolagsledning där de framfört 

medlemmarnas önskemål men ännu hade inget resultat uppnåtts. Under detta möte nämns för första 

gången att man förhandlar om rabatterade priser och leveranser på koks. Styrelsen nämner dock under 

mötet att förhandlingarnas brist på resultat kan ha berott på årstidens inverkan på försäljningen och 

därmed prissättningen (koks sålde med rimliga anledningar inte lika bra under vår och sommar som det 

gjorde under höst och vinter). Under mötet beslutar även föreningen att ett exemplar av Egnahemsboken 

ska införskaffas.70 

2.2 Statliga inflytanden – Egnahemsboken. 

Egnahemsboken var en samling av ritningar för hus med/eller smålägenheter till egnahemsbyggare. 

Egnahemsboken var dock den andra, senare versionen av sådana ritningar. Bland föreningens 

arkivmaterial har den första versionen vid namn Typritningar till hus med smålägenheter utgivna av 

statens byggnadsbyrå från 1927 har hittats bland dokumenten.  

De av Statens Byggnadsbyrå, enligt av Kungl. Maj:t lämnat bemyndigande, under åren 1922 och 

1923 utarbetade samlingarna av typritningar till egnahemsbyggnader, hava rönt en livlig 

efterfrågan och tvivelsutan bidragit till höjande av landets bostadskultur särskilt å de orter, där de 

byggande ej hava tillgång till sakkunnigt biträde för ritningarnas utarbetande.71  

Att ge ut dessa typritningssamlingar syftade enligt Statens Byggnadsbyrå till att möjliggöra för de som 

inte hade kunskap eller möjlighet att själv eller med anlitad hjälp utarbeta ritningar till sina egna hem, 

utan kunde istället nu förlita sig på dessa typritningar vartill detaljerade beskrivningar om 

tillvägagångssättet medföljer.72  

 
68 Protokoll fört vid kommitterande möte med Hagfors Egnahemsförening hållet i Folkets Hus härstädes söndagen 15/9 1935 

69 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening söndagen den 24/11 1935. Vad protokollet menar med ”annat” är 

oklart, förmodligen grus och bränsle eller liknande nödvändigheter. 

70 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening i församlingshemmet den 15/3 1936. Koks är ett bränsle man 

eldade med för värme. Wikipedia.  

71 Typritningar till hus med smålägenheter utgivna av statens byggnadsbyrå. 3e uppl. Axel Rydin, Stockholm. 1927. 

72 Typritningar till hus med smålägenheter utgivna av statens byggnadsbyrå. 3e uppl. Axel Rydin, Stockholm. 1927. Se 

analys och diskussion för vidare tankar.  
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I den senare samlingen vid namn: Egnahemsboken; 93 Normalhus utarbetade av samfundet för 

Hembygdsvård byggnadsbyrå, kan läsas att syftet även var lite lugnande och nedhållande av 

idéverksamhet. När de ovan nämnda samlingarna från Statens Byggnadsbyrå utkom 1922 var det för att 

ett snabbt ingripande var nödvändigt eftersom statens egnahemslånefond fått kraftiga tillskott och en stor 

ökning av antalet lånesökande strömmade in med en stor mängd ”hemmagjorda eller utan nödig 

sakkunskap tillkomna ritningar, som från de lånesökande landet runt strömmade in till byrån, gav i 

själva verket en skrämmande bild av förhållandena på detta område, tekniskt, bostadskulturellt och 

estetiskt.”73 Det var denna bok, Egnahemsboken, som Hagfors Egnahemsförening under årsmötet 1936 

syftade på att de ville införskaffa, vilket de gjorde eftersom boken tillsammans med tidigare versioner 

återfanns i föreningens arkiv.  

Statens Byggnadsbyrå avvecklades sedermera och en ny verksamhet tillkom vid namn Samfundet för 

hembygdsvård som tog över det tidigare nämndas verksamhet gällande ritningar. Det var det samfundet 

som utgav Egnahemsboken och i den beskrivs att de ritningar som gavs ut av Statens Byggnadsbyrå inte 

länge stod emot tidens utveckling och nya krav. Det var bland annat införandet av centraluppvärmning i 

nya hus även ute på landet som skapade nya förutsättningar för bostädernas planläggning, vilket senare i 

sin tur i hög grad återverkade på husens utseende. Därmed gjorde då planens frigörande från tvånget att 

samla lokala eldstäder kring skorstensstocken att en rörligare rumsfördelning och större möjlighet till 

anpassning av rumsstorleken efter behov eller önskemål blev möjligt.74 

Att dessa ritningar utgavs och krävdes för att få erhålla ett lån verkar ha varit en taktik för att 

egnahemsbyggarna inte skulle få för vilda idéer om hur deras egna hem skulle se ut och därmed ta ett lån 

och påbörja ett bygge som aldrig skulle kunna slutföras.  

”Förmågan att på ett enkelt och praktiskt sätt planlägga en byggnad och på samma gång giva den 

ett tilltalande utseende har i allmänhet brustit, där denna viktiga angelägenhet varit anförtrodd åt 

oskolade och oerfarna krafter, eller där den byggande trott sig skickad att själv lösa denna uppgift, 

och allt för ofta har därför inträffat, att resultatet icke fyllt berättigade anspråk, även om den 

byggande själv icke alltid förmått finna orsaken härtill. I den mån kunskapen sprides bland dem, 

som syssla med den byggnadsverksamhet varom här är fråga, och deras uppmärksamhet riktas på 

vissa väsentliga förutsättningar för ett gott resultat, kan man dock förvänta en ändring till det 

bättre.”75 

Se bilagor för foton av dessa ovan nämnda böcker med ritningar. 

Hagfors Egnahemsförening höll fortsättningsvis liknande möten flertalet gånger per år under resten av 

1930-talet där man på samma sätt som på årsmötet beskriver verksamheten och vad som diskuterats. 

Bland annat hade föreningens ordförande under 1936 representerat egnahemsföreningen genom 

deltagande i en debatt med länssekreteraren där ordföranden hade yrkat för avslag på förslaget om 

stadsplanen.76 Vidare diskuterades vid nästintill varje möte priser och hanterande av inköp av koks, olja, 

grus och annat. Egnahemsföreningen kämpade med förhandlingar för att få erhålla dessa till rabatterade 

priser. Den 12 augusti 1936 höll föreningen ett möte där det för första gången diskuterades önskemål 

och omständigheter kring verkställandet av elektrisk gatubelysning i egnahemsområdet Björnängen. 

Önskemålen från medlemmarna kunde vara allt från frågor om väghållning och belysning till önskemål 

 
73 Egnahemsboken; 93 Normalhus utarbetade av samfundet för Hembygdsvård byggnadsbyrå. S.2 

74 Egnahemsboken; 93 Normalhus utarbetade av samfundet för Hembygdsvård byggnadsbyrå. S.1 

75 Egnahemsboken; 93 Normalhus utarbetade av samfundet för Hembygdsvård byggnadsbyrå. S.1-2 

76 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening onsdagen den 12/8 1936. Vad förslaget om stadsplanen innebär är 

inte riktigt klart men kan gissningsvis vara ombyggnationer av till exempel vägar som upprört de berörda.  
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och hjälp från föreningen som medlande organ mellan egnahemsbyggaren och Uddeholm eller 

kommunen. 77 

Möten med andra orters egnahemsföreningar skedde också aktivt under 1930-talet, bland annat träffade 

år 1938 egnahemsföreningarna från Munkfors, Nykroppa och Hagfors representanter från 

Uddeholmsbolaget där det diskuterades förmåner för egnahemsbyggare och ägare vid 

Uddeholmsbruken. Det kunde vara diverse lösningar och förslag som skulle vara bäst och främjande för 

egnahemsverksamheten som diskuterades vid sådana möten. Bland annat fick Hagfors 

Egnahemsförening i uppdrag att undersöka och rapportera sådana förmåner och lösningar som vore bäst 

för egnahemsrörelsen vid bruken.78 

2.3 Krigets effekter på verksamheten. 

1940 var andra världskriget i full gång och det hade inverkan på möjligheterna att köpa in större 

mängder koks till de rabatterade priserna vilket diskuteras livligt under året. Ett möte hölls den 14 

september i Folkets Hus i Hagfors där detta blev mötets huvudpunkt. Det beskrevs av styrelsen att vara 

nästan omöjligt att få tag på större leveranser av koks. Detta ledde till att medlemmarna i föreningen 

började köpa in koks privat istället för genom föreningen vilket resulterade i att det blev mycket dyrare 

för medlemmarna.79 På grund av krigsutbrottets inverkan på även den svenska inrikespolitiken har 

föreningen låtit trycka nya stadgar som tilldelats alla medlemmar. Utöver detta är diskussionerna under 

mötet ungefär liknande det som varit 1930-talet, alltså frågor och angelägenheter som tagits upp av 

medlemmar, förhandlande av kokspriser, gruspriser och så vidare. En fråga som blev stor under 1940-

talet var frågan om underhåll av vägar samt anordnandet av ytterbelysning till dessa vägar.80 

Under 1941 skedde dock en ganska stor händelse för Hagfors Egnahemsförening. Uddeholmsbolaget 

överlät ett område på cirka 1000 kvadratmeter till egnahemsföreningen med syftet att medlemmarna 

skulle bygga ett egnahemsområde. Vart detta område var beläget står ej att finna i arkivmaterialet. 

Vidare förhandlade även egnahemsföreningen med Uddeholm angående inköp av torv. Man eldade med 

torv eftersom koks var mycket svårt att få tag i på grund av kriget. Medlemsavgiften var 1941 en krona 

per medlem. Medlemsavgift samlades in av styrelsen. De promenerade runt i sitt område hem till 

medlemmarna där de tog emot medlemsavgiften.81 Under samma år hyrde Hagfors Egnahemsförening 

en lokal då Karlstads sparbank skulle komma och visa en propagandafilm om ”sparklubben” Föreningen 

tog även beslutet att ansluta sig till ABF, Arbetarnas Bildningsförbund. Vidare skickade föreningen ut 

en skrivelse till medlemmarna samt även till kommunal- och municipalfullmäktige för att sammanträda i 

ett större möte där man ville ta upp frågan om att ordna med beredskapsbrunnar. 82 

Under 1942 diskuterade föreningen de vanliga angelägenheterna vidare, till exempel frågan om torv och 

förhandlingar med Uddeholm om priser och leveranser av bränslet. Styrelsen beklagade sig under ett 

möte 1942 att municipalnämnden ej svarat på skrivelsen om önskemålet om beredskapsbrunnar inom 

egnahemsområdena. Vidare hade föreningen mottagit klagomål om att sotningstaxan var alldeles för hög 

och detta lyftes upp till municipalfullmäktige. 19 december 1942 sammanträdde egnahemsföreningen i 

ytterligare ett möte för att diskutera sotningstaxan då detta blev ett stort bekymmer och en viktig fråga 

för föreningens medlemmar. Styrelsen ansåg att taxan var för hög för alla i Hagfors och 

 
77 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening onsdagen den 12/8 1936. Liknande diskussioner skedde i 

Uddeholms egnahemsverksamhet där Uddeholm skulle bekosta detta eftersom bolaget var ägare till den absolut största delen 

av samhället. (Bengtsson, E. 2019) 

78 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening den 3/8 1938.  

79 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening Februari 1940 

80 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening i folkets hus den 14/9 1940. Denna fråga var en stor punkt i 

Uddeholms egnahemsverksamhet, för mer insyn, se min B-uppsats (Bengtsson, E. 2019.) 

81 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening i församlingshemmet, 30/11 1941. 

82 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening i församlingshemmet, 30/11 1941. 
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municipalfullmäktige skulle den 20 december, alltså dagen efter, behandla frågan för att sedan 

tillsammans med länsstyrelsen besluta om taxan skulle sänkas eller ej. En herr Törnkvist fick i uppdrag 

av styrelsen att närvara vid mötet dagen efter för att framföra egnahemsföreningens åsikter och 

”tillvarataga medlemmarnas intresse i största möjliga utsträckning.”83 

Åren 1943 och 1944 såg i princip lika ut som de tidigare åren. Önskemål togs upp, besvär nämns och så 

vidare. En skrivelse hittades bland materialet där det verkar som att sotningstaxan inte kom att sänkas 

men det är oklart om det är samtida eftersom inget datum återfinns på skrivelsen.  

Under ett möte år 1945 träffade Hagfors Egnahemsförening föreningarna från Nykroppa, Storfors och 

Munkfors. Mötet rapporterade att Uddeholmsbolaget skött grusandet av vägarna i egnahemsområdena 

men de hade ej ställt vägarna i den ordning de skulle vara vid överlämnandet vilket skulle tas upp med 

Uddeholm.84 Vidare var ett hett ämne under 1945 taxeringsvärde på bostäder, naturaförmånerna från 

Uddeholm, alltså de som arbetade för Uddeholmsbolaget fick förmånligare omständigheter kring sina 

egnahem än de som inte gjorde det. Likaså de som hyrde bostäder av Uddeholm. Dock nämner 

protokollen från 1945 ingenting om att kriget skulle ha slutat eller något liknande. Kriget i allmänhet 

nämndes inte i större utsträckning under protokollen från 1939–1945 förutom att protokollen talar om att 

det var svårt att köpa koks i större mängder.85  

2.4 Efter krigsåren. 

1946 diskuterades möjligheterna att föreningen skulle börja köpa upp mark och sälja tomter till 

egnahemsbyggarna i föreningen men det verkar ej ha utfallit eftersom det inte nämns igen. En stor fråga 

under 1946 var hur man skulle arbeta och förhandla för att taxeringsmyndigheterna inte skulle höja 

taxeringsvärdet på egnahemsbyggarnas fastigheter och därmed resultera i att egnahemsägarna fick betala 

högre skatt. 86 

1947 hade egnahemsföreningarna vid Uddeholmsbolagets olika bruk, däribland Hagfors 

Egnahemsförening, framställt en önskan om att Uddeholm skulle möjliggöra subventioner för äldre 

egnahemsägare för att möjliggöra modernisering och reparationer av deras fastigheter. En skrivelse 

skickades till Disponenten som svarade att frågan skulle få vänta tills framtiden. Det blev en livlig debatt 

av detta svar enligt protokollet som sedan resulterade i att det beslutades att styrelsen skulle fortsatt hålla 

kontakten med disponenten och göra en ”uppvaktning” åt honom. Efter denna diskussion beslutade 

mötet att styrelsen skulle göra en begäran av kommunen att möjliggöra sådana subventioner. Vidare 

diskuterades som vanligt inköp av grus, koks och liknande. Föreningen fick köpa 40 kbm grus av 

gruskrossen vid Vågbacken till självkostnadspris. Detta gruset skulle då på det mest rättvisa sättet 

fördelas ut till medlemmarna i föreningen. Till sist nämns det att medlemsantalet kraftigt ökat.87 

1940-talet bestod precis som det tidigare decenniet och även de kommande av aktivt engagemang från 

föreningens sida. Medlemmars önskemål, frågor och angelägenheter ifrån styrelsen eller utomstående 

organ såsom municipalfullmäktige eller Uddeholmsbolaget diskuterades och åtgärdades. De vanligaste 

diskussionerna var förhandlandet av priser och mängdleveranser av bränsle till uppvärmning av hemmet, 

såsom koks eller torv. Det verkar även som att samarbetet eller i alla fall kommunikationen med 

Municipal/kommunfullmäktige ökade under 1940-talet. Kriget hade påverkat priser, leveranser och 

 
83 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte. Mars 1942 & Protokoll fört vid möte med Hagfors 

Egnahemsförening den 19/12 1942.  

84 Vägarnas skötsel och underhåll var ett ämne som blev signifikant för Uddeholmsbolaget och skildras mer djupgående i min 

B-uppsats. Bengtsson, E. (2019) 

85 Protokoll fört vid möte med Egnahemsföreningarna i Hagfors, Nykroppa, Storfors och Munkfors i Hagfors Folkets Hus den 

25/11 1945.  

86 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening den 24/2 1946.  

87 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening. 18/8 1947.  
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andra möjligheter men vid krigsslutet minskade bekymret. Under den senare hälften av 1940-talet blev 

medlemmarna fler och visionerna hos föreningen större, men mycket av det verkar vara drömmar som 

inte slog in. Oavsett kämpade föreningen vidare med att ordna subventioner, rabatter och så vidare till 

sina medlemmar som enligt protokollen visade stort engagemang vilket styrks av det höga antalet 

närvarande på fester med mera.88 

2.5 1950-talets ordentlighet. 

På grund av brister i källmaterialet från första hälften av 1950-talet tycks protokollen från mötena som 

hölls inte redogöra för allt. Det beskrivs väldigt kortfattat vad som diskuterades, vilket mestadels 

handlade om bildandet av en trädgårdsförening i Hagfors och väldigt kort om gruspriser.89 Under 1953 

berörs för första gången begreppet ”Festkommitté” då man utsett en sådan till att anordna 

egnahemsföreningens årsfest. Vid början av året 1953 hade Hagfors Egnahemsförening 324 medlemmar 

men hade fått god tillökning av medlemmar och hade därför i slutet av året 351 medlemmar.90 

1950-talets möten bestod till största del av verksamhetsberättelser, revisorsberättelser, val av ordförande 

och styrelsemedlemmar, samt planerandet av årsfesten. Gissningsvis var förhandlingar av priser och 

liknande sådant som gjordes vid varje möte men skrevs ej ned i protokollen, men detta är oklart. Antalet 

medlemmar år 1954 var 345 personer efter vad som kan utläsas i egnahemsföreningens kassabok. 1955 

års verksamhetsberättelse bestämmer medlemsantalet till 355 i början på året, och 350 vid årets slut.91 

Årsmötet 1956 berörde en fråga där det diskuterades vem som skulle betala tomträttsavgäld, 

egnahemsägaren eller bolaget. Detta hade blivit en viktig fråga där egnahemsföreningen rådde de 

egnahemsägare som fått en räkning att låta bli att betala den tills frågan diskuterats med bolaget. Vad 

resultatet blev av denna diskussion är oklart eftersom något sådant inte finns i arkivmaterialet.92 

1951 förhandlade Hagfors Egnahemsförening med Uddeholmsbolaget igen om inköp av krossgrus. 

Egnahemsföreningen köpte krossgrus till en summa av 396 kronor, vilket var 11 kronor per kbm 

krossgrus. Medlemmarna i föreningen köpte i sin tur gruset av föreningen till en summa av 132 kronor. I 

snitt var det 3 kbm krossgrus som köptes av medlemmarna till en summa av 33 kronor, alltså samma pris 

som Uddeholmsbolaget köpte det för. Uddeholmsbolaget sålde således gruset till Egnahemsbyggarna 

anslutna till föreningen för självkostnadspris.93 

Under årsmötet 1956 hade DK:s ordförande givit en redogörelse för de ökade renhållningsavgifterna. 

DK hade som skäl för en höjning ansett renhållningen som ett ”självbärande verk”. År 1953–54 hade 

gett en förlust på 29 289 kronor enligt ordföranden och då med ett pris på 19 kronor per 125 liters kärl. 

Denna förlust ansågs som skäl för att höja avgiften till 40 kronor per hushåll och år. Detta ansåg 

egnahemsföreningens medlemmar vara en orättvis kostnad att lägga på dem men det verkar som att 

höjningen skedde ändå, och att man ej lyckades stoppa den.94  

Den 3 september 1959 hölls ett föreningsmöte där priser och rabatter från bränsleleverantörer 

diskuterades. Styrelsemedlemmen Olle Pettersson redogjorde för de förhandlingar som förts med de 

olika bränsleleverantörerna. Han meddelade bland annat att någon större sänkning av oljepriset inte var 

möjlig och att detta berodde på förra årets prissänkning. Gulf var det bolag som gett det bästa budet med 

en prissänkning av 7 kronor per kbm. Under mötet diskuterades även leverans av oljan som skulle 

 
88 Alla mötesprotokoll under 1940-talet. Alla kvitton ifrån kaffe, fikabröd, tårtor med mera som inhandlas till möten, fester 

och så vidare under 1940-talet. Räkningar från grus, koks, torv under 1940-talet.  

89 Mötesprotokollen från 1950 till 1953 är till stor del svårlästa pga. bortsuddad text eller dåligt skrivna protokoll. 

90 Protokoll fört vid årsmötet 1953. 

91 Hagfors Egnahemsförenings kassabok. 

92 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening den 26/2 1956 i Hembygdsgården. 

93 Kvitto och räkning från Uddeholms Aktiebolag 1951.  

94 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening den 26/2 1956 i Hembygdsgården. Vad DK står för är oklart. 



17 
 

beställas direkt från Karlstad. Inköpspriset av koks diskuterades också vilket beslöts skulle vara 

detsamma som föregående året. Fraktkostnaden från Karlstad till Hagfors beskrivs vara 1:40 kronor per 

hl. (hektoliter = 100 liter). Under mötet trycks det på att man bör vara ”solidariska” och göra 

bränsleinköpen hos en man vid namn Allan Haffling. Vem denne man var och vad för koppling han hade 

till föreningen är oklart.95 

Utöver diskussionerna kring bränsle redogjordes även för den aktuella vägfrågan i Dalkarlstorp, som 

verkar ha handlat om en ombyggnation av vägen som skulle berövat området på en utfartsväg som skulle 

ersättas av en ny på annan plats. Enligt protokollet ska stadens myndigheter ha kontaktat Uddeholms 

Aktiebolag angående frågan. Svaret ska då ha blivit att ingen av parterna tänkt ta bort den gamla utfarten 

och att den nya utfarten varit bestämd i stadsplanen en längre tid. Dock hade andra uppgifter nått en 

herre vid namn Albert Björn som under mötet nämnde att den gamla utfartsvägen i själva verket skulle 

tas bort. De uppgifterna hade han fått av pressen och sedan fått bestyrkta av stadsingenjören. Det är 

oklart om stadsingenjören samt överingenjör Björkenstam deltog i mötet. Mötet kommer fram till att den 

gamla utfarten förhoppningsvis ska få vara kvar vilket varit en fråga som drivits av medlemmar i 

egnahemsföreningen som då var bosatta i Dalkarlstorp.96 

Under mötet framkom även en del övriga frågor som uppkommit hos olika medlemmar i föreningen. 

Den första frågan var en medlem som ville att något skulle göras åt snöskatornas härjningar i 

trädgårdarna. Styrelsen fick då i uppdrag att undersöka möjligheterna till att utrota dessa fåglar. Vidare 

önskades även att egnahemsföreningen skulle ingå till ”DK” med en skrivelse om gatubelysning på 

sträckan Dalkarlstorp – Sundsbron. Beslut togs då att detta skulle verkställas. En annan medlem ville ha 

undersökt varför det ofta blev strömavbrott i hans bostadsområde Dalen och till sist ville en annan ha 

Lidbergsvägen iordningställd. Bägge dessa skulle undersökas av styrelsen och därmed avslutades 

mötet.97 

2.6 1960-talets optimism. 

Den 23 januari 1960 hölls ett nytt styrelsemöte där fem personer närvarade. Under mötet diskuterades ett 

flertal rapporter, bland annat en rapport där man fastställer att den årliga egnahemsfesten gav en förlust 

på 12:21 kronor. En förfrågan från en medlem angående bildande av en trädgårdssektion inom 

föreningen, vilket kontrades av att styrelsen föreslog att verksamheten skulle expanderas men utan 

bildandet av en ny trädgårdssektion. ”Kontakt tages med Trädgårdsföreningens styrelse så att de medel 

och annat föreningen disponerar överföres till Egnahemsföreningen”.98  

Vidare diskuterades även under mötet huruvida problemet med strömavbrotten i Dalen var löst. Man 

kontaktade då ingenjör Fries och fick svaret att allt nu skulle vara ordnat. Under mötet diskuterades 

diverse problem som skickats in till föreningen, bland annat ytterbelysningen i Skålviken, rökgasmätare, 

problem med osorterad koks och ändrad lydelse av villkoret mellan Karlstad Sparbank och kunden. 

Egnahemsföreningens årsmöte bestäms även till den 23 februari i Folkets hus i Hagfors.  

Årsmötet blev dock förflyttat till den 8 mars 1960 där 31 personer deltog. Två gäster, DK:s ordförande 

Karl Törnkvist och ingenjör Jakobsson som kommit för att informera om nytt reglemente för vatten och 

avloppsledningar. Under årsmötet gick man igenom och godkände revisorernas och styrelsens 

 
95 Protokoll fört vid Hagfors egnahemsförenings möte den 3/9 1959. 

96 Protokoll fört vid Hagfors egnahemsförenings möte den 3/9 1959. 

97 Protokoll fört vid Hagfors egnahemsförenings möte den 3/9 1959. 

98 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hagfors Egnahemsförening den 23/1 1960. Trädgårdsföreningens arkiv återfinns bland 

egnahemsföreningens arkiv och gissningsvis anslöts de därför. 
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berättelser. Ordföranden i föreningen skulle erhålla 50 kronor i arvode för sitt arbete. Om arvodet vore 

månadsvis eller årsvis står ej men gissningsvis var det per år.99 

Det nya reglementet var huvudämnet under årsmötet och det diskuterades och fastställdes där av 

ingenjör Jakobsson att Hagfors var den enda staden i Sverige som bekostat vatten och avloppsledningar 

fram till sockeln. Denna kostnad skulle dock överföras till fastighetsägarna. Efter detta följde en debatt 

där det slogs fast att detta var ett stort bekymmer för egnahemsägarna. En medlem framförde att han 

hade en planerad ombyggnation av ledningarna vid sin bostad och att denna ombyggnation skulle bli 

mycket kostsam på grund av de nya bestämmelserna, och han ställde då frågan ifall staten ej längre 

kunde hjälpa till att bekosta detta. Svaret blev att staten kommer hjälpa till i onormala fall.100 

Ett flertal medlemmar yttrade sig mycket kritiskt mot det nya reglementet som de ansåg skulle medföra 

oförutsägbara kostnader. Man nämner hur man var medvetna om att de dåvarande vattenledningarna var 

så pass grunt nedgrävda att man fick räkna med både frostskador och sönderrostning efter något år. 

Jakobsson försäkrade då att rostbildningen skulle försvinna när ”Ullen-projektet” blev klart samt 

planerandet av ett nytt reningsverk. Från medlemmarnas sida kritiserades detta då de ansåg att det nya 

reningsverket kommer medföra kostnader för avloppen. Ordföranden läste då upp ett tidningsurklipp om 

ett liknande fall i Rottneros där man lyckats få beslutet upphävt. En man vid namn Rundkvist, 

gissningsvis deltagande från kommunens sida, lovade att man innan något beslut togs skulle ta kontakt 

och diskutera med egnahemsföreningen samt att man skulle efter bästa förmåga ta önskemålen om 

reglementet i åtanke.101 

Den 12 september 1960 beslutade egnahemsföreningen att inköp av koks skulle göras hos Vänerns 

Koksimport om den betalningsform som egnahemsföreningen föreslagit godtogs. Under samma möte 

bestämde man att ingenjör Johansson från Gulf skulle inbjudas till Hagfors för att informera om 

oljeeldning, skötsel av pannan och även visa en undervisande film om olja.102 Förutom verksamhet där 

man erbjuder hjälp, rabatter och annat, försöker man även att få till nyttiga saker för medlemmar såsom 

denna ovan nämnda inbjudan av en representant från företaget Gulf för att informera medlemmarna om 

eldningen av olja. Vid ett annat möte angående oljepriset vilket hölls den 15 september 1960, hade man 

lyckats få till en rabatt på 10 kronor per kbm eldningsolja. Kokspriset skulle dock kvarstå som förut. 

Under detta möte meddelades också att en målningskurs kommer att ordnas och att den som ville kunde 

få lära sig måla, dessutom kom även olika färger att demonstreras. Sannolikt är att detta är en 

målningskurs för exempelvis husmålning eller liknande, inte målande av tavlor. Det tidigare nämnda 

föredraget av ingenjör Johansson från Gulf visade sig också bli framgångsrikt och intressant enligt 

mötesprotokollet. Johansson hade även besvarat frågor som ställdes av de deltagande medlemmarna.103  

Vid resten av de möten som sker under år 1960 diskuteras mindre signifikanta saker såsom hyra av 

lokaler för utställningar, inköp av skrivmaskiner och liknande.104 Egnahemsföreningens styrelse och 

festkommité sammanträdde i ett möte den 14 november 1960 där den mycket populära årsfesten 

planeras och bestäms till datumet 3 december. Ett inträde på 3 kronor per person skulle tas ut, samt 

inrama föreningens 25-årsjubileum. De medlemmar som var med när föreningen bildades, samt de 

medlemmar som varit aktiva i styrelsen i tio år eller mer skulle särskilt hyllas.105 

 
99 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte hållet i Hagfors Folkets Hus den 8/3 1960. 

100 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte hållet i Hagfors Folkets Hus den 8/3 1960. 

101 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte hållet i Hagfors Folkets Hus den 8/3 1960.  

102 Protokoll fört vid styrelsemöte i Hagfors Egnahemsförening den 12/9 1960. 

103 Protokoll fört vid halvårsmöte med Hagfors Egnahemsförening den 15/9 1960. 

104 Protokoll från styrelsemöten under 1960, bl.a. 10/10 1960, 14/11 1960,  

105 Protokoll fört vid styrelsen och festkommitténs sammanträde den 14/11 1960.  
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Vid ett styrelsemöte den 27 februari 1961 beslutades att en tidning skulle utges från och med hösten 

1961. Det hölls under året även en ”Egnahemskonferens” där egnahemsföreningarna i Storfors, 

Nykroppa, Lesjöfors, Munkfors och Sunnemo deltog utöver Hagfors egnahemsförening. Under 

konferensen diskuterades priserna på koks och olja och det slogs fast att det blev allt svårare för 

föreningarna att förhandla till sig rabatter på koks. Under mötet gästades styrelsen av Bankdirektör Ek 

från Karlstads sparbank. Han meddelade att möjligheterna till lån (förmodligen syftar han på 

egnahemslån/bostadslån) var kraftigt beskurna på grund av dålig tillgång på kapital. Det vill säga att 

möjligheterna att bevilja lån hänger samman med hur mycket som sparas. Ek nämnde under konferensen 

att det i Karlstad pågått ett bostadssparande som gjorde det lättare för de som tänkt införskaffa ett eget 

hem. Lånemöjligheterna såg ut som sådant att den som sparade fick låna dubbla det sparade beloppet 

från banken.106 

Fortsättningsvis under de styrelsemöten som skedde under 1961 diskuterades priserna på olja och koks, 

där rabatterna som förhandlades fram ibland svängde och ibland förblev statiska. Däremot kan man se 

ett mönster vad berör de rabatterade priserna och även själva priset på koks. Koks tycks ha blivit dyrare 

och egnahemsföreningen stötte på hårdare möjligheter att förhandla fram rabatter på dessa.107 Den 

populära årsfesten planerades även och man gick igenom vad för tilltugg och förfriskningar som skulle 

införskaffas. ”The, kaffe och smörgåsar” verkar vara primärfokus på inköpslistan.108  

1962 hade Hagfors Egnahemsförening 363 medlemmar. Den 26 april 1962 hölls ett möte där frågan om 

beskäring och besprutning av föreningens fruktträd kommit upp. Styrelsen föreslog då att man skulle 

anordna en kurs i beskäring av träd för intresserade medlemmar. Den 25 juni 1962 togs frågan om 

renlighet upp igen i form av att man tog upp hälsovårdsnämndens rekommendationer om sopkärl. Det 

diskuterades under mötet priser på tömning av sopkärl och hur lukt lätt kunde uppstå under 

sommarmånaderna eftersom man tömde sopkärlen var 14:e dag. Gissningsvis är detta sopkärlen vid 

egnahemsföreningens lägenheter eller radhus. Under samma möte blev det även en livlig diskussion om 

dåligt underhållna vägar, igenväxta diken, garagebyggen och ”diverse andra brister inom samhället”.109 

Diskussionen ledde till att styrelsen skulle kontakta stadens myndigheter för att förbättra dessa ovan 

nämnda brister.110 Fortsättningsvis diskuterades olje- och kokspriserna, samt priset på krossgrus och att 

man har ordnat leveranser från en ”Gran på lastbilscentralen”. Varje år diskuterades även den populära 

egnahemsfesten, vartill man under mötena bestämde vad som skulle köpas till festerna och vilka 

aktiviteter som skulle finnas. Årsfesten 1962 hölls den 20 oktober och hade aktiviteter i form av musik 

av Erik Gärde, paketauktion och lotteri. Det verkar som att någon form av alkoholhaltiga drycker ej 

köptes in till festerna. Det verkar enligt källmaterialet, kvitton och protokoll som att festerna var nyktra 

och att serveringen bestod av kaffe, te, korv med bröd och frukt.111 

2.7 Arbetet med renligheten. 

1963 fortsatte förhandlingar om priser, leveranserna var dock något styrelsen är nöjda med. Dock var en 

stor fråga under 1963 renhållningen i Hagfors. Ordföranden redogjorde under ett möte i januari 1963 för 

att hälsovårdsnämnden anmärkt på Hagfors sopkärl. Det hade framkommit vid undersökningar att 

antalet sopkärl var för få i förhållande till antalet hushåll i samhället. Hälsovårdsnämnden önskade ett 

sopkärl per hushåll. Det framkom även i undersökningen att Hagfors hade en väldigt billig 

renhållningstaxa. Egnahemsföreningens åtgärder i denna fråga var oklara, men ett brev skickades till 

hälsovårdsnämnden där man förklarade att de då nybyggda fastigheterna uppfyllde kraven på ett sopkärl 

 
106 Protokoll fört vid Egnahemskonferensen den 19/8 1961 kl. 11 i Hagfors.  

107 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hagfors Egnahemsförening den 27/9 1961. 

108 Protokoll från styrelsemöten under 1961. 

109 Protokoll fört vid Egnahemsföreningens möte den 25/6 1962. 

110 Protokoll fört vid Egnahemsföreningens möte den 25/6 1962. 

111 Protokoll fört vid Egnahemsföreningens möte den 25/6 1962. 
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per familj, men inte de gamla. Under ett senare möte, i september 1963, meddelades dock att staden efter 

påtryckningar från egnahemsföreningen köpt in 50 stycken nya sopkärl som skulle placeras ut.112 Till 

sist beslöt man under mötet att egnahemsföreningens medlemmar skulle få hjälp med information kring 

och att lära sig att fastighetsdeklarera.113 

Under årsmötet 1963 uppkom några nya frågor, bland annat framförde medlemmarna klagomål på att 

avlopp från Hagfors rann rakt ut i Hagälven. Den stora punkten under mötet var dock att 

egnahemsföreningen hade bjudit in trädgårdskonsulenten i Värmland till årsmötet. Han ”visade vackra 

färgbilder från trädgårdar och villabebyggelse och berättade hur man bör anlägga trädgårdar. Efter 

trevlig samvaro kring dukade kaffebord avslutades mötet.”114 

Under oktober 1963 inträffade en viktig händelse angående vattenförbrukningen. Det visade sig efter 

undersökningar att vattenförbrukningen i Hagfors ökat signifikant från 1950. Förbrukningen var 1950 

enligt undersökningen 37 800m³ och 1962 hade förbrukningen ökat till 81 200m³. Staden har alltså 

beslutat att bygga ett helt nytt vattenverk där vattnet skulle tas från sjön Ullen. Det stora projektet skulle 

kosta stora summor och staden hade bestämt sig för att höja vattenavgiften med 100%. Vattenpriset 

skulle bli 90 öre per m³ och därpå togs en avloppsavgift ut på 10 öre per m³. Anslutningsavgiften hade 

bestämts till 500 kronor. Protokollet beskriver dock priset som svårt att bestämma eftersom kommunala 

subventioner skulle kunna ändra priset i slutändan.115 Under årsmötet 1964 gästades föreningen av 

sotarmästaren K-G Persson, som redogjorde för mötesdeltagarna hur röken från skorstenarna fungerar 

och varför det på vintern spränger sönder teglet när man eldar. Han höll föredrag om vilka rör som är att 

föredra i skorstenarna och så vidare. Enligt protokollet var föredraget väldigt intressant och lärorikt.116 

2.8 Bildandet av egnahemsföreningens medlemmar expanderar.  

Under årsmötet 1965 rapporterade styrelsen att de medlemmar som köper koks av egnahemsföreningen 

sparar en liten summa pengar på detta. Ordförande uppmanade medlemmarna att ”vara lojala” mot 

föreningen och göra sina inköp av koks och annat genom föreningen. Detta skulle då möjliggöra större 

rabatter i framtiden. Vidare hade frågan om Egnahemsområdenas ”uppsnyggning” tillkommit och detta 

fick styrelsen i uppdrag att undersöka för möjliga lösningar och förändringar.  Årsmötet avslutades med 

att trädgårdskonsulent Samuelsson höll ett föredrag om ”vårens blommor, träd, och buskar”. 117 

Egnahemsföreningen hade 375 medlemmar år 1965. Styrelsen beskriver själva att året 1965 har varit 

livligt. En nyhet för året var att föreningen kunde erbjuda service i form av testning av värmepannor. 

Vidare beskrivs hur elektrisk uppvärmning av bostäder kunde nästan konkurrera med oljepannorna 

enligt styrelsens verksamhetsberättelse, med denna kunskap planerar föreningen att gemensamt 

installera ”el-kraft” i föreningens bostäder.118 

Under 1966 skickade Egnahemsföreningen vissa styrelsemedlemmar på kurser och annan 

informationsverksamhet. Tre styrelsemedlemmar åkte till exempel iväg på en kurs hos ”Electro 

Oilfabriken i Norrköping” för att informeras och instrueras i hur de senaste oljebrännarna fungerade.119 

Under årsmötet 1967 visade även ingenjören Georg Larsson en film och höll ett anförande.120 Under 

Egnahemskonferensen 1967 höll Georg Larsson igen ett föredrag, denna gång om gruvdrift och 

värmländska gruvor. ABF meddelade även att de skulle hålla en kurs i trädgårdsskötsel för intresserade 

 
112 Protokoll fört vid Egnahemsföreningens styrelsemöte den 24/9 1963. 

113 Protokoll fort vid möte med Egnahemsföreningen den 15/1 1963. 

114 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte den 24/5 1963. 

115 Protokoll fört vid sammanträde med Egnahemsföreningens styrelse och kontaktmän den 8/10 1963. 

116 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening i Parkserveringen den 3/4 1964. 

117 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening 19/6 1965. 

118 Verksamhetsberättelse i anslutning till ovan nämnda årsmöte 1965. 

119 Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse och festkommitté den 7/11 1966. 

120 Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse den 1/3 1967 i Hagfors Folkets Hus. 
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medlemmar.121 Förhandlingarna med oljebolagen om priserna fortsätter som vanligt under 1960-talets 

senare år. Styrelsen rapporterar dock att allt fler medlemmarna köper av ”Bycosin” vilket möjliggjorde 

för större rabatter på oljan. Under 1966 tillkom 21 medlemmar, vilket ställer medlemsantalet år 1967 till 

398 stycken.122 Under 1967 hölls dessutom ett uppskattat föredrag om blommor av Georg Larsson, 

vilket beskrevs som följande: 

Ingenjör Georg Larsson visade sin egenhändigt tagna film om blommor ute och inne. Med sin stora 

kunnighet om blommor och den gode talare han är, blev det en mycket trivsam och underhållande 

film.123 

Under årsmötet 1968 beskrevs de nya bestämmelserna kring eldandet med olja i bostäderna som har 

framkommit. Styrelsen beskriver att namnskyltar ska sitta på oljepåfyllningsröret för att undvika att 

leveransen kommer fel. Dessutom krävdes montering av golvbrunnar för att förhindra att olja kom in i 

avloppsledningarna. Överfyllnadsskydd skulle också monteras på oljepannorna. Hälsovårdsmyndigheten 

hade även bestämt att något måste göras åt luftföroreningarna och därför skulle myndigheten kontakta 

egnahemsföreningen när någon lösning tillkommit. Vidare höll färghandlare Jansson ett föredrag om 

färger och målning under årsmötet. ”Jansson höll en mycket uppskattad och lärorik information.”124 

Dessutom närvarade Karlstads Sparbank för att tala om vilka lånemöjligheter som fanns för 

egnahemsbyggarna.125 1960-talet avslutades i liknande mönster. Föredrag, kurser och annan information 

hölls ofta, åtminstone vid varje årsmöte. Medlemsantalet ökade och 1969 var föreningen nästan uppe i 

400 medlemmar. Egnahemsfesten var mycket populär och hölls varje år förutom 1969 då ingen lokal 

fanns ledig. Inträdet var 5 kronor och det bjöds på korv med bröd, kaffe och musik. Protokollen 

beskriver festerna som lyckade och med många deltagare (Exakta siffror står ej att finna, möjligtvis kan 

dessa finnas bland materialet men beklagligen har inga sådana dokument hittats).126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse den 17/8 1967 i Folkets Hus. 

122 Verksamhetsberättelse 1967 och Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse den 1/3 1967 i 

Hagfors Folkets Hus 

123 Protokoll fört vid sammanträde med Hagfors Egnahemsförenings styrelse den 17/8 1967 i Folkets Hus. 

124 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening onsdagen den 10/4 1968 i Hembygdsgården. 

125 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening onsdagen den 10/4 1968 i Hembygdsgården. 

126 Protokoll förda under 1960-talet. Nästan varje protokoll avslutas med att beskriva hur bra det gått för föreningen under 

året och det verkar se ljust ut för framtiden. 
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3. Analys och diskussion 

Syftet med denna uppsats är att undersöka egnahemsverksamheten i Hagfors under perioden 1935 till 

1970 med de teoretiska utgångspunkterna skötsamhetsidealet hos arbetare samt paternalismen i gamla 

brukssamhällen. Här följer en analys och diskussion av den ovan gjorda undersökningen där diskussion 

kommer föras vilken kommer besvara de tre frågeställningarna. 

3.1 Egnahemsföreningens syfte, verksamhet och utveckling tills 1960-talets slut 

Hagfors Egnahemsförening grundades när egnahemsbyggarna i Hagfors sammanträdde för att diskutera 

de då aktuella problemen för egnahemsverksamheten. Bildandet av en förening skulle möjliggöra större 

engagemang och därmed förbättra situationen för egnahemsbyggarna. Man ville främja 

egnahemsrörelsen i Hagfors och detta skulle då göras genom den egna föreningen och inte genom andra 

föreningar eller liknande. Styrelsen skulle, som de skriver under mötet 1942, ”framföra 

egnahemsföreningens åsikter och tillvarataga medlemmarnas intresse i största möjliga utsträckning.127 

Vad för intressen som föreningen skulle tillvarataga skiftade självklart. Men den primära verksamheten 

tycks ha varit förhandlandet om priser på viktiga varor som till exempel koks, olja och krossgrus som 

var viktiga för egnahemsbyggarna och ägarna. Denna verksamhet möjliggjorde inte bara i önskan utan i 

realiteten billigare priser på dessa nödvändigheter, eftersom föreningen förhandlade om priset och sedan 

gjorde större inköp av till exempel olja, som sedan medlemmarna köpte av föreningen till 

självkostnadspris. Verksamheten utvecklades sakta men säkert från det att föreningen grundades tills 

uppsatsen slut, och vidare idag. Till en början handlade verksamheten främst om att förhandla om priser 

och öka möjligheterna för egnahemsbyggare att kunna få ett eget hem.  

Vidare utvecklades denna verksamhet till något som egnahemsföreningens medlemmar kan vända sig till 

för att få erhålla hjälp och råd i situationer. Vid sådana situationer kunde föreningen agera som 

medlande verktyg mellan de kanske tvistande parterna. Egnahemsföreningen kan även ses som en form 

av gemenskap enligt mig. Det blev en form av grupp som skapades inom arbetarklassen, ändock en liten 

sådan, eftersom egnahemsägarna vände sig till föreningen för inte bara stöd och rabatter. Den stora 

årliga festen vittnar om detta. Festen hade stor tillslutning av medlemmar och var mycket populär. Den 

stora mängd sparade kvitton och räkningar vittnar för vilka nöjen festerna bjöd på. Till exempel gjordes 

år 1955 inköp från Kooperativa Hagfors av tårta, bröd och kaffe för 109 personer till en summa av 218 

kronor, varpå 10% servis”, alltså 21:80 kronor, tillkom och även blommor för 15 kronor. Totalt 254:80 

kronor.128 Korv, bröd, kaffe, tårta och musik. Det var allt. Denna simpla mix blev ändå populär, men 

varför? Var det för att egnahemsägarna såg den stora gemenskap och möjligheter som föreningens 

verksamhet skapade, eller var det bara ”kul”? Det är självklart en fråga som är svår att besvara men ett 

alternativ kan vara att den gemenskap som nämnts var bidragande till att festerna blev en sådan succé. 

Verksamheten under 1950-talet verkar ha stannat av lite och protokollen är mycket koncisa och 

beskriver inte mycket. Det är mestadels festerna som nämns och planeras utöver de vanliga 

förhandlingar som sker med Gulf och så vidare. Däremot skulle föreningens verksamhet under 1960-

talet se ett stort upplyft. En positiv klang börjar växa fram i protokollen. Allt fler konferenser hålls med 

grannorternas egnahemsföreningar och mötesprotokollen är mycket mer detaljerade och strukturerade. 

Medlemsantalet ökade markant under 1960-talet som nämnt tidigare i resultatet och därmed även 

engagemanget. Festerna såg ökande antal gäster och det positiva mönstret sprider sig även till samhället 

i skepnad av ökat intresse för renhållning, trädgårdar och annat visuellt tilltalande i samhällets yttre. 

1960-talet skulle också erbjuda ökade möjligheter för medlemmarna att utbilda sig och verksamheten 

 
127 Protokoll fört vid Hagfors Egnahemsförenings årsmöte. Mars 1942 & Protokoll fört vid möte med Hagfors 

Egnahemsförening den 19/12 1942.  

128 Kvitto från Hagfors Kooperativa Handelsförening, köp av Kaffe m/bröd, småbröd o tårta för 109 pers. á 2 kronor. (1955) 
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har således utvecklats till att innefatta bildande utöver den sedvanliga verksamheten. Det var då alltså 

inte längre en förening som fokuserade på den gemensamma verksamheten utan det kom även att sprida 

sig till det mer individuella. Verksamheten utökades även tillslut för att innefatta uthyrning av verktyg. 

Dessvärre verkar det som att föreningens verksamhet minskade under 1970-talet eftersom samhället gick 

över till allt mer privat förhandling om priser och lån. Medlemmarna slutade ta egnahemslån och började 

istället ta vanliga lån från bankerna. 1965 lanserades miljonprogrammet och det kan vara en anledning 

till att egnahemsrörelsen mer eller mindre dog ut och det ledde till att föreningen utvecklades till vad den 

är idag. 1988 lanserade föreningen rabatthäften. Detta var då rabatthäften som gavs ut till alla 

medlemmar där man kunde få rabatt på till exempel diesel, eldningsolja, koks, smörjmedel, byggtjänster, 

virke och byggnadsmaterial hos olika företag och så vidare. Dessa häften ersatte alltså de gamla 

förhandlade priserna som gjordes vid nästan varje möte och man slapp därför ordna att föreningen 

behövde köpa in större mängder av exempelvis olja. Medlemmarna använde istället häftet för att själva 

införskaffa det de behövde till ett rabatterat pris.129 

3.2 Skötsamhetsidealet i egnahemsföreningens verksamhet 

Skötsamhetsidealet och egnahemsverksamheten går nästan hand i hand. Som tidigare nämnt måste man 

varit skötsam för att överhuvudtaget erhålla ett egnahemslån. ”Egnahemslån må ej tilldelas annan än 

svensk medborgare, man eller kvinna, som är minst 21 år gammal och känd för sparsamhet, nykterhet 

och hederlig vandel.”130 Alltså har skötsamhetsidealet inflytande över egnahemsrörelsen redan där. 

Skötsamhetsidealet hade enligt Ambjörnsson tre huvudpunkter – bildandet, demokratin och nykterheten. 

131I Hagfors Egnahemsförenings protokoll och material har inget nämnts om något ”supande” eller 

liknande. Inga samarbeten med nykterhetsföreningar såsom IOGT verkar ha funnits hos 

egnahemsföreningen. Istället kan det slås fast att nykterhetspunkten tar skepnad i lånevillkoren för 

egnahemslån, där nykterhet är ett av kraven, samt att den mycket populära årliga egnahemsfesten verkar 

ha varit en nykter tillställning. Dessutom var och är Hagfors Egnahemsförening partipolitiskt neutral132 

och punkten om demokrati synliggörs istället genom att föreningens styrelse väljs varje årsmöte under 

föreningens första årtionde, därefter väljs ordförande och styrelse vart annat år. Medlemmarnas åsikter 

verkar även ha vägt tungt hos föreningen och dess arbete.133 

Sparsamhet var också ett av kraven för att få erhålla ett egnahemslån. Sparsamheten bör dock ha varit 

något viktigt för de flesta arbetare i Sverige under denna tidsperiod. Ett visualiserande av 

sparsamhetsidealet och önskan om att få spara in på utgifterna kan ses i föreningens förhandlingar med 

diverse bolag vad gäller priserna på till exempel olja från Gulf eller andra inköp. Att vilja spara pengar 

kan tyckas vara självklart för alla, men den sparsamme är även skötsam i den mån att hen inte köper 

exempelvis mängder med alkohol. Pengarna kan istället genom sparandet läggas på det egna hemmet, 

avbetalningen av lån eller andra nyttiga saker. Sparsamheten förhindrar även att pengarna spelas bort i 

kortspel eller annat som ansågs icke skötsamt. Om den sparsamme arbetar och sparar in en summa 

pengar kan dessa läggas på det egna hemmet i form av konstruktionen av en finare trädgård eller andra 

visuellt tilltalande delar av hemmets ut- eller insida. En fin trädgård verkar ha varit en viktig punkt hos 

egnahemsföreningen då det diskuterats flitigt under föreningens möten, samt har varit en signifikant del 

av utbildningarna som föreningen erbjöd sina medlemmar. 

 
129 Se bilaga 3 för foto av dessa häften. Rabatthäftena visar på att det blev en mer individuell verksamhet. 

130 Värmlands Reglemente för den av Värmlands Läns hushållningssällskap förmedlade egnahemslånerörelsen. §4. 

131 Ambjörnsson, R. (2017) s. 11. 

132 Hagfors Egnahemsförenings hemsida, under ”om”. Inga politiska åsikter eller någonting om politiska händelser har 

diskuterats under föreningens möten förutom lokala beslut som påverkat egnahemsverksamheten. 

133 Åsikterna verkar ha haft stor slagkraft genom att medlemmarnas önskemål som lämnats in tas upp varje möte och därmed 

kan det slås fast att medlemmarnas åsikter är viktiga för föreningen. Man får sin röst hörd. 
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1941 anslöt sig Hagfors Egnahemsförening till ABF, arbetarnas bildningsförbund, vilket cementerade 

bildningsverksamheten inom föreningen. Samma år kom representanter från Karlstads Sparbank och 

visade en informationsfilm om ”sparklubben”.134 Möjligen kan denna riktade satsning ses som en del av 

strävan att vidareutveckla och fördjupa skötsamhetsidealet, åtminstone dess ekonomiska aspekter. 

Bildandet fortsätter under egnahemsföreningens verksamhet men det verkar som att 1960-talet erbjöd 

mest bildningsmöjligheter. Att föreningen bjöd in trädgårdskonsulenten för att informera medlemmarna i 

hur fina trädgårdar ska se ut är ett perfekt exempel på hur den paternalistiska rollen hos föreningen 

bidrar till skötsamhetsidealet där det ska vara fint vid det egna hemmet, i detta fall trädgården. Dessutom 

var det år 1962 diskussioner kring samhällets utseende och det var något föreningen ville åtgärda. Det 

kan antas att föreningen ville åtgärda detta därför att de vanliga arbetarna (medlemmarna) inte 

motiverades att sköta om sina hem och trädgårdar och vara skötsamma, när inte ens samhället hölls 

välskött och såg tilltalande ut. 

Som tidigare nämnt fick läsningen en annan funktion under 1900-talets början enligt Ambjörnsson, en 

form av disciplinering av individen. Intellektet skulle segra över emotionen.135 Disciplineringen var inte 

det enda syftet, problemet med makt fanns också. Här kan den bildade egnahemsägaren reflekteras 

eftersom läsning som kombineras med debatt skapar människor med ”ordet i sin makt”, men även 

människor med makten i sina ord, enligt Ambjörnsson, vilket är ett rimligt påstående.136 Således kunde 

de bildade egnahemsägarna påverka eftersom de fick makt genom sitt utbildande. Egnahemsföreningens 

syfte var som nämnt tidigare att främja egnahemsverksamheten i Hagfors och ett tillvägagångssätt att 

genomföra detta kan ha varit att man utbildade sina medlemmar för att erhålla större makt och således 

kunna påverka saker till det positiva för egnahemsägarna. 

Vidare förde föreningen under uppsatsens berörda period många diskussioner kring avlopp och vatten. 

Renligheten är också något som kan tillstyrka skötsamhet och därför bör det anses som att 

skötsamhetsidealet hade påverkat även den fronten. Under 1960-talets senare hälft skickade föreningen 

iväg styrelsemedlemmarna på utbildningar för att de senare ska kunna utbilda föreningens medlemmar. 

Georg Larsson blev också en populär person hos föreningen. Ingenjören närvarade flertalet gånger där 

han höll föredrag och informerade om diverse angelägenheter för medlemmarna. Han höll föredrag om 

bland annat värmländsk gruvdrift, men även blommor inne och ute och därmed kan han ses som en 

nyckelperson i bildandet av medlemmarna under 1960-talet. 

Skötsamhetsidealet har alltså inte bara påverkat egnahemsverksamheten utan format hela 

egnahemsrörelsen till den paternalistiska fadersroll som kommer att diskuteras i nästa stycke. Bildandet 

av medlemmarna var en signifikant del av verksamheten. Föredrag, informationsmöten, filmer och annat 

nyttjades när medlemmarna bildades i diverse olika ämnen. Dessa ämnen kan egentligen ses som en 

förälder som lär upp sina ”barn” för att bli snälla och skötsamma. Eller för att öka makten hos 

egnahemsrörelsen. Det kan med säkerhet konstateras att skötsamhetsidealet i högsta grad levde kvar i 

Hagfors Egnahemsförening under 1900-talet.  

3.3 Paternalismen i föreningsverksamheten 

Som nämnt tidigare går paternalismen och skötsamhetsidealet i bruksorter lite hand i hand, dock är det 

som Ambjörnsson menar, att skötsamhetsidealet inte behöver tyda på en paternalism eller anpassandet 

efter kapitalets krav, det kan även vara en form av individuell skötsamhet. Alltså det framväxande 

självmedvetandet hos arbetarna. Ett spontant organiserande runt vissa värderingar. Ambjörnsson väljer 

att kalla det ”ett skötsamhetens projekt.”137 Om vi då antar att skötsamhetsidealet är något individuellt 

 
134 Protokoll fört vid möte med Hagfors Egnahemsförening i församlingshemmet, 30/11 1941. 

135 Ambjörnsson, R. (2017) s. 132.  

136 Ambjörnsson, R. (2017) s. 134.  

137 Ambjörnsson, (2017). S.36  
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eller inom arbetarklassen specifikt som framhäver arbetarna eller individens självmedvetande så behöver 

inte detta betyda att det inte finns någon form av paternalism som berör idealet.  

Hagfors Egnahemsförening tog under uppsatsens berörda period en paternalistisk roll vid sidan av 

Uddeholmsbolaget och självklart staten (kommunen, municipalsamhället). I min tidigare uppsats på B-

nivå diskuterade jag hur Uddeholmsbolagets fadersroll påverkade Hagfors som samhälle. 

Uddeholmsbolaget hade den dominerande rollen och ägde den absoluta majoriteten av marken i 

samhället.138 Det var den gamla brukspaternalismen som levde kvar i Uddeholm. Visserligen suddades 

denna gamla paternalism ut med tiden eftersom de kommunala och municipalsamhälleliga makterna 

ökade. Den paternalistiska rollen för egnahemsbyggarna i Hagfors togs således mer eller mindre över av 

egnahemsföreningen.  

Men vad använde egnahemsföreningen sin paternalistiska roll till? Skötsamheten, oavsett om 

egnahemsföreningen visste det själva eller inte, lade de skötsamhetsidealet på sina egnahemsbyggare i 

form av bildande, nykterhet och demokrati som nämnt tidigare. Det är svårt att bedöma om 

egnahemsföreningen själva visste om att det var detta skötsamhetsideal som de brukade i sin 

verksamhet. Likaså är det svårt att veta om den paternalistiska roll som föreningen tog var medveten 

eller om det ”bara blev så”. Måhända tog föreningen omedvetet rollen enbart i välmening för att stärka 

och främja egnahemsrörelsen och dess medlemmar. Alternativt tog man denna paternalistiska roll 

medvetet, ändock i välmening. Ingenting har emellertid nämnts i protokoll eller liknande som tyder på 

att föreningen tog den paternalistiska rollen medvetet och det kan därför antagas att fadersrollen föll 

automatiskt på föreningen. 

Som skrivet tidigare i forskningsläget menar Ambjörnsson att dessa folkrörelser, specifikt då 

nykterhetsrörelsen och bildandet ledde till en ny form av paternalism. Rörelserna får på lokal nivå fram 

en sorts ”kärntrupp” som leder ”publiken”.139 I Hagfors pekar det mesta på att det var Hagfors 

Egnahemsförening som tog över denna roll för arbetarklassen. Ambjörnsson nämner att 

socialdemokratin på ett nationellt plan tog på sig en landsfaderlig roll, och därmed var möjligen den 

lokala paternalistiska rollen mer öppen för andra aktörer att ta över, som till exempel 

egnahemsföreningen. Dessa personer som i rörelserna och bildningscirklarna såsom ABF får en större 

makt eller inflytande där kan även få det i det kommunala planet och därmed blir det en ny sorts 

paternalism. Denna nya paternalism kan ses som att dessa personerna försöker ledsaga ”publiken” in i en 

formbar framtid.140 

Men den paternalistiska rollen, medveten eller ej, utnyttjades flitigt. Det var föreningen som tog sig an 

att utbilda sina medlemmar i diverse ämnen, möjliggjorde vidare bildande genom anslutandet till ABF 

och mycket mer. Även förhandlingarna om att få billigare koks, olja, krossgrus och mera hör till 

fadersrollen. Enligt Strömberg byggdes under 1930-talet rekordmånga bostäder i Sverige men denna 

expansion stannade 1939. Anledningarna var flera, byggherrarna ville inte investera, kostnaderna steg 

och det var osäker efterfrågan på bostäder på grund av den då nyligen införda statliga 

beredskapspolitiken.141 Som jag tidigare beskrivit och diskuterat i min B-uppsats hade Hagfors en stor 

bostadskris i början av 1940-talet och särskilt 1940.142 Det kan vara så att bostadskrisen och som 

Strömberg uttrycker det, oviljan att investera, ledde till att vissa egnahemsbyggare letade efter en ny 

 
138 Bengtsson, E. (2019). Se Analys och Diskussion. 

139 Ambjörnsson, R. (2017) s. 301-303. 

140 Ambjörnsson, R. (2017) s. 303. Se gärna kapitlet tidigare forskning för återkoppling. Fotnot 33.  

141 Strömberg, T. (1984) s. 25. 

142 Bengtsson, E. (2019). Se resultat för tabeller på statistiken av bostadskrisen samt analys och diskussion för mer 

djupgående information kring denna bostadskris. 
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”fader” att se upp till. Någon som tog över manteln. Kanske fyllde Hagfors Egnahemsförening denna 

roll. 

Troligtvis var det så att den paternalistiska rollen delades mellan Uddeholmsbolaget och 

egnahemsföreningen mer efter det att bostadskrisen satt sina spår i mentaliteten hos arbetarna i Hagfors. 

Viktigt är att ha i åtanke att den främsta gruppen som deltog i egnahemsverksamheten var arbetare. De 

flesta jobbade i Uddeholmsbolagets olika bruk, i Hagfors fall var det främst järnverket. Som nämnt 

tidigare är det även viktigt att skilja på Uddeholmsbolagets egnahemsverksamhet och Hagfors 

Egnahemsförening. Resultatet av undersökningen visade sig att Uddeholms egnahemsbyggare kunde 

åtnjuta större privilegier än de som inte var anställda hos Uddeholmsbolaget vilket egnahemsbolaget tog 

ställning mot under diskussionerna.143 Alltså kan man säga att egnahemsföreningen försökte förbättra 

situationen för sina medlemmar och tar därför på sig denna paternalistiska roll.  

Liknande fall är när föreningen uppmanar medlemmarna att ej betala räkningen de fick angående vem 

som skulle betala tomträttsavgäld år 1956. Detta blev en viktig fråga där styrelsen rådde de 

egnahemsägare som fått en räkning att låta bli att betala den tills frågan diskuterats med bolaget.144 Med 

bolaget menar man säkerligen Uddeholmsbolaget. Här kan man egentligen se lite spår av vad som märks 

mer och mer när mötesprotokollen läses. Egnahemsföreningen vänder sig bort från Uddeholmsbolaget 

mer och mer och denna tvist om betalning av tomträttsavgäld kan vara Uddeholmsbolaget som börjar 

”överge sina barn” mer och mer. Uddeholm börjar minska stödet för egnahemsbyggarna mer och mer 

eftersom åren går. 

Den paternalistiska rollen togs alltså över av egnahemsföreningen en period. Den paternalism som 

föreningen utövade var yrkande av skötsamhetsidealet och främjande av egnahemsbyggarnas 

verksamhet samt möjligheter. I resultatet beskrevs egnahemsboken som föreningen beställde, vilken 

innehöll typritningar och riktlinjer till husbyggen. Egnahemsboken tar en tydlig paternalistisk 

ståndpunkt till egnahemsbyggandet. Som beskrivet tidigare gavs dessa ritningar ut och krävdes för att 

byggaren skulle få erhålla ett lån. Detta var en paternalism där egnahemsbyggarna inte skulle bygga ”hur 

som helst”.  

Förmågan att på ett enkelt och praktiskt sätt planlägga en byggnad och på samma gång giva den ett 

tilltalande utseende har i allmänhet brustit, där denna viktiga angelägenhet varit anförtrodd åt 

oskolade och oerfarna krafter, eller där den byggande trott sig skickad att själv lösa denna uppgift, 

och allt för ofta har därför inträffat, att resultatet icke fyllt berättigade anspråk, även om den 

byggande själv icke alltid förmått finna orsaken härtill. I den mån kunskapen sprides bland dem, 

som syssla med den byggnadsverksamhet varom här är fråga, och deras uppmärksamhet riktas på 

vissa väsentliga förutsättningar för ett gott resultat, kan man dock förvänta en ändring till det 

bättre.145 

I Egnahemsboken kan tydliga spår av nationalismen ses där man diskuterar hur man ska fånga det 

typiskt svenska i de egna hemmen. Och som Nils Edling nämner i sin bok Det Fosterländska Hemmet är 

egnahemsrörelsen en nationalistisk produkt. Hemideologin som Edling diskuterar kan återspeglas i 

skötsamhetsidealet hos egnahemsbyggarna.146 Möjligtvis är det så att den paternalism som sågs i 

Egnahemsboken och de andra statliga (och bruksbolagens) krafter satte sina spår i egnahemsföreningen 

så att de utövade denna paternalistiska roll i all välmening för att kunna främja egnahemsbyggandet. 

 

 
143 För hela diskussionen, se kapitel 2.1 i resultat. Uddeholmsbolagets uthyrning av bostäder till sina arbetare. 

144 Protokoll fört vid årsmöte med Hagfors Egnahemsförening den 26/2 1956 i Hembygdsgården. 

145 Egnahemsboken; 93 Normalhus utarbetade av samfundet för Hembygdsvård byggnadsbyrå. S.1-2 

146 Edling, Nils. (1996). Det Fosterländska Hemmet. Stockholm. Carlsson Bokförlag. 
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3.4 Slutsatser 

1960-talet verkar ha varit egnahemsföreningens bästa årtionde då de såg en stor ökning av medlemmar, 

verksamheten blomstrade och den slående positiva klangen i protokollen talade för en ljus framtid. 

Årtiondet erbjöd också utökade utbildningsmöjligheter för medlemmarna, främst genom kurser och 

föredrag av inbjudna personer. Bildandet hade stort fokus på diverse saker som kan knytas samman med 

skötsamhetsidealet. Skötsamheten och egnahemsverksamheten går nästan hand i hand. Villkoren för att 

få erhålla ett egnahemslån i Värmland var formulerade på ett sådant sätt att skötsamhetsidealet 

genomsyrar kraven och därför ledde detta till ett självklart infogande av skötsamhet i egnahemsrörelsen. 

Dessutom skickade föreningen styrelsemedlemmar på utbildning för att kunna sätta sig in i vissa 

angelägenheter som berörde föreningsverksamheten. Bildandet var alltså genomsyrat av 

skötsamhetsidealet eftersom det som nämnt tidigare var sparsamhet eller välskötta trädgårdar som 

medlemmarna, bland annat, utbildades i.  

Det skötsamhetsideal som återfanns i Hagfors Egnahemsförenings verksamhet besitter ej några större 

avvikelser från Ambjörnssons definition. Skötsamhetsidealet finns kvar än idag i vårt samhälle i form av 

det ses ofta på positivt att en person till exempel sköter sitt jobb på ett föredömligt sätt, alltid kommer i 

tid och sköter sin ekonomi. Dessutom kan idealet åskådliggöras i den mån att det är ett krav för att 

erhålla till exempel ett banklån idag, det vill säga att låntagaren ska besitta god kreditvärdighet. Idealet 

ser dock mer annorlunda ut i nutid jämfört med hur det såg ut under uppsatsens berörda period, det beror 

emellertid helt på vilka omständigheter och vart man applicerar skötsamhetsidealet. Ambjörnsson menar 

att det kan ses som ett spontant organiserande runt vissa värderingar. Viktigt att notera är att 

Ambjörnsson poängterar att skötsamhet är ett ideal och en konstruerad idé som tillhörde 

arbetarklassen.147  

4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis var Hagfors Egnahemsförening inflytelserik för egnahemsrörelsen i Hagfors under 

uppsatsens berörda period. Föreningen hjälpte många egnahemsbyggare och ägare att få rabatterade 

priser på nödvändigheter såsom olja, koks, krossgrus och så vidare. Föreningens verksamhet både 

förändrades och var statisk från dess grundande till 1960-talets slut. Verksamheten var statisk i den mån 

att själva grundprincipen aldrig ändrades, vilket var främjande och stöttande av egnahemsverksamheten, 

vilket i sin tur främst möjliggjordes av att föreningen förhandlade med olika bolag för rabatterade priser 

på ovan nämnda saker. Förhandlingarna slutade aldrig ske förrän någon gång under 1980–1990-talen då 

rabatthäftena ersatte dessa förhandlingar. Dock var det fortfarande förhandlande som krävdes för att 

kunna fastställa dessa rabatthäften som finns kvar än idag.  

Föreningens verksamhet utvecklades med tiden till att bli mer individuell istället för att fokusera på 

kollektivet.148 Under 1970-talet blev föreningens verksamhet mindre till omfattningen då denna del av 

marknaden på samhället, egnahem, gick över till privata banklån och inköp. Egnahemsföreningens 

paternalistiska roll innebar spridningen av skötsamhetsidealet, som genomsyrade bildandet av 

medlemmarna. Den paternalistiska rollen som tidigare legat på Uddeholmsbolaget togs således över av 

egnahemsföreningen under en tid. Den paternalistiska rollen togs sannolikt över omedvetet och den 

paternalism som utövades var i gynnande syfte för egnahemsföreningen och egnahemsverksamheten 

överlag i Hagfors. Egnahemsepoken tog slut när miljonprogrammet lanserades 1965 och därefter började 

verksamheten avvecklas mer och mer. I Hagfors fall var det någon gång under 1970–1980-talen. 

 
147 Se forskningsläge och teoretiska utgångspunkter för bättre redogörelse. Ambjörnsson, R. (2017) s. 35–36 & s. 312 

148 Med individuell eller privat menas att medlemmarna slutar ta hjälp av egnahemsföreningen med sådana saker som lån och 

priser. Uddeholmsbolaget slutade även mer och mer med egnahemsverksamheten. 
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