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Abstract 

The purpose of this essay is to examine residential development in Karlskoga in the period 

1960-1975. The factors that have been studied are the quantity of housing, different patterns 

over time, and municipal planning and housing standards. 

 Karlskoga is a typical industrial town situated in the middle of the Swedish industrial 

belt. The town's economy in this period is dominated totally by major arms manufacturer AB 

Bofors. Therefore, it is also of interest to investigate how the company affected the town, both 

politically and in terms of residential development. 

 This essay concerns, however, primarily the various housing companies' operations. 

Main focus is on the municipal housing company. This is because it was the municipal 

companies which were required to meet the state housing policy objectives. This as part of the 

welfare policy that emerged after the war. 

 The survey results show that the municipal housing company is dominant during the 

period. This also implies a predominance of rental housing. In other words, compliance with 

government requests in Karlskoga. 

 The survey also shows that AB Bofors has been in a very dominant position in the 

entire region. Since 25% of the inhabitants are employed within the company, this is not 

surprising. The town's governing and management of AB Bofors shows broad agreement on 

the issues related to city development. 

 Another conclusion is that Karlskoga follows a different trend than the country at large. 

Karlskoga is experiencing a sharp increase in population during the postwar period but 

experiencing an equally sharp decline from 1970 and forward. Construction of multifamily 

houses stops completely in 1972. 

 Some of the key objectives of housing in the postwar period are achieved, however. An 

end to overcrowding and housing shortages and a wide range of modern apartments. A way of 

living that was meant for all citizens. 
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1. Inledning – Ett folkhem med växtvärk 

 

Efterkrigstidens Sverige präglades av en ekonomisk tillväxt som i många avseenden 

överträffade resten av västvärlden. Från slutet av 1940-talet fram till 1975 märks en årlig 

ökning av BNP på mellan 3,3 och 5,2 procent, något som till stor del har sin orsak i en 

industri på högvarv. Man beräknar att det under de två första årtiondena efter kriget skapades 

cirka 200 000 arbetstillfällen inom industrisektorn
1
, och vid slutet av 1965 var hela 31 procent 

av den förvärvsarbetande befolkningen sysselsatt inom denna näringslivsgren
2

. 

Framgångsrika storföretag som Saab, Volvo, ASEA, LM Ericsson och Electrolux satte 

Sverige på kartan, och plötsligt var det lilla skandinaviska kungariket i norr någonting att 

räkna med. Denna epok av ekonomiskt välstånd och framtidstro har i efterhand kommit att 

kallas De gyllene åren
3
. 

Något som också format bilden av de glada efterkrigsåren är Den svenska modellen. En 

politisk och social omvandling där ett välfärdssamhälle med en stor offentlig sektor skapades. 

Milstolpar som Saltsjöbadsavtalet, den lagstadgade semestern, barn- och bostadsbidrag, samt 

en ökning av realinkomsten skapade helt nya möjligheter
4
. Den svenske arbetaren hade 

plötsligt råd och tid att ägna sig åt fritidshus och semesterresor, något som möjliggjordes av 

bilens intåg i folkhemmet.  1945 fanns drygt 50 000 personbilar registrerade i landet, tio år 

senare ligger antalet på mer än en halv miljon
5
.  

De första fem åren efter krigsslutet ökade landets befolkning med 5,5 procent
6

. 

Samtidigt blev en demografisk strukturomvandling allt tydligare: folk flyttade från landsbygd 

till stad, och Sverige övergick från att vara ett bondesamhälle till att bli ett modernt 

industriland. Tätorterna växte, och små brukssamhällen blev industristäder där behovet att 

arbetskraft ökade snabbt. Bergslagen är en region som präglats starkt av denna utveckling. 

Här återfinns gruvsamhällen, stålverk, järnverk, och pappersbruk vilka försörjt bygderna i 

generationer. Hit gick flyttlassen under det glada 1950-talet, och på småorter som Degerfors, 

Filipstad, Lindesberg och Karlskoga hade man svårt att inhysa alla nya invånare.  

Precis som i de större städerna började man därför producera nya bostäder i 

flerfamiljshus av större skala. Byggnader i tre och fyra våningar, till och med höghus började 

förändra en stadsbild där brukets skorstenar tidigare utgjort det dominerande inslaget.  

Efterkrigstidens storskaliga bostadsbyggande har dokumenterats rikligt på många sätt, 

mest känt är utan tvekan det så kallade Miljonprogrammet 1965-1974. Men skildringarna har 

till största delen koncentrerats till storstäderna, trots att de omfattande 

bostadsbyggnadsprogram som genomfördes var riksomfattande. I den här uppsatsen ska 

istället undersökas hur detta ökade bostadsbehov tillgodosågs på en expansiv bruksort under 

De gyllene åren. 

 

                                                      
1
 Magnusson, Lars (2002), Sveriges ekonomiska historia, s. 409 ff. 

2
 SCB, Statistisk årsbok för Sverige.  

3
 Magnuson (2002) 

4
 Ibid. 

5
 SCB. 

6
 Ibid. 
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2. Om undersökningen.  

2.1 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka bostadsutvecklingen i Karlskoga, perioden 1960-

1975. Med bostadsutveckling åsyftas här nyproduktion av lägenheter i flerfamiljshus, och 

fokus vilar på de tre allmännyttiga bostadsbolagen på orten.  

Valet av ort motiveras med att denna exemplifierar en typisk medelstor svensk 

industriort under efterkrigstiden; tidsspannet med att orten befolkningsmässigt nådde sin 

kulmen under denna period. Samt att bostadsbyggandet i landet under De gyllene åren saknar 

motstycke tidigare i historien, kanske även senare. Forskningsfrågorna rör:  

 

a) Kvantiteten av bostadsproduktionen. Hur mycket byggde var och en av de 

olika aktörerna? Vilka byggde mest? Och mest intressant: hur ser fördelningen ut 

mellan de allmännyttiga och de icke allmännyttiga bostadsbolagen? 

 

b) Eventuella mönster. När var produktionen som mest intensiv under dessa år? 

Det så kallade Miljonprogrammet innebar ett ökat bostadsbyggande i landet 1965-

1974, hur märks detta av i Karlskoga? Och hur ser relationen mellan 

nyproduktionen av bostäder och de demografiska förändringarna på orten ut?  

 

c) Planering och bostadsstandard. En viktig del i folkhemsbygget var att förse 

landet med goda bostäder. Hur yttrade sig detta lokalt? Bakom allt detta ligger 

naturligtvis även en politik; hur gestaltade sig denna i Karlskoga?  Då staden av 

tradition är en utpräglad bruks- och industriort är det även relevant att undersöka 

vilken roll ortens stora industri, AB Bofors, har haft för bostadsförsörjningen. Hur 

såg relationen mellan bolaget och staden ut på denna punkt?  

 

2.2 Metod  

 

Undersökningen är gjord i form av en fallstudie där bostadsbyggandet på en enskild ort har 

studerats. Valet av Karlskoga som undersökningsobjekt motiveras med att orten utgör ett 

exempel på en svensk expansiv industriort under efterkrigstiden. Det vill säga, a) där en enda 

arbetsgivare är dominerande under hela 1900-talet, b) som upplever en kraftig 



 

9 

 

befolkningsmässig expansion under efterkrigstiden, och c) som upplever en lika stark 

nedgång från 1970-talet och framåt.  

Undersökningen vilar på en statistisk sammanställning av bostadsproduktionen för var 

och en av de olika aktörerna på orten. Både allmännyttiga och icke allmännyttiga aktörer har 

berörts, men som nämnts i 2.1 Syfte och forskningsfrågor har fokus legat på de allmännyttiga 

bostadsbolagen. Orsaken till detta är det faktum att kommunerna ålades att förverkliga den 

statliga bostadspolitiken genom just allmännyttan. Som kommer att framgå i arbetet ägnas 

störst utrymme åt Stiftelsen Hyresbostäder då detta är a) det enda helt kommunala 

bostadsbolaget, och c) det mest dominerande av de allmännyttiga.  

Produktionen hos de övriga aktörerna HSB, Riksbyggen och AB Bofors kommer i 

undersökningen att fungera som jämförelse med de allmännyttiga. Resultatet av en sådan 

undersökning ger en bild av maktbalansen mellan den statliga bostadspolitikens inflytande 

och de kooperativa bolagens verksamhet på orten. 

Tidigare forskning och litteratur på området kommer i slutdiskussionen att placera 

studien i en kontext. Särskilt fokus kommer att ligga på Strömberg och Elanders teori om 

urbana regimer (Se kapitel 3). Teorin om de maktkoalitioner som ofta kan skönjas på en ort är 

i högsta grad applicerbar på Karlskoga, och som visats även på andra bruksorter. Regimteorin 

kommer i det här fallet att användas för att placera undersökningsorten i en kontext, och 

förklara relationen mellan staden och dess stora dominerande industri.   

 

2.3 Källmaterial 

 

De huvudsakliga källorna har varit Karlskoga stads/kommuns byggnadsnämnd och 

fastighetsnämnd, samt Stads-/kommunfullmäktiges protokoll och handlingar. Efter 1970 gick 

Karlskoga från att benämnas stad till att istället vara en kommun, därav de olika 

arkivbildarbeteckningarna. I samtliga fall är det handlingar från 1959-1975 som undersökts.  

Karlskoga stads byggnadsnämnd kommer att benämnas ”Byggnadsnämnden” i 

notapparaten. Här återfinns samtliga bygglovsärenden, samt diarium och i vissa fall ritningar 

på objekten ärendet avser. Protokoll och bilagor är inbundna årsvis men åtskilda. Till varje 

årsvolym med mötesprotokoll finns två eller fler volymer med tillhörande bilagor.  

Uppgifter från Karlskoga stads/kommuns fastighetsnämnd kommer att benämnas 

”Fastighetsnämnden” i notapparaten. Även dessa handlingar är inbundna, och i årsvolymerna 
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återfinns främst ärenden rörande tomtmark, såsom uppköp, försäljning och dylikt. Samt 

förslag på ändring i detaljplaner.  

Kartor, detaljplaner och ritningar från Stadsbyggnadskontoret har gett en överblick över 

stadens framväxt. Kartorna som refereras till har här fått beteckningen Karta 1, 2, 3 och 4 men 

finns naturligtvis mer utförligt beskrivna i källförteckningen. Detaljplaner har i arbetet 

namngetts efter den rubrik de haft i originaldokumentet, till exempel Förslag till ändring av 

detaljplan för kvarteret Visan.   

I kategorin sekundärkällor återfinns uppgifter från Hyresbostäder i Karlskoga AB
7
, 

Riksbyggen och HSB. Dessa har inte kunnat erbjuda något källmaterial, utan istället bidragit 

med jubileumsskrifter och liknande. Texter som gett en heltäckande bild av de respektive 

bolagens verksamhet i Karlskoga.  

AB Bofors inflytande på orten har skildrats genom bolagets personaltidning B-pilen 

(senare Boforsaktuellt) och genom Algot Hanssons Karlskoga - En bruksbygd blir industriort. 

Även jubileumsboken Bofors 350 år har använts för att ge en bakgrund. För att ge en mer 

levande beskrivning av dåtidens händelser har dessutom skildringar från Karlskoga tidning 

använts. Inte i första hand som källor utan snarare som ett tidsdokument, för att ge en bild av 

dåtidens syn på utvecklingen i staden. 

Vad gäller primärkällorna, det vill säga de kommunala nämnderna, är det svårt att 

kommentera dessa på annat sätt än att allt material är signerat och diariefört på ett ordnat och 

korrekt sätt. Även förslag till ändringar i detaljplaner är daterade och signerade. Det ska 

påpekas att materialet som har undersökts består av åtskilliga tusen sidor med handlingar, 

varför det finns risk för att senare tillkomna ändringar och rättelser helt enkelt missats i 

genomläsningen.    

Sekundärkällorna är något mer problematiska då det handlar om jubileumsskrifter och 

hembygdsböcker. I litteratur av detta slag anges sällan eller aldrig några källhänvisningar, 

vilket gör det väldigt svårt att ta ställning till trovärdigheten i olika uppgifter. Av samma 

anledning är denna typ av litteratur ofta till liten hjälp i arbetet att själv fördjupa sig i ämnet 

den beskriver.  

I fallet med dessa sekundärkällor är de visserligen av sådan natur att man får anse 

trovärdigheten som hög. Bofors personaltidning beskriver nybyggnation av bostäder för de 

anställda, och Riksbyggen beskriver sin verksamhet i Karlskoga under efterkrigstiden. Dock 

                                                      
7
 Stiftelsen Hyresbostäder hette från början HSB:s hyresbostäder, och idag lyder namnet Hyresbostäder i  

  Karlskoga AB. 
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får man komma ihåg att det rör sig om information som redan sammanställts av någon annan, 

vilket innebär att den mänskliga faktorn hela tiden måste tas i beaktande. 

2.4 Begränsningar 

 

Begreppet ”lägenhet” i detta arbete avser bostäder i flerfamiljshus. Anledningen är att det inte 

funnits utrymme eller tid för att räkna med även byggandet av enfamiljshus i Karlskoga. 

Produktionen av radhus- och villabebyggelse kommer att beröras, men inte ingå i statistiken. 

Under den aktuella undersökningsperioden är även ett fåtal privata byggherrar verksamma i 

Karlskoga och uppför ett antal flerfamiljshus. Dessa kommer dock heller inte att räknas med i 

statistiken då det handlar om en, för helheten, försvinnande liten andel.  

Begränsningen till perioden 1960-1975 motiveras, som tidigare beskrivits, med det 

faktum att ekonomin och bostadsbyggandet i landet stod på topp under denna period, samt att 

staden upplevde en kulmen i befolkningskurvan.  

Anledningen till att tiden efter 1975 i detta arbete inte ansetts intressant är av den enkla 

anledningen att nedgången på alla plan då blivit så tydlig att man inte längre kan tala om 

Karlskoga som en expansiv industriort. 

På grund av svårigheter att få tillgång till arkivmaterial från AB Bofors har det inte varit 

möjligt att ge en heltäckande eller detaljerad bild av bolagets del i bostadsförsörjningen på 

orten. Därför kommer denna aspekt att vara något begränsad i denna uppsats.  

 

2.5 Begrepp och definitioner 

 

Allmännytta: Ett bostadsföretag eller stiftelse som drivs av, eller står under tillsyn av, en 

kommun. Huvudsyftet är att, utan vinstintresse, förse orten med goda hyresbostäder. I denna 

uppsats skiljer jag mellan allmännyttiga och icke allmännyttiga aktörer. Den sistnämnda 

kategorin innefattar till exempel privata hyresvärdar och de stora kooperationerna HSB och 

Svenska Riksbyggen.  

   

Aktör: Innebär i denna uppsatts samtliga organisationer, föreningar, bolag, stiftelser, 

privatpersoner och företag som är engagerade i bostadsbyggandet.   

 

Byggherre: Den aktör som står för byggandet. Oftast rör det sig om ett bostadsbolag, men 

det kan även gälla en förening eller ett kommersiellt företag. 
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Byggmästare: Det företag som rent fysiskt utför arbetet vid uppförandet av ett hus eller ett 

bostadsområde. I handlingarna kan det till exempel stå ”Byggherre: Svenska Riksbyggen – 

Byggmästare: Skånska Cementgjuteriet”. 

 

Fastighet. En markyta som ägs av en juridisk person. Kallas även tomt i dagligt tal. Viktigt 

att komma i håg är att byggnad och fastighet inte är synonymt, något som ofta blandas ihop. 

Flera hus kan till exempel byggas på en och samma fastighet!   

 

Kvarter: Oftast ett område begränsat av gator i alla fyra vädersträck. Ett kvarter innehåller 

ofta flera fastigheter. Exempelvis kan fastigheterna i kvarteret Örnen heta ”Örnen 1, Örnen 

2” och så vidare.  Anledningen till att kvartersnamn används genomgående i handlingarna är 

att denna indelning av marken i en stad är mer ”tidsbeständig” än gatuadresser vilket annars 

skulle vara det självklara. En gata kan försvinna, tillkomma eller byta namn, medan kvarteren 

oftast behåller sin ursprungliga utformning oavsett hur den urbana miljön förändras.  

 

Lamellhus: Långsmala flerfamiljshus, ofta med ett flertal portuppgångar. Lamellhus i sju 

våningar eller mer återfinns i de tre storstäderna, och kallas ibland för höghus. Dessa ska dock 

inte förväxlas med punkthus. 

 

Punkthus: I vardagligt tal kallat höghus. Utmärkande för punkthusen är att de endast har en  

portuppgång, samt naturligtvis det höga antalet våningar. Punkthusens bostadsyta är oftast 

byggd runt trapphus och hisschakt vilka är belägna i husets kärna. 
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3. Forskningsläge 
 

 

Som redan nämnts finns rikligt med litteratur rörande det storskaliga bostadsbyggandet och 

samhällsplaneringen under efterkrigstiden. Både utifrån bostadspolitiska, sociologiska och 

arkitektoniska aspekter. Här ska nämnas några exempel som har legat till grund för 

frågeställningar och utgångsläge i detta arbete.  

I Den motsägelsefulla staden beskriver Strömberg och Elander maktförhållandet mellan 

olika aktörer – politiska som kommersiella – på lokal nivå. Resonemanget bygger på 

antagandet om att makten över beslutsfattandet i en stad inte enbart är förbehållet det politiska 

toppskiktet; det handlar istället om samarbete och beroende. En grundläggande teori som 

presenteras är begreppet urbana regimer. Det vill säga olika intressekoalitioner på en ort vilka 

samarbetar för ett gemensamt mål. Denna typ av koalitioner kan till exempel gälla det 

reciproka förhållandet mellan stad och näringsliv på en bruksort. Båda parter är beroende av 

varandra för att få sina mål tillgodosedda, och samarbetet sker på både formell och informell 

väg.    

Ett annat begrepp som tas upp är kommunalsocialism. Ursprunget är en splittring inom 

den tidiga socialdemokratin och frågan om centraliserat (statssocialism) kontra decentraliserat 

(kommunalsocialism) styre. Till en början var det första alternativet rådande, och lokala 

kommunpolitiker betraktades med misstro av partiet. Under och efter andra världskriget kom 

dock kommunernas roll och betydelse att uppgraderas, mycket på grund av den akuta 

bostadssituationen i landet. Stagnation i byggandet och en alarmerande bostadsbrist hade 

väckt tanken om kommunala allmännyttiga bostadsbolag. Detta som motvikt till den tidigare 

produktionen av bostadsrätter som HSB och Svenska Riksbyggen stått för.  

Det socialdemokratiska partiet lade nu mycket av makten i kommunernas händer 

(kommunalsocialism) och favoriserade till exempel kommunala bostadsbolag före de 

kooperativa då det gällde beviljandet av statliga lån för nybyggnad. Denna process skulle 

komma att lägga grunden för det storskaliga bostadsbyggande som skulle komma att följa 

under 1960-talet
8
. En utveckling som Thomas Hall med flera beskriver i Rekordåren – En 

epok i svenskt bostadsbyggande.  

Mest intressant för min egen undersökning är beskrivningen av de nationella riktlinjerna 

som skapades under denna epok. Som ett exempel kan tas 1947 års byggnadslag vilken ger 

                                                      
8
 Strömberg och Elander (2001), Den motsägelsefulla staden, s. 171-196. 
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kommunerna ansvaret för att på lokal nivå förverkliga den statliga bostadspolitiken, något 

som även Strömberg och Elander berör. Bostadssociala utredningen under de tidiga 

efterkrigsåren är ett annat exempel. Med sina riktlinjer för vad som var rimligt och önskvärt 

angående den nya tidens bostadsbyggande lägger man grunden för bostadspolitiken under 

1950- och 1960-talen. Detta i gott sällskap av andra statliga utredningar som till exempel 

Höjd bostadsstandard.  

Efter ett antal bostadsutredningar följda av ett riksdagsbeslut 1965 startade det som i 

folkmun skulle komma att kallas Miljonprogrammet. Under den kommande tioårsperioden 

skulle man producera 100 000 nya lägenheter per år. Målet var att bygga bort trångboddheten 

och den akuta bostadsbristen som präglat de svenska städerna under åren efter kriget. Man 

ville även skapa ett nationellt bostadsbestånd som svarade mot den nya tidens krav. I 

innerstäderna var det fortfarande på 1950-talet inte ovanligt att en arbetare med familj 

trängdes i en lägenhet på ett rum och kök – utan egen WC! Lätt förenklat kan man säga att de 

områden som idag ses som de mest attraktiva, de större städernas centrala delar, byggda under 

1800-talet, på den tiden symboliserade det boende man ville bort från. 

En av milstolparna som omnämns av Hall är 1959 års byggnadsstadga vilken trädde i 

kraft året därpå. Denna fungerade som en standardisering av de olika regelverk och normer 

kring bostadsbyggandet
9

. BABS 1960 Anvisningar till byggnadsstadgan blev sedan 

gemensamma riktlinjer för hela riket. I förordet förklaras att:  

 

I den nya byggnadsstadgan har man i första hand strävat efter att erhålla enhetliga 
byggnadsbestämmelser för hela riket. Bestämmelserna har så långt möjligt gjorts 
gemensamma för stad och landsbygd varjämte de lokala byggnadsordningarna slopats. 
Vidare har beslutanderätten i möjligaste mån decentraliserats till byggnadsnämnderna. 
Härjämte har ur byggnadsstadgan utmönstrats åtskilliga bestämmelser av utpräglat 
teknisk karaktär som påverkas av den snabbt fortgående utvecklingen.10 

 

 

I BABS 1960 regleras alltifrån markberedning och byggnadsmaterial till hygienutrymmenas 

utformning. Det förordas till exempel att kök och badrum ska utformas så att både väggar och 

tak ska kunna tvättas. Därav kakelbeklädnaden som vi idag ser som en självklarhet
11

. 

  Utvecklingen inom byggbranschen under 1960-talet kan närmast liknas vid den inom 

tillverkningsindustrin ett halvsekel tidigare. En löpande-band-princip innebar att allt fler och 

större standardiserade komponenter kunde massproduceras. Det mest kända exemplet torde 

                                                      
9
 Hall, Thomas (red) (1999), Rekordåren – En epok i svenskt bostadsbyggande, s. 31-56 

10
 BABS 1960, s. 3 Tillgänglig på www.boverket .se. 

11
 Ibid. 
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vara experimenterandet med prefabricerade betongelement vilka lyftes på plats av mobila 

kranar. En process som närmast för tankarna till att sätta ihop en byggsats. Denna utveckling 

inom byggbranschen ledde till begreppet Svensk standard där olika utredningar och 

rekommendationer lett till en mall för hur produktionen skulle gå till. I och med detta kunde 

en byggherre som använde sig av rekommenderade och godkända produkter vara säker på att 

få kommande projekt godkänt utan några invecklade processer. 

Det storskaliga bostadsbyggandet var något som uppmuntrades från myndigheternas 

håll, och mer än 90 procent av alla projekt finansierades av statliga lån under perioden 1961-

1975. Enligt ett riksdagsbeslut 1966 blev det dessutom möjligt att erhålla förhandslån, vilket 

innebar att ett större projekt på uppemot 1000 lägenheter kunde finansieras på förhand. Man 

beräknar att omkring hälften av de flerfamiljshus som färdigställdes under den aktuella 

perioden byggdes i grupper om tio hus eller fler
12

.  

Ett konkret exempel på processen bakom ett av dessa massiva bostadsområden ger 

Lisbeth Söderqvist i sin avhandling Rekordår och miljonprogram – Flerfamiljshus i stor 

skala. Undersökningen är gjord i form av en fallstudie där tre bostadsområden i 

Storstockholmsområdet växer fram under 1960-talet. I undersökningen av områdenas 

framväxt väljer Söderqvist att studera den kommunala beslutsprocessen, detaljplanernas 

förändringar och det lokala näringslivets inflytande. 

En av slutsatserna angående de tre Stockholmsförorterna är att kommunerna haft 

förhållandevis stort inflytande under hela processen. Detta medan de statliga myndigheternas 

inblandning ses som svag. Ett exempel på detta är de uppseendeväckande höghusen i Täby 

centrum som trots kritik från statligt håll drevs igenom. Faktum är att det planerade 25-

våningshuset till och med riskerade att bli utan statliga lån. Inte heller de för områdena 

upprättade stadsplanerna hade någon större påverkan på områdenas slutgiltiga utformning. 

Planerna ändrades allteftersom, och det är helt klart att det i de tre fallen varit kommunerna 

som i samråd och samförstånd med byggherrar, och i viss mån det lokala näringslivet, styrt 

utvecklingen åt det håll som varit i de inblandades intressen. Alltså ett exempel på de urbana 

regimer som Strömberg och Erlander tar upp.  

I utformningen och planeringen av själva Täby Centrum användes en amerikansk 

räknemodell för att fastställa den ultimata relationen mellan handelns kapacitet och 

befolkningsunderlaget i området. Ett stort köpcentrum kräver ett stort kundunderlag för att bli 

                                                      
12

 Hall (1999), s. 31-56. 
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lönsamt, samtidigt som ett stort bostadsområde kräver en kommersiell service av en viss 

dimension för att kunna bli livskraftigt
13

. 

Dessa tre arbeten visar tre olika aspekter av efterkrigstidens storskaliga 

bostadsbyggande. Den politiska grunden med rötter i den gamla folkhemstanken, den 

organisatoriska och tekniska utvecklingen på fältet samt ett konkret exempel på ett 

bostadsbyggnadsprojekt av större dimensioner. Alla dessa tre aspekter kommer att ligga till 

grund för mitt arbete, och de resultat jag kommer fram till kommer att diskuteras utefter dessa 

utgångspunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13

 Söderqvist, Lisbeth (1999), Rekordår och miljonprogram – Flerfamiljshus i stor skala. 
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4. Karlskoga – En bruksbygd i omvandling 

4.1 Bakgrund 
 

Under andra världskriget hade befolkningen i Karlskoga ökat med drygt 5 000 invånare, och 

tangerade gränsen 30 000
14

. Den urbaniseringsprocess som tidigare nämnts hade redan under 

mellankrigstiden börjat förändra befolkningsstruktur och stadsbild i en takt som staden 

tidigare aldrig upplevt. Tidvis hade orten svårt att hålla jämna steg med utvecklingen, och i 

början av 1940-talet uppförs så kallade nödbostäder för att inhysa den stora tillströmningen av 

människor
15

.  

Även efter 1945 fortsätter den positiva trenden, och under en lång period ligger 

befolkningsökningen procentuellt långt över landet i stort. Staden som fick sina 

stadsprivilegier så sent som 1940 (orten var tidigare ett så kallat municipalsamhälle) placerade 

sig 1945 på nittonde plats bland Sveriges städer, och var till exempel större än både Kalmar 

och Kristianstad. Kommuner som idag är nära nog tre gånger så stora som Karlskoga
16

.  

Även utbyggnaden av den kommunala verksamheten under 1940-och 1950-talen måste 

betecknas som exceptionell, och beskrivs bäst av stadsbibliotekarie Algot Holmström i 

standardverket Karlskoga – En bruksbygd blir industriort.   

 

På cirka 12 år, karaktäriserade av krig, kriser och restriktioner hade sålunda tillkommit: 
Stadshus och stadshotell, fyra folkskolor – Skranta, Sandviken, Karlberg och Aggerud – 
jämte högre allmänt läroverk, brandstation, badhus med simhall, polis- och tingshus, 
konsthall, barnhem, två daghem, ålderdomshem med sjukavdelning, vattenverk, elverk, 
avfallsreduktion, reningsverk […]. Dessutom hade ett vidsträckt nät av gator, vatten-, 
avlopps-, och elledningar anlagts17  

 

 

Anledningen till den lokala befolkningsökningen under De gyllene åren är i stort sett 

desamma som beskrevs i inledningskapitlet. Den svenska industrin går på högvarv efter 

kriget, något som gäller för AB Bofors i synnerhet.  

Bolaget hade börjat som ett järnbruk vid mitten av 1600-talet, men långt tidigare fanns 

traditioner av bergsbruk i området som benämndes Carlskoga Bergslag. Som vid övriga bruk 

vid den här tiden skedde produktionen i blygsam skala; detta skulle dock komma att ändras 

under 1800-talet, då bruket övertogs av Pehr Lagerhjelm. Den nye disponenten utvecklade 

                                                      
14

 SCB. 
15

 Holmström, Algot (1978), Karlskoga – En bruksbygd blir industriort, s. 328 f 
16

 SCB. 
17

 Holmström (1978), s. 353. 
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tekniken och metoderna vid järnhanteringen till en sådan grad att Bofors började utmärka sig 

bland andra aktörer i samma bransch. Vid världsutställningen i Paris 1878 tilldelades man 

utställningens stora guldmedalj för sitt bidrag, och det dröjde inte förrän företaget gjort sig ett 

namn ute i världen.  

En ny utveckling inleds mot slutet av 1800-talet då en kanonverkstad anläggs på 

området. Parallellt med järnframställning började man alltså att framställa vapen, bland annat 

åt den svenska marinen, senare även åt armén. Produktionen inom krigsindustrin breddades 

med åren till att omfatta alltifrån artilleripjäser och ammunition till och stridsvagnar och 

minröjare. Och med tiden skulle företaget anta den profil som idag associeras med 

varunamnet. Än mer känd är naturligtvis uppfinnaren och industrimannen Alfred Nobel som 

1894 tog över bolaget. Nobels tid inom företaget innebar ett lyft för AB Bofors, och precis 

som hos Lagerhjelm bidrog kunskap och driftighet till att utveckla verksamheten. Efter 

Nobels bortgång bildades företaget Nobelkrut som ett dotterbolag
18

.  

Ett tillskott i bolaget var Kilstaverken som växte fram under slutet av 1940-talet. Man 

förutsatte att stålmarknaden skulle vara gynnsam då produktionen i Tyskland och övriga 

Europa antingen var utslagen eller gick på knäna under det enorma återuppbyggnadsbehovet. 

Därmed fattas beslut om en ökning av stålproduktionen. Detta genom uppförandet av ett nytt 

stålverk, valsverk samt en smedja. Då Boforsområdet redan var fullbebyggt beslöt man sig för 

att förlägga den nya anläggningen till Kilstaängarna, ett stort område i stadens västra utkanter. 

Kilstaverken uppförs i etapper under en period på cirka fem år, och växer till ett enormt 

industriområde som slukar både åkrar, ängar och gamla gårdar. Delar av byggnaderna och 

utrustningen räknades dessutom som de största i sitt slag i landet
19

.  

Rekryteringsbehovet ökade enormt, och för att tillgodose efterfrågan på arbetskraft 

sökte man sig långt utanför Bergslagen. Förutom tillskottet från Sydeuropa anställdes stora 

mängder finländare. Så många att andelen arbetare från vårt östra grannland under vissa 

perioder kunde uppgå till 40 procent! Något som även krävde att man började rekrytera tolkar 

och förmän med andra modersmål än svenska. Mot slutet av 1960-talet uppgick antalet 

anställda på stålsidan till drygt 3 000 personer
20

. 
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 Fransson, Stig A (1996), Bofors 350 år. 
19

 AB Bofors, Stålproduktionen inom Bofors. 
20
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4.2 Vem står för byggandet? – De olika aktörerna på marknaden 
 

 

1936 startade det kooperativa HSB en avdelning i Karlskoga. Samma år stod de första av 52 

bostadsrätter klara i stadsdelen Carls-Åby. Husen var kvadratiska till formen och gick i den 

stil som idag skulle betecknas som funkis. I och med HSB:s etablering på orten kom den 

välbehövliga produktionsökningen av bostäder igång på allvar under slutet av 

mellankrigstiden. 

Det blir dock snart tydligt att enbart byggandet av småhus och egnahem aldrig kommer 

kunna tillgodose behovet av nya bostäder. 1938 tillsätts en kommitté för att utreda situationen, 

och hur man ska gå tillväga för att möta de framtida behoven. Ett av resultaten blir bildandet 

av det första allmännyttiga bolaget på orten: Karlskoga Bostads AB, där staden och AB 

Bofors är likvärdiga ägare
21

.  

1941 bildas en lokalavdelning av Svenska Riksbyggen (också detta ett kooperativ) i 

Karlskoga
22

. Etableringen i staden var för övrigt en av de första i landet. Föreningen hade 

bildats samma år av byggfacken i Göteborg. Mitt under brinnande krig, med allt vad det 

innebär, är utgångsläget inte det bästa. Det råder till exempel brist på de flesta typer av 

byggmaterial. Trots detta uppförs den första bostadsrättföreningen Karlskogahus nr 1 samma 

år.  

1946 bildas den andra allmännyttiga bostadsförsörjaren i Karlskoga, som en gren av 

HSB. Den tidigare bostadsproduktionen i staden har till allt för stor del bestått av 

bostadsrätter, påpekar fastighetsnämnden i en skrivelse till stadsfullmäktige i juni 1946. En 

boendeform som exkluderar många grupper av bostadssökande, till exempel låginkomsttagare 

och personer med ovissa anställningsvillkor. Som ett led i ett ökat statligt och kommunalt 

engagemang i bostadsförsörjningen ser man därför att produktionen framöver istället borde 

inriktas på hyreslägenheter. Då staden vid den här tidpunkten inte har de resurser som skulle 

krävas för att bilda ett helt eget allmännyttigt bostadsbolag föreslår nämnden i sin skrivelse att 

ett sådant bolag med fördel skulle kunna bildas tillsammans med något av de redan befintliga 

bolagen
23

. 

 Den 21 juni klubbas förslaget i stadsfullmäktige, och därmed är alltså 

fastighetsnämnden bemyndigad att bilda stiftelser i detta syfte
24

. Den nya stiftelsen kallas till 

                                                      
21

 Holmström (1978), s. 328. 
22

 Classon, Jerry (1991), Riksbyggen Karlskoga – Degerfors 50 år. 
23

 Stadsfullmäktige, Handlingar 21 juni 1946.  
24

 Stadsfullmäktige, Protokoll 21 juni 1946. 
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en början HSB:s Hyresbostäder. 1960 blir man en självständig enhet under namnet Stiftelsen 

Hyresbostäder.  

1947 bildar AB Bofors Stiftelsen Boforsgårdar i syfte att tillgodose den växande 

arbetskraften med bostäder, något som är en förutsättning för att kunna expandera. Styrelsen 

består av fem ledamöter. Tre utses av bolaget och två av styrelsen för HSB
25

. Ytterligare en 

stiftelse bildades av bolaget, Stiftelsen Mittgårdar. Information rörande denna stiftelse har 

dock varit så knapphändig att dess verksamhet inte kommer att beröras i denna uppsats. 

  

 

Figur 4:1 

 

 

 

 

 

En schematisk uppställning över de olika bolagsbildningarna. Som redogjorts för fanns som mest tre 
allmännyttiga bostadsbolag i Karlskoga. Dock dröjde det fram till 1960 innan ett helt kommunalägt bostadsbolag 
bildades i Karlskoga. 

                                                      
25

 Fastighetsnämnden, 1969 A1A:41. 
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1959 bildas så den tredje allmännyttan i staden: AB Karlskogabyggen.  Det rör sig om en 

bolagsbildning mellan Svenska Riksbyggen och Karlskoga stad. Motiveringen är att man i 

och med bildandet av ett sådant bolag skulle kunna delta i den angelägna produktionen av 

hyreslägenheter.  

Till en början stötte företaget dock på patrull då länsbostadsnämnden avslog ansökan. 

Motiveringen var att tre allmännyttor i en stad skulle bli för mycket. Det förhöll sig nämligen 

så att staten enligt lånebestämmelserna hade ett ansvar att gå in med finansiellt stöd till 

allmännyttiga företag som gick med förlust. Därmed ser man från nämndens sida helst att 

antalet allmännyttiga bolag på en ort är så få som möjligt för att koncentrera och effektivisera 

verksamheten. Efter ytterligare förhandlingar där staten fritas från allt ansvar för eventuella 

ekonomiska förluster går förslaget till sist igenom
26

. 

I bolagsordningen fastställer man bland annat att ”Bolagets bostadshus skola innehålla 

enkelt och praktiskt inredda lägenheter, vilka skola upplåtas som hyreslägenheter. Bolaget 

skall sträva efter att tillhandahålla lägenheter till lägsta möjliga pris”. Styrelsen består av fem 

ledamöter, av vilka staden utser tre och Riksbyggen två
27

.  

 

4.3 Bostadssituationen i Karlskoga 1960. 
 

I november 1960 fanns det enligt Folk- och bostadsräkningen 11 572 lägenheter i Karlskoga. 

Fortfarande saknades både rinnande vatten och avlopp i 5 procent av lägenheterna. 6 procent 

av lägenheterna saknade modern spis och kylskåp, och i 12 procent av dem fanns inget 

badrum
28

. Det framgår inte av det aktuella materialet vilka fastigheter eller vilka stadsdelar de 

olika siffrorna gäller, men det får antas att det rör sig om den äldsta delen av stadens 

bostadsbestånd. Något som även är viktigt att påpeka är att detta med största sannolikhet är en 

förbättring mot tidigare. 

1945 hade Socialdepartementet tillsatt en utredning, delvis med anledning av den 

rådande bostadssituationen. Där konstaterar man bland annat att: ”I fråga om 

utrymmesstandarden torde kravet på två rum och kök som minimum för en familjebostad 

numera knappast ifrågasättas”
29

. Ännu vid krigsslutet var det alltså fortfarande inte ovanligt 

att man, som i det gamla bondesamhället, använde köket som både allrum och sovplats.  

                                                      
26

 Fastighetsnämnden, 1960 A1A:21 (Bilaga 32). 
27

 Stadsfullmäktige, Handlingar 23 april 1959. 
28

 Karlskoga stad, (1940-1970) F5:1. 
29

 SOU 1945:63, Slutbetänkande angivet av Bostadssociala utredningen. s. 348. 
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Som framgår av tabell 4.1 nedan har tvårummaren 1960 blivit den vanligaste 

boendetypen i Karlskoga, en utveckling som går åt rätt håll avseende rekommendationerna. 

Det ska påpekas att så även var fallet under 1950-talet, men från början av 1960-talet ökar 

försprånget.  

I den statistisk som den kommunala bostadsförmedlingen redovisar framgår det att det 

främsta skälet till önskan om en ny lägenhet är giftermål, medan trångboddhet kommer på 

andra plats. Ifråga om lägenhetsstorlek är ett rum och kök den mest efterfrågade typen från 

ensamstående, tätt följd av ett rum med kokvrå. För par är tvårummaren 

förstahandsalternativet. Anmärkningsvärt är dock att enrummaren kommer på andra plats om 

paren själva får välja, långt före trerummaren. Även för familjer med 1-2 barn är 

tvårummaren förstahandsalternativet. Först när familjestorleken kommer upp i 3-4 barn är 

förstahandsalternativet tre rum och kök! Detta säger en hel del om vilka krav på bostadens 

storlek som anses rimliga under den här tiden
30

. 

 

Tabell 4.1 

Lägenhetstyp Andel av beståndet 1960 

1 rum och kök 18 % 

2 rum och kök 35 % 

3 rum och kök 22 % 

4 rum och kök 10 % 

Källa: Karlskoga stad (1940-1970) F5:1 

 

Tabellen visar resultatet av Folk- och bostadsräkningen i Karlskoga 1960. Tvårummare är fortfarande den 
vanligaste lägenhetstypen, följd av trerummaren som mot slutet av årtiondet ska ta dess plats. 
 
 

1960 når staden 35 000 invånare och hoppar upp till artonde plats bland Sveriges största 

städer
31

. En rankning som för dagens yngre Karlskogabor troligtvis ter sig smått 

verklighetsfrämmande. Det kan dock vara på sin plats att påpeka att denna rangordning gäller 

dåtidens stadsbildningar och kanske inte till hundra procent fungerar som ett mått att jämföra 

med dagens rangordning. I samband med kommunreformerna 1971 och 1974 ökade till 

exempel vissa kommuner sin befolkning med 25 procent över en natt, medan andra 

försvann
32

. Karlskoga var dock en av de kommuner som inte berördes nämnvärt av denna 

förändring.  
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Under 1959 gör Karlskoga stad och AB Bofors gemensam sak, och uppvaktar både 

Arbetsmarknadsstyrelsen och Länsbostadsnämnden i syfte att få en så stor del som möjligt av 

den för länet tilldelade kvoten bostadsbyggnadsprojekt. Resultatet blir att staden får en extra 

tilldelning av 200 lägenheter
33

. Detta är ett konkret exempel på hur näringslivet och 

kommunen drivs av gemensamma intressen. 

I och med detta görs en preliminär planering inför den närmsta femårsperioden upp där 

man bland annat planerar stora saneringar i de centrala delarna av staden, just i syfte att få 

bort det äldre slitna lägenhetsbeståndet och ersätta det med moderna tidsenliga lägenheter
34

. 

 

Tabell 4.2  

Lägenhetsstandard Andel av det totala beståndet 1960 

Eget badrum/dusch 65 % 

Egen Wc 77,9 % 

Varmvatten 77,4 % 

Avlopp 95 % 

Elspis 83 % 

Gasspis 0 % (4 lgh) 

Kylskåp 77 % 

Källa: Karlskoga stad (1940-1970) F5:1 
 

Även om lägenhetsstandarden var förhållandevis god i Karlskoga vid den här tiden saknades fortfarande egen 
WC och dusch i många lägenheter. Bekvämligheter som redan vid den här tiden hade börjat bli standard. 

 

 

 

4.4 Kommunal planering 
 

Som tidigare nämnts ålades kommunerna att genom planering och aktivt deltagande uppfylla 

de statliga målen vad gällde bostadsbyggandet i landet. Med andra ord det som Strömberg och 

Elander kallar kommunalsocialism. Varje kommun fick därför i uppdrag att utarbeta ett eget 

bostadsförsörjningsprogram. Programmet innefattade en femårsplanering avsedd att granskas 

varje år, och att om så krävdes justeras efter de rådande prognoserna
35

. Därefter var tanken att 

dessa skulle sammanställas till ett statligt bostadsbyggnadsprogram genom vilket 

kommunerna tilldelades medel för att producera bostäder enligt en fastställd kvot.  

                                                      
33
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Som en grund för det lokala arbetet med att uppnå bostadsförsörjningsmålen bestämdes 

även att varje kommun skulle presentera en så kallad generalplan, något som skulle visa sig 

kräva en hel del av kommunerna. På många orter saknades dock både färdiga idéer, överblick 

och kompetens för att på ett tillfredställande sätt fullfölja en sådan uppgift
36

. Det var trots allt 

en helt ny utveckling man stod inför, och proportionerna av stadsomvandlingarna var större 

än någonsin tidigare.  

För Karlskogas del hade det hela satt fart redan under mellankrigstiden men eskalerat 

efter kriget. Under 1950-talet beräknar man att det producerats 3 338 lägenheter i staden. Av 

dessa är nästan 3 000 lägenheter i flerfamiljshus. Även om detta ses som en klar förbättring 

mot tidigare ser man det som högsta prioritet att denna positiva utveckling påskyndas 

ytterligare. Mot slutet av 1950-talet hade staden begärt att få bygga 400 lägenheter per år mot 

tidigare 300 per år
37

. Detta var alltså drygt fem år innan det stora riksomfattande 

bostadsbyggnadsprogrammet drog igång. 

Enligt den första upprättade bostadsförsörjningsplanen i Karlskoga från december 1962 

framgår det att det kommer att behövas mellan 500 och 550 nya bostäder per år under en 

tioårsperiod för att komma tillrätta med bostadsbristen
38

. Alltså hundra lägenheter fler per år 

än prognosen från 1960. Det kan nämnas att det mot slutet av 1962 står 1 887 personer i kö 

för en bostad i Karlskoga
39

. Staden står dock inte handfallen. I en skrivelse till 

byggnadsnämnden 1963 meddelar fastighetsnämnden att det inför det kommande året 

planeras nyproduktion av totalt 753 lägenheter. Av dessa ska Stiftelsen Hyresbostäder stå för 

hela 594 stycken medan HSB ”tilldelas en kvot” på 130 lägenheter. Återstående 29 svarar 

privata byggherrar för
40

. 

Trots dessa kommunala krafttag är det en lång väg kvar innan målet är i sikte. I januari 

1965 gör Länsbostadsnämnden ett besök i Karlskoga. Detta med anledning av det nyligen 

fattade beslutet om att omfördela den kvot på utlovade bostadsbyggnadsprojekt som tidigare 

fastställts. De nya direktiven gynnar storstäderna på de mindre orternas bekostnad, något som 

försvårar extra mycket för de expansiva industriorterna. För Örebro läns del innebär detta att 

den tilldelade kvoten minskas med 635 lägenheter till totalt 2000. Med kvot menas i det här 

sammanhanget det antal lägenheter som man beviljas statliga lån för.  
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Vid mötet med Länsbostadsnämnden understryker fastighetschefen Lundin vikten av att 

staden kan förse den växande befolkningen med bostäder. Med tanke på den kraftiga 

expansionen och rekryteringsbehovet inom stadens industrier, är en reducering av det slag 

som skulle bli verklighet enligt de nya direktiven orealistisk enligt Sundin. Kvoten för 

Karlskoga skulle därmed minskas med närmare 50 procent medan den för riket som helhet 

endast skulle minska med 25 procent. En missgynnande snedfördelning alltså. 

Vidare poängterar han att ett betydande antal lägenheter försvunnit ur bostadsbeståndet 

under senare tid. Dels på grund av att AB Bofors låtit riva bostäder för att ge plats åt sitt 

expanderande industriområde, men även för att man varit tvungen att genomföra rivningar 

med hänsyn till den nya Europavägen E 18 genom staden. 

Länsbostadsnämndens direktör Eric Samuelsson understryker situationens allvar och 

använder till och med formuleringen ”slå larm” när han talar om att uppvakta makthavarna i 

Stockholm. Samuelsson rekommenderar staden och AB Bofors att återigen göra gemensam 

sak, så som var fallet 1959. Något som bolagets bostadschef, kamrer Jansson ställer sig 

positiv till. Bostadsförmedlingens föreståndare Andersson sammanfattar situationen på ett 

träffande sätt. ”För när Bofors expanderar, expanderar även Karlskogas näringsliv i övrigt.” 
41

 

Ett annat problem man stod inför under det tidiga 1960-talet var bristen på exploaterbar 

mark. Speciellt i stadens utkanter, där mycket mark tillhörde olika gårdar eller privatpersoner, 

på andra ställen tillhör den AB Bofors. Det är helt enkelt många som konkurrerar om 

utrymmet. Just markfrågorna hade ända sedan mellankrigstiden satt käppar i hjulet för stadens 

expansion då de två största markägarna Oxelbergska donationen
42

 och stadens vårdhem visat 

sig mindre villiga att sälja mark. För vårdhemmets del handlade det om att verksamheten även 

innefattade ett större jordbruk, vilket krävde omfattande arealer åkermark
43

. För Bofors 

handlade det om att reservera mark till eventuella utbyggnader, samt för arbetarbostäder åt de 

anställda. 

Ett exempel på bolagets inflytande i den lokala planeringen är den skrivelse man 1962 

lämnar över till fastighetsnämnden angående en eventuell utbyggnad av Kilstaverken. I denna 

framför man ett önskemål om att den av staden ägda marken öster och nordost om det 
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dåvarande området ska reserveras för bolagets eventuella framtida behov. I brevet påminner 

man om AB Bofors betydelse för staden, och vikten av att bolaget tillåts expandera
44

.  

Ett annat exempel är den skrivelse bolaget skickar till fastighetsnämnden i januari 1970 

angående ett tomtmarksärende. Frågan gäller en högt uppsatt tjänsteman inom bolaget vilken 

vid anställning blivit tilldelad en hyreslägenhet i ett område öster om Boforsområdet.  

 

Familjen är emellertid inte tillfredsställd med bostaden och för att få möjlighet att bygga 
en villa i Karlskoga är Lindbom sedan någon tid tillbaka anmäld i stadens tomtkö. 

Då vi är angelägna om att ingenjör Lindblom ska få sin bostadsfråga tillfredställande 
löst, så familjen härigenom skall trivas på orten, önskar vi gärna stödja hans ansökan som 

i första hand avser tomt inom de västra stadsdelarna.
45

  

 

Dessa två exempel visar med all önskvärd tydlighet vilken tyngd som låg bakom 

bolagets inblandning i olika frågor. 

Vid mitten av 1960-talet hade markfrågorna börjat lösa sig, och 

bostadsbyggnadsprojekten avlöste varandra. Den positiva trenden som blivit tydlig under 

kriget fortsatte, med vad det verkade, oförminskad styrka. Under 1967 och 1968 görs ett antal 

prognoser för stadens fortsatta befolkningsutveckling, dels på länsnivå men även på lokal 

nivå. Enligt länsplaneringen beräknar man att staden 1970 ska kunna ha 39 271 invånare 

medan samma siffra enligt Karlskoga stads generalplan är 40 500. Siffrorna för 1975 är 

41 072 respektive 43 400
46

. Med facit i hand kan konstateras att detta är siffror som inte är i 

närheten att besannas, och redan 1966 utrycktes åsikter under ett 

stadsfullmäktigesammanträde om att ”[…] de bostadsförsörjningsprogram, som åtskilliga av 

länets kommuner presenterat, var alltför optimistiska och föga grundade sig på 

verkligheten”.
47

 

I februari 1969 informerar AB Bofors fastighetsnämnden om att man under det 

kommande halvåret kommer att behöva nyanställa cirka 200 personer till verkstäderna, samt 

till järnbruks- och reparationsavdelningarna. Utöver detta räknar man med att det kommer 

behövas ett hundratal tjänstemän av olika slag. Detta i kombination med att det bestånd av 

arbetarbostäder bolaget förfogar över börjar bli både slitna och omoderna gör att man från 

bolagets sida anser det av högsta vikt att det ökade personalbehovet tas med i beräkningarna 

inför framtida bostadsbebyggelse.
48
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En annan stor fråga gällande lägenhetsproduktionen är huruvida det är stora eller små 

lägenheter som är mest angeläget att få fram. I slutet av 1970 inkommer synpunkter från 

bostadsnämnden om att behovet av mindre bostäder såsom tvårummare och enrummare, men 

även önskemål om lägenheter bestående av ett rum och kokvrå ökar. Man hänvisar till 

bostadsförmedlingens siffror där hela 66 procent av de sökande angett två rum och kök eller 

mindre som sitt förstahandsval.  

En bidragande orsak till detta är rekryteringsbehovet till AB Bofors, men även till övrig 

industri inom kommunen som till exempel Valåsens sågverk. Tyvärr, hävdar man från 

Bostadsnämndens sida, har inte tillräcklig hänsyn tagits till detta faktum vid planering av 

nyproduktionen i staden. Antalet lägenheter av den typ som nämnts kommer inte i närheten av 

vad som kommer att behövas inom den närmsta framtiden, menar man och hänvisar även till 

det stora överskottet av trerummare. 

Från fastighetskontorets sida går man på bostadsnämndens linje och föreslår till 

fastighetsnämnden att de rekommendationer som tidigare gällt angående 

lägenhetsstorlekarnas fördelning ändras. Enligt de nya riktlinjerna ska i så fall 65 procent av 

de nyproducerade lägenheterna bestå av två rum och kök eller mindre, medan endast 35 

procent ska vara på tre rum och kök eller större. En fördelning som alltså skulle vara bättre 

anpassad till den faktiska efterfrågan än de tidigare rekommendationerna vilka legat på 50/50 

enligt ett beslut tre år tidigare.
49
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5. De allmännyttiga aktörerna 1960-1975 

5.1 Stiftelsen Hyresbostäder    
 

 

Vid slutet av 1960 förfogar den nybildade stiftelsen över 1 500 lägenheter, något som dock 

inte uppfyller behoven vare sig för stiftelsens del eller för bostadssituationen i staden. Mot 

slutet av samma år räknar den kommunala bostadsförmedlingen in 309 nya anmälningar från 

människor i jakt på en ny bostad, och med dem som fortfarande står i kö sedan tidigare blir 

resultatet 1 518 personer. Under året skriver man till stadens fastighetsnämnd där man 

förklarar att man å det snaraste vill bli tilldelad nya markområden att exploatera
50

. 

Redan året därpå överlåter fastighetsnämnden åt stiftelsen kvarteret Lantmätaren, en 

obebyggd yta i den sydvästra delen av staden. En stadsplan för kvarteret är upprättad, men 

ännu ej fastställd av länsstyrelsen, meddelar nämnden. Den planerade bebyggelsen innefattar 

tio bostadshus, vardera tre våningar, samt ett punkthus i sju våningar. Det sistnämnda blir 

dock aldrig verklighet utan stannar på ritbordet
51

. 

Som tidigare nämnts var bristen på ledig mark ett problem som man stod inför under 

tidigt 1960-tal. En inventering över planlagda markområde i stadens ägo 1963 visar att endast 

två sådana områden finns tillgängliga. Dels kvarteret Kranen i stadsdelen Sandviken, och nyss 

nämnda kvarteret Lantmätaren i andra änden av staden. För att komma tillrätta med 

situationen anses det som första prioritet att å det snaraste upprätta en detaljplan för hela det 

obebyggda området runt kvarteret Lantmätaren.  

Stråningstorp i de sydvästra delarna av staden är fortfarande 1964 till stora delar ett 

obebyggt område, präglat av bergig terräng, barrskog och till viss del även åkermark
52

. Enligt 

ett förslag till ny stadsplan dras nya gator fram genom området för att ansluta till en större 

genomfartsled på andra sidan området. På detta sätt skulle man kunna exploatera området 

kraftigt. Så mycket att samtliga större byggherrar i staden kan erbjudas varsitt område för 

potentiella nybyggnationer. Dock beräknar man från fastighetsnämndens sida att dessa 

byggnationer i bästa fall kan komma att bli verklighet inom en treårsperiod, förutsatt att 

uppköp av mark samt en nyupprättad detaljplan för området påbörjas omedelbart
53

. 
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1965 inleds det riksomfattande Miljonprogrammet vilket beskrivits kortfattat i kapitel 3. 

För Karlskogas och Stiftelsen Hyresbostäders del innebär detta bland annat en kvot på 2000 

lägenheter vilken förväntas fyllas under den aktuella tioårsperioden. Detta år ansöker man om 

bygglov för sex bostadshus samt tillhörande panncentral och garage i kvarteret Byggaren i 

Stråningstorp
54

. Två år senare för ytterligare tolv flerfamiljshus i kvarteret Lantmätaren vilket 

man alltså förvärvat tre år tidigare. Byggnadslovet beviljas av byggnadsnämnden och man får 

även dispens för en rad olika detaljer som gör att bygget strider mot rådande stadsplan för 

området
55

.  

Den 27 januari 1966 undertecknas ett avtal mellan Stiftelsen Hyresbostäder och AB 

Skånska Cementgjuteriet (idag Skanska) om en årsproduktion av 200 lägenheter. Enligt 

kontraktet ska byggmästaren löpande uppföra nya hyreslägenheter på totalentreprenad åt 

stiftelsen. ”Bostadshusen skola uppföras i sådan standard, att idag gällande fordringar enligt 

God bostad och BABS år 1960 med därtill hörande nuvarande tillägg uppfyllas samt i övrigt 

enligt den standard som framgår av bebyggelsen inom kvarteret Kranen i Karlskoga”, står det 

bland annat i avtalet.  

Det var ett storslaget tioårsprojekt som i och med detta drogs igång i den allmännyttiga 

stiftelsens regi. Och enligt avtalet ska även efter periodens slut AB Skånska Cementgjuteriet 

anlitas för att uppföra flerfamiljshus åt Stiftelsen Hyresbostäder
56

. Av handlingar från den här 

tiden att döma var företaget en av de mer dominerande byggmästarna i Karlskoga överlag. 

Under ett sammanträde i stadsfullmäktige samma år får fastighetsnämndens ordförande en 

fråga huruvida entreprenören verkligen är billigare än andra, och om denna låga 

produktionskostnad i så fall kommer hyresgästerna tillgodo. Svaret blir kort och gott, ja. Dels 

kommer nya arbetstillfällen att skapas tack vare den anläggning för komponenter som 

företaget har anlagt i Karlskoga, dels har företaget åtagit sig att utföra arbetet till en kostnad 

som ligger under lånetaket. Något som ingen annan tillfrågad entreprenör kunnat erbjuda
57

. 

I augusti 1967, skickar AB Skånska Cementgjuteriet en ansökan till byggnadsnämnden 

om att få börja tillverka betongelement vid den fabrik som anlagts i Botorp, ett industriområde 

vid västra utkanten av staden
58

. Det handlar alltså om den nya tidens standardiserade 

bostadsproduktion, där alltfler komponenter produceras i fabriker för att sedan fraktas till 
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byggarbetsplatsen och där lyftas på plats av mobila kranar
59

. Ansvarig driftsledare för 

projektet blir ingenjör Sundin som är välmeriterad inom området. Som bilaga till ansökan 

bifogas nämligen ett intyg på att Sundin genomgått en kurs under ledning av Cement- och 

betonginstitutet, där det klart och tydligt framgår att denne ”väl ha tillägnat sig den utbildning, 

som avsetts med kursen.
60

”  

Trots dessa förberedelser ska projektet Lantmätaren komma att dra ut på tiden, och 

fortfarande i början av 1967 är planerna föremål för diskussion. Kungl. Bostadsstyrelsen 

underkänner nämligen de ritningar som lämnats in på en rad punkter. Till största delen gäller 

bristerna utformningen av lägenheterna. I många av bostäderna är till exempel dörren till 

badrum och wc placerad på ett sådant sätt att man i princip kliver ut från toaletten och rakt in i 

köket efter förrättat ärende Något som inte anses optimalt ur hygienisk synpunkt. Från 

Bostadsstyrelsens sida frågar man sig om dessa lösningar överhuvudtaget är godtagbara enligt 

hälsovårdsstadgan.  

I januari 1967 träffas parterna för ett möte och man förklarar från projektörens sida att 

de tidigare ritningarna nu reviderats. Dock kvarstår bristerna vad gäller de mindre 

lägenheterna och ytterligare ett möte tillkallas. Även denna gång utdelas bakläxa och man 

konstaterar från Bostadsstyrelsens sida bland annat att: ”De större lägenhetstyperna uppvisar 

omotiverade skillnader i vissa gemensamma detaljutformningar, exempelvis beträffande 

bredd av toalettrum, garderobsmått i entréhall etc.” Detta är förvisso inga katastrofala brister 

påpekar man själva från Bostadsstyrelsen, men det ger en bild av processen som inte alltid var 

helt problemfri
61

. 

Våren 1967 beslutar stadsfullmäktige att staden ska gå i borgen för ett statligt lån på 

närmare 3 miljoner kronor till Stiftelsen Hyresbostäder för uppförandet av kvarteret 

Lantmätaren. Enligt den senaste detaljplanen kommer kvarteret att bebyggas med tolv 

bostadshus innehållande 204 lägenheter, alltså två nytillkomna hus jämfört med den tidigare 

planen från 1962. Av lägenheterna planeras 24 stycken vara på ett rum och kök, 34 på två rum 

och kök, 104 på tre rum och kök och 42 på fyra rum och kök
62

.  

Under 1968 färdigställs kvarteret Lantmätaren. De tolv trevåningslängorna uppförs i 

grupper om fyra, där byggnaderna bildar fyrkanter runt en innergård. Två av husen i varje 

grupp är längre och två kortare, vilket medför att innergårdarna bli rektangulära till formen. I 

och med att den första av de tre bostadsvåningarna är placerad i markhöjd, samt att vind 
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saknas blir bebyggelsen inom området förhållandevis låg. Dessutom gör höjdskillnader i den 

något bergiga terrängen att området får en levande karaktär. Innergårdarna erbjuder grönytor 

och lekplatser, och biltrafiken är begränsad till de parkeringsplatser vilka är placerade alldeles 

i anslutning till gatan söder om området. Detta enligt den här tidens rekommendationer där 

man till så stor del det var möjligt ville separera gångtrafikanter från biltrafiken i de nya 

bostadsområdena
63

. 

 

Figur 5:1 

 
Nordvästra delen av Stråningstorp efter färdigställandet 1968-1972. De fyra kvarteren 
Lantmätaren, Geologen, Kartografen och Byggaren är bebyggda med trevåningshus i grupper 
om fyra. Nederst till vänster i bild syns Stråningstorp Centrum.  

 

Kvarteret Lantmätaren blir det första i Karlskoga som uppförs med hjälp av de nya 

prefabricerade betongelementen från AB Skånska Cementgjuteriet
64

. Men trots det moderna 

och nyskapande i denna teknik blir den aldrig så dominerande som man skulle kunna tro. 

Först under 1970-talet blir den standard
65

. 

I augusti 1968 beviljas Stiftelsen Hyresbostäder bygglov för tolv flerfamiljshus på övre 

Stråningstorp, det vill säga kvarteret Geologen alldeles söder om kvarteret Lantmätaren
66

. I 

juni 1970 överlåts tomterna genom ett beslut i stadsfullmäktige åt stiftelsen för en summa av 
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499 166 kronor
67

. I likhet med det tidigare anlagda området blir byggnaderna här grupperade i 

grupper om fyra, med parkeringsytor i anslutning till Skrantahöjdsvägen och Baggängsvägen. 

Hela det planerade Stråningstorpsområdet präglas av låg bebyggelse utan vindsvåningar, ofta 

med första bostadsvåningen i markhöjd. Enligt detaljplanen för Geologen får 

trevåningshusens höjd inte överstiga 9.6 meter
68

. Sammanlagt bebyggs fastigheterna i 

Geologen med 391 lägenheter
69

. 

I april 1969 ansöker Stiftelsen om bygglov för 8 liknande hus i kvarteret Kartografen
70

. 

Stiftelsen Hyresbostäders bebyggelse växer alltså söderut med ytterligare ett kvarter. I 

folkmun kommer dessa två kvarter att gå under namnet ”Röda Baggängen” på grund av 

färgen på fasadteglet. (Baggängen är för övrigt namnet på östra delen av Stråningstorp.)  

Stråningstorp angränsar i norr till Skogsrundan, ett område tidigare bebyggt av 

Stiftelsen. Det är ingen överdrift att säga att hela sydvästra delen av Karlskoga tillhör 

allmännyttan. I nästa etapp blickar man istället västerut. 

I slutet av 1971 diskuteras förslag till stadsplan för västra och centrala Stråningstorp. 

Förutom ett äldre ensamliggande bostadshus ”i förhållandevis dåligt skick” utgörs området av 

åkermark och är inte tidigare planelagt. Enligt förslaget kommer området att förses med två 

gator vilka ska leda in trafiken från genomfartsleden Baggängsvägen. Flera cykel- och 

gångbanor finns med i planerna, och stora parkeringsplatser och vändzoner samlar sedan upp 

och hindrar biltrafiken från att påverka resten av området. Cirka 500 bostäder planeras inom 

det nya området
71

. Utformningen föreslås bli densamma som i de tidigare färdigställda 

områdena i Baggängen, det vill säga trevåningslängor i grupper om fyra.  

Kvarteret Byggaren står färdigt 1972 och utgör en modern bebyggelse om tolv hus i vit 

huggen kalksandsten, så kallat Mexitegel eller Mexisten. En produkt som ursprungligen togs 

fram av Skånska Ytongbolaget i samband med OS i Mexiko 1968. Lägenheterna i det nya 

bostadsområdet är ettor, tvåor och treor. Totalt handlar det om 246 lägenheter. 

Anmärkningsvärt är att de mindre lägenheterna (ettor och tvåor) dominerar. Detta helt i linje 

med de nya önskemålen om fler smålägenheter (se 4.4 Kommunal planering) som tidigare 

lagts fram
72

. Förutom Byggaren ska även ett nytt stadsdelscentrum innehållande både 

kommersiell och kommunal service uppföras i planområdets södra del. Det handlar bland 

annat om en gallerialiknande enplansbyggnad med både små och stora butiker, samt 
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ungdomsgård, skola och en kyrkobyggnad
73

. Förutom att denna nya lösning med 

förhållandevis självständiga stadsdelscentran låg rätt i tiden, var det även motiverat med tanke 

på avståndet till stadens centrala delar. 

Fram till i november 1972 färdigställs 1 078 lägenheter i enlighet med avtalet mellan 

Stiftelsen och AB Skånska Cementgjuteriet. Alltså hälften av den fastställda kvoten. I och 

med detta har man dock nått till en punkt då marknaden för flerfamiljshus i Karlskoga är 

mättad och mer därtill. Sedan 1970 har befolkningen i kommunen börjat minska och flera av 

de för stiftelsen nyproducerade lägenheterna blir stående tomma. Överhuvudtaget avstannar 

byggandet av flerfamiljshus helt efter att kvarteret Byggaren blivit klart, detta gäller för 

samtliga aktörer i Karlskoga
74

. 

 

Figur 5:2 

 
Källa: Stadsbyggnadskontoret Karlskoga kommun 

 

Ett av de tolv lamellhusen i kvarteret Byggaren. Utformningen är i princip densamma som för övriga 
byggnationer i Stråningstorp. Det vill säga, förhållandevis låga trevåningshus utan vind och med den första 
bostadsvåningen förlagd till markplan. Fasadbeklädnaden består av så kallat Mexitegel, samt träpartier i svart. 
En stil som signalerar tidigt 1970-tal. 

 

I slutet av 1973 begär Stiftelsen ett statligt lån på 1, 9 miljoner för att täcka förlusterna för de 

lägenheter som under året stått outhyrda. Ett lån som kommunen går i borgen för. Förutom 

detta lån tillkommer fler av samma karaktär
75

. Detta är början på den negativa utveckling som 

med tiden ska komma att göra kommunens åtagande inom bostadsförsörjningen till en tung 

och förlustfylld affär.   

Från Stiftelsens sida utrycker man en önskan om att upphäva avtalet med AB Skånska 

Cementgjuteriet. Under 1973 och 1974 pågår förhandlingar som till sist leder till en 

uppgörelse mellan parterna. Denna går i stora drag ut på en kompensation för de ekonomiska 
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förlusterna, samt ett nytt kontrakt angående ett antal radhusområden i västra delen av 

Stråningstorp
76

. På ett sätt kan man se det som en naturlig utveckling då radhus- och 

villabebyggelsen i hela landet vid den här tiden var på stark frammarsch.  

Våren 1973 fastställs en detaljplan för området söder om Stråningstorp Centrum, 

kvarteret Resedan
77

. Resultatet av detta blir att ett stort villa- och radhusområde breder ut sig i 

stadens sydvästra delar. 1973 byggs till exempel ett område bestående av 68 så kallade 

atriumhus
78

 med AB Skånska Cementgjuteriet som byggmästare
79

.  

 

 

5.2 Karlskoga Bostads AB 
 

Detta var det första av de allmännyttiga bostadsbolagen i Karlskoga, bildat av AB Bofors 

tillsammans med Karlskoga stad. Under 1950-talet övertog dock Riksbyggen förvaltningen av 

bolagets lägenhetsbestånd
80

. 

Under den period denna undersökning avser, deltar Karlskoga Bostads AB i 

byggnationerna av det spektakulära bostadsområdet Ekeby i stadens västra utkant. Ett 

femårsprojekt som genomförs tillsammans med HSB, Svenska Riksbyggen och AB 

Karlskogabyggen. Totalt rör det sig om fem kvarter med sammanlagt 33 flerfamiljshus, samt 

sex punkthus om vardera nio våningar. Området Ekeby kommer att beskrivas utförligt i 

Bilaga 2. 

I april 1964 ansöker bolaget om bygglov för 52 lägenheter i kvarteret Duvan, och i juni 

beviljas detta
81

. Bostadskomplexet består av tre punkthus placerade ovanpå ett affärshus 

innehållande kontorslokaler, apotek och livsmedelsbutiker. Byggnaderna ligger på södra sidan 

om Värmlandsvägen, en av stadens centrumgator. Läget är synnerligen attraktivt, både tack 

vare närheten till centrum samt att hyresgästerna på de översta våningarna har en 

imponerande utsikt över sjön Möckeln. 

Sammanlagt färdigställs 285 hyreslägenheter av bolaget, varav 233 på Ekeby. Annars är 

produktionen jämfört med de större bostadsbolagen tämligen blygsam. I juni 1974 köper 
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Karlskoga kommun AB Bofors aktieandel i Karlskoga Bostads AB, 4000 aktier till ett pris av 

40 000 kronor
82

. Därmed blir bolaget helt och hållet en kommunal angelägenhet. 

 
 

5.3 AB Karlskogabyggen 
 

Det allmännyttiga bolaget var, som redan nämnts, ett resultat av att man från Svenska 

Riksbyggens sida ville delta i produktionen av hyreslägenheter i staden. Bolaget bildas mer 

eller mindre i samband med uppförandet av byggnaderna i kvarteret Höken väster om stadens 

centrala delar. I motiveringen till bildandet av bolaget skriver Svenska Riksbyggen 1959 till 

staden att:  

 

Då vi har en känsla av att bostadsrättsefterfrågan börjar bli mättad har vi funnit det 

angeläget att skapa förutsättningar för att förse bostadsmarknaden med såväl 

hyreslägenheter som bostadsrättslägenheter. Med utnyttjandet av samma förvaltning kan 

vi göra detta på billigaste sätt samtidigt som staden har full kontroll över byggandet utan 

att därför engagera sig med anställd personal eller administrativa kostnader83. 

 

Den 13 januari 1960 ansöker AB Karlskogabyggen och Svenska Riksbyggen 

tillsammans om bygglov angående kvarteret Höken
84

. Det rör sig om ett förhållandevis stort 

byggprojekt innefattande 129 lägenheter. Av dessa är dessutom ett stort antal belägna i några 

av de sju våningar höga punkthus vilka ståtar längsmed Gustavsgatan, en av centrumlederna. 

AB Karlskogabyggens största åtaganden är annars deltagandet i uppförandet av Ekeby. 

För AB Karlskogabyggens del omfattar kvoten i stadsdelen sex hyreshuslängor på vardera tre 

våningar. Sammanlagt innehåller dessa 147 lägenheter
85

. Totalt sett bidrar AB 

Karlskogabyggen med 147 lägenheter under den aktuella perioden
86

. 
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6. Övriga aktörer 1960-1975 

6.1 HSB 
 

Det första större byggprojekt som blir klart under 1960-talet är HSB:s kvarteret Mårbacka, 

öster om Selma Lagerlöfs väg i stadsdelen Ekeby. Detta är alltså året innan Riksbyggen, 

Karlskoga Bostads AB och AB Karlskogabyggen drar igång sina storslagna byggprojekt på 

västra sidan om Selma Lagerlöfs väg. Faktum är att man från HSB:s sida redan 1959 visat 

intresse för kvarteret Poeten, men av okänd anledning inte fått tillgång till det
87

. 

Kvarteret Mårbacka utgörs av fyra stora flerfamiljshus med tre bostadsvåningar samt ett 

markplan med trappuppgångar och garage. Totalt handlar det om 125 lägenheter. Den östra 

delen av Ekeby där Mårbacka är beläget, var bebyggt med enfamiljshus. Dessutom fanns 

fortfarande på femtiotalet det gamla tegelbruket kvar. 

1960, samma år som kvarteret Mårbacka står klart, beviljas HSB bygglov för 

sammanlagt 180 lägenheter i kvarteret Haren i stadsdelen Rävåsen
88

. Och året därpå ansöker 

HSB hos Fastighetsnämnden om att få bebygga kvarteret Lärkan i stadens centrala delar, och 

att detta område skall ställas till bolagets förfogande
89

. Nämnden går HSB till viljes och året 

därpå beviljas bygglov för fastighet nr 1 i kvarteret
90

. Förutom det gamla Folkets hus är 

kvarteret bebyggt av sex äldre slitna trähus
91

. Under åren 1962 till 1965 färdigställs strax 

under 150 lägenheter för HSB:s räkning.  

Efter 1965 ligger HSB lågt under nästan sju år vilket kan ses som anmärkningsvärt. Inte 

förrän 1972 genomför man något större bostadsbyggnadsprojekt, då Lötgårdarna 1-26 

färdigställs. Det handlar om ett helt bostadsområde med trevåningslängor i rött fasadtegel 

innehållande sammanlagt 189 lägenheter. 

Totalt färdigställs 722 lägenheter i flerfamiljshus för HSB:s räkning i Karlskoga 1960-

1975. 
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6.2 Svenska Riksbyggen 

 

Den mest intensiva perioden i Svenska Riksbyggens bostadsproduktion äger rum under första 

halvan av den period undersökningen avser. Mellan 1960 och 1965 uppför man 162 

bostadsrätter i kvarteret Lyriken, samt 381 i Poeten och 48 i Sonetten, samtliga på Ekeby. 

Efter byggnationerna på Ekeby dröjer det fram till 1971 innan nästa större projekt är 

färdigställt: 113 bostadsrätter i kvarteret Örnen. Det handlar om ett liknande 

byggnadskomplex som uppfördes av Karlskoga Bostad AB på andra sidan Värmlandsvägen, 

det vill säga, tre punkthus placerade ovanpå en länga med affärslokaler.  

I byggnaden installeras, förutom skatteverket och kronofogdemyndigheten, även stadens 

bibliotek, senare omvandlat till restaurang. Tillsammans med byggnaderna i kvarteret Duvan 

bildar de båda byggnadskomplexen en mur på varsin sida om Värmlandsvägen och ger 

centrumgatan en urban prägel. 

 

 

Svenska Riksbyggens moderna skapelse i kvarteret Örnen. Tillsammans med kvarteret Duvan (till höger utanför 
bilden) gav bebyggelsen en känsla av storstad åt den lilla bruksorten. Fotot är hämtat från Holmströms 
Karlskoga – En bruksbygd blir industriort. Fotografen är okänd. 

 

Utmärkande för Svenska Riksbyggen är överlag engagemanget i storslagna byggnadskomplex 

på orten. Förutom Örncenter, som bebyggelsen skulle komma att kallas, deltar man under 

1974 i uppförandet av K- Center, det stora EPA- och Domusvaruhuset vid torget.  Totalt 

bidrar Svenska Riksbyggen med 704 bostadsrätter till stadens lägenhetsbestånd.  
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6.3 AB Bofors 

 

Förr talade man om dem som bodde på ”anre sia kôlbroa”, det vill säga öster eller väster om 

den järnvägsbro som försåg bruket med eldningskol. På västra sidan bodde byborna och på 

den östra bodde bruksfolket. Denna indelning levde kvar länge efter att kolbron försvunnit, 

vilket framträder extra tydligt om man studerar lokaliseringen av de arbetarbostäder som 

bolaget låtit uppföra åt sina anställda. Det mest kända exemplet är Rosendal alldeles nordost 

om industriområdet. Ett sedan länge kulturskyddat bostadsområde bestående av drygt 30 röda 

arbetarlängor från början av 1900-talet. 

De byggnationer som utförs åt AB Bofors under 1960-talet har i de flesta fall Stiftelsen 

Boforsgårdar som byggherre. Huvudsakligen rör sig bostadsförsörjningen om lägenheter i 

kedjehus, radhus eller villor, men även exempel på större flerfamiljshus förekommer. Man 

visade till exempel intresse i att få delta i det stora Ekebyprojektet redan 1960 genom att i en 

skrivelse till fastighetsnämnden anhålla om att få en bit av den planlagda marken reserverad 

för sina ändamål. Av okänd anledning backade man sedan ur projektet
92

.  

1960 och 1961 beviljas bolaget istället bygglov för sammanlagt 37 enfamiljshus med 

strandnära läge i stadsdelen Sandviken öster om Boforsområdet, det vill säga ”på rätt sida 

staden”. Husen är grupperade i form av kedjehus längs med Böljevägen, och på grund av 

byggnadsbestämmelserna saknar samtliga hus både källare och vind, varför bebyggelsen blir 

extra låg
93

. Fönstren är stora och kvadratiska till formen och fasaderna består av eternitpaneler 

målade med plastfärg. 

Bara några kvarter därifrån uppför även bolaget genom Stiftelsen Boforsgårdar två stora 

flerfamiljshus av den typ som annars brukar förknippas med de större bostadsbolagen. 

Sammanlagt rymmer kvarteret Forellen 72 lägenheter, alltifrån enrummare till fyrarummare
94

. 

Under samma tid skickar bolaget en förfrågan till fastighetsnämnden om att få köpa ett 

markområde i stadsdelen Karlberg, endast någon kilometer från sin stålindustri i Kilstaverken. 

Sammanlagt rör det sig om 30 tomter som bolaget får köpa till ett pris av 6 300 kronor 

styck
95

. Även detta område bebyggs med enfamiljshus, i det här fallet friliggande villor vilka 

är placerade diagonalt på respektive tomt. 

En byggnation av det större slaget äger rum under samma tid på Gustavsgatan längre 

bort, men i samma del av staden. Ett iögonenfallande niovåningshus tar där form i Stiftelsen 
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Boforsgårdars regi. Den stora kolossen som vid den här tiden är en av de få av sitt slag 

presenteras som ett ”ungkarlshotell”, det vill säga bostäder ämnade åt inflyttade eller 

ensamstående arbetare vid Bofors, eller något av dotterbolagen
96

.  

Under efterkrigstiden börjar bolaget i allt större utsträckning att överlåta 

bostadsförsörjningsfrågan åt de lokala bostadsbolagen, och mot slutet av 1960-talet väcks 

frågan om att Stiftelsen Boforsgårdar ska bli en allmännyttig stiftelse. Detta efter att AB 

Bofors utryckt en önskan om att slippa engagemanget i stiftelsen med allt vad detta medför i 

form av tidskrävande administration
97

. 

Fortfarande in på 1970-talet engagerar man sig dock i bostadsförsörjningen. Under 1970 

når antalet anställda upp till 9 167 personer enbart i Karlskoga, en ökning med drygt 300 

personer från året innan. Trots det beräknar man att man kommer behöva anställa ytterligare 

ett hundratal personer inom den närmsta framtiden. Samtidigt beräknar man att runt 2000 

personer står i kö för en bostad.
98

 

Under 1970 börjar man uppföra tolv radhus vid Vassviksvägen i bostadsområdet 

Sandviken. ”Intresset för villor och radhus är i Karlskoga, liksom på flertalet andra orter, 

mycket stort”, konstaterar man i bolagets egen personaltidning Boforsaktuellt 1969 angående 

nybyggnationen. Radhusen, som enligt planerna kommer att byggas i två plan, är tänkta att 

innehålla både hobbyrum, bastu och tvättstuga. Dessutom är läget strandnära och området 

betecknas som barnvänligt
99

. 

Året därpå startar Knektåsprojektet norr om Vassviksvägen, på andra sidan 

Örebrovägen. Det rör sig om ett helt nytt bostadsområde alldeles i anslutning till det gamla 

Rosendal, på mark som sedan tidigare ägs av AB Bofors. Områdets yta är på cirka 36 hektar 

och fortfarande i december 1970 betecknas området som ”icke tidigare planlagt”
100

. Totalt 

omfattar de nya planerna 193 småhus och cirka 180 lägenheter i flerfamiljshus
101

. Spekulanter 

ombeds att anmäla sig till intressekontoret med en skriftlig anmälan där man även fyller i 

anställningsnummer och avdelning
102

. Bostäderna är med andra ord förbehållna anställda vid 

AB Bofors. 
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7. Slutsatser 

7.1 Karlskoga och AB Bofors – En hundraårig symbios 
 

 

Som Strömberg och Elander beskriver, började man i forskningen under 1970-talet inse att 

makten i en stad inte enbart utgick från toppskiktet av ortens politiker. Oftast handlade det 

istället om koalitioner mellan olika aktörer som delade ett gemensamt intresse. I en eller flera 

frågor – för en kortare eller längre period. Koalitioner av mer varaktig art kallas urbana 

regimer. Ett vanligt förekommande exempel på en urban regim är den som uppstår på orter 

med en stor och dominerande arbetsgivare, som till exempel bruks- och industriorterna. Som 

exempel tar Strömberg och Elander Munkfors i Värmland, där brukets inflytande var av den 

grad att kommunala beslut i strid med brukets intressen i stort sett var otänkbara. Ända fram 

till 1970-talet var dessutom ett antal poster inom olika kommunala nämnder reserverade för 

bruksledningen. 

På orter av denna karaktär kan man säga att näringslivet och kommunen närmast levde i 

symbios. Brukets intressen var i stort sett detsamma som kommunens intressen, och vice 

versa. Ett likartat förhållande blir tydligt i Karlskoga. Under mellankrigstiden deltog AB 

Bofors i bostadsbyggandet, och stod tillsammans med staten för tillhandahållandet av lån för 

egnahemsbygge. Utöver detta tog man på sig uppgifter som annars tillhörde den offentliga 

sektorn, såsom sjukvård, utbildning, barnstugeverksamhet och uppbyggnad av infrastruktur 

såsom avloppssystem, vägar och gatubelysning i vissa bostadsområden. Även en 

ungdomsgård anlades av bolaget. Denna ”samhällsservice” var visserligen till största delen 

ämnad åt bolagets anställda, å andra sidan var det utgifter som staden annars skulle fått 

finansiera.   

Bolagets dominans på orten handlade alltså inte om att man från ledningens sida 

använde sin ställning till att köra över kommunpolitikerna eller att utöva påtryckningar, även 

om sådant med stor sannolik hände på många orter. Det stora bolaget på orten var även 

beroende av stadens goda vilja. Ett konkret exempel är bostadsförsörjningsfrågan under 

efterkrigstiden. AB Bofors kunde inte ensamt producera nya bostäder åt den växande 

arbetskraften, utan var här beroende av staden för sin fortsatta expansion. Och staden var 

naturligtvis beroende av att AB Bofors kunde expandera.  

Huruvida det förekom några intressekonflikter mellan staden och bolaget är svårt att 

säga. Vad gäller markfrågor ägde AB Bofors stora delar av områdena runt Boforsverken och 
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österut, dessa användes till bostäder. När det kom till det stadsägda området runt 

Kilstaverken, var man dock tvungen att förhandla. Då man funderade över en utvidgning av 

området meddelade man fastighetsnämnden att man ville ha mark reserverad för bolaget, för 

eventuella framtida behov. Något som måste ses som ett privilegium i en expanderande stad 

där det stundtals rådde stor brist på kommunal tomtmark. I skrivelsen understryker man från 

bolagets sida vikten av att AB Bofors tillåts expandera, samt påminner om att staden tidigare 

klargjort att man är på det klara med detta faktum. En liten påtryckning alltså. 

Det är naturligtvis svårt att i efterhand tolka detta. Hade samma formulering skrivits av 

en småföretagare hade enbart en tolkning varit möjlig: Man vädjar till nämnden genom att 

klargöra hur beroende man är att få tillgång till marken. Men i och med att staden nu är så 

beroende av bolagets välgång, och att båda parter är väl medvetna om detta faktum, får 

formuleringen lätt en annan klang.  

Ett annat exempel är då bolaget ”kompletterar” en ansökan till fastighetsnämnden, där 

en högt uppsatt tjänsteman inom AB Bofors önskar bli tilldelad mark att bygga en villa på. 

Detta sedan familjen inte funnit den tidigare bostaden vara till belåtenhet. I brevet meddelar 

man från bolaget att man gärna ser att frågan blir löst på ett tillfredställande sätt, så att 

ingenjören och hans familj ska komma att trivas i Karlskoga. Underförstått är alltså att man 

från bolagets sida skulle tycka att det vore väldigt tråkigt om nämnden inte går tjänstemannen 

till mötes. 

Som undersökningen visat finns det fler exempel på hur AB Bofors på ett eller annat 

sätt är privilegierade vad gäller den kommunala planeringen. Bolagets intressen tas i akt då 

man upprättar bostadsförsörjningsprogram. Och i slutet av 1950-talet då Karlskoga stad 

uppvaktar länsbostadsnämnden i syfte att bli tilldelade en större byggnadskvot, gör man det i 

sällskap av bolagets representant.  Under lång tid har man även ett stort inflytande genom att 

man tillsammans med staden är likvärdig delägare i det allmännyttiga Karlskoga Bostads AB. 

Tillsammans med Stiftelsen Boforsgårdars verksamhet är bolaget alltså på olika sätt 

involverat i cirka 12 % av bostadsbyggandet under perioden. Något som dock blir tydligt mot 

slutet av perioden är engagemanget i bostadsförsörjningsfrågan minskar. Det diskuteras 

huruvida Stiftelsen Boforsgårdar istället ska tillfalla allmännyttan, och 1974 köper kommunen 

bolagets andel i Karlskoga Bostads AB.  

I skarven mellan 60- och 70-tal då befolkningen är som störst har bolaget uppemot 

10 000 anställda, bara i Karlskoga. Alltså en fjärdedel av kommuninvånarna!  Man kan med 

andra ord påstå att AB Bofors väl och ve påverkade alla innanför stadens gränser, inte bara de 

som bodde öster om ”kôlbroa”. 
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7.2 Bostadsbyggande av stora proportioner 

 

En reflektion på de siffror som framkommit i denna undersökning är att bostadsbyggandet i 

Karlskoga nådde sin kulmen redan innan Miljonprogrammet tog fart 1965, vilket framgår av 

figur 7:1 nedan. Detta trots alla de motgångar i form av brist på exploateringsytor och 

minskade byggkvoter som uppdagades i början av 1960-talet. Det storslagna bostadsområdet 

Ekeby med sina drygt tusen lägenheter färdigställdes under första halvan av 1960-talet. Likaså 

bebyggelsen i stadens centrala delar såsom kvarteret Höken längs med en av centrumlederna, 

eller kvarteret Duvan med sina åttavåningshus med tillhörande affärscentrum.  

Faktum är att majoriteten av aktörerna på orten hade sin mest intensiva period före 

1965. Därmed ser kurvan för bostadsbyggandet i Karlskoga annorlunda ut än för riket i stort. 

Där ser man, förutom en nedgång under 1966 att kurvan pekar stadigt uppåt ända fram till 

1970. Det ska dock påpekas att en årsvis granskning av bostadsproduktionen inte alltid är ett 

effektivt sätt att mäta produktionstakten. Många stora byggprojekt tar ett eller två år att 

färdigställa vilket medför att statistiken kan visa på noll ett år för att sedan visa på 150 två år 

senare. 

Hursomhelst visar statistiken att 57 % av de lägenheter som färdigställdes under 1960-

talet, producerades mellan 1960 och 1964. Det är även under den första femårsperioden av 

denna undersökning som staden genomgår sin största förändring – en snabb och 

genomgripande urbanisering. Staden breder ut sig i alla riktningar, och områden som tidigare 

bestått av ängs- och skogsmark bebyggs med niovåningshus, trevåningslängor och 

stadsdelscentrum, såsom i fallet med Ekeby. Naturligtvis pågick denna process även efter 

1965, området Stråningstorp är ett målande exempel, men den hade inte riktigt samma 

omdanande effekt på stadsbild eller infrastruktur. För det första var stora delar av stadens 

centrala delar färdigbyggda under första halvan av 1960-talet, undantag finns naturligtvis, och 

för det andra byggdes i princip inga nya punkthus efter 1965. Överhuvudtaget inskränkte sig 

punkthusens storhetstid för Karlskogas del till en period på knappt fem år. 

Under slutet av 1960-talet märks en nedgång i bostadsbyggandet. Undantaget är den 

storskaliga exploateringen av Stråningstorpsområdet 1968-1972, som dock snarast får 

betecknas som en sista suck för bostadsbyggandet i Karlskoga. Det stora 

bostadsbyggnadsprojekt som skulle bli stadens bidrag till Miljonprogrammet fick avbrytas 

halvvägs. Och trots att ytterligare tusen nya bostäder var planerade, hade istället ett överskott 

börjat bli tydligt.  
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Figur 7:1 

 
Källa: Bilaga1 

Diagrammet visar att en majoritet av den faktiska bostadsproduktionen i Karlskoga ägde rum under 
undersökningsperiodens första halva. Det rör sig visserligen inte om någon överväldigande majoritet, men det 
blir tydligt att bebyggelseutvecklingen i Karlskoga inte följer kurvan för riket som helhet. Jämför med 7:2 nedan.  
 
 

Figur 7:2 

 

Källa: SCB 
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Med facit i hand är det svårt att inte förundras över de optimistiska 

befolkningsprognoser som lades fram under 1960-talet. Enligt en prognos från slutet av 

decenniet skulle staden ha 40 000 invånare 1970, en siffra som i och för sig inte var så 

missvisande. Denna beräknades dock öka till 43 000 1975, och det är här prognoserna och 

verkligheten skiljs åt. Betraktar man en aktuell Karlskogakarta kan man se tydliga spår av den 

tidens visioner. Detta i form av huvudleder som löper flera kilometer genom tätbebyggelsen, 

för att sedan tvärt bytas i en till synes omotiverad nittiograderssväng. Sådana exempel 

återfinns i stadens sydvästra och nordöstra delar, och visar att det troligtvis fanns planer för en 

omfattande utvidgning av tätbebyggelsen. 

Verklighetens befolkningskurva når istället sin kulmen 1970 med 39 508 invånare och 

börjar sedan dala oavbrutet från och med 1971
103

. Som Thomas Hall beskriver det: 

”Prognoserna för befolkningsutveckling respektive bostadsefterfrågan blev tämligen snart 

korrigerade av verkligheten”
104

. Även i stadsfullmäktige höjdes röster om att dessa prognoser 

hade dålig förankring i verkligheten. 

Då det inte finns några detaljerade demografiska uppgifter att tillgå är det svårt att säga 

exakt vad som orsakade befolkningsminskningen i det första stadiet. Som nämnts tidigare stod 

drygt tusen personer i bostadskö flera år efter att befolkningsminskningen börjat. Och bara ett 

år innan kurvan började dala, meddelade AB Bofors att man var i behov att nyanställa. Viktigt 

att komma ihåg är dock att antalet personer i bostadskö inte är att likställa med personer utan 

bostad. Samt att fler faktorer än in- och utflyttning påverkar de demografiska förhållandena. 

 Nyproduktionen av bostäder i flerfamiljshus avstannar i Karlskoga helt efter 1972. Vid 

den tiden pågår den fortfarande i resten av landet, dock med förminskad intensitet. Betraktar 

man kurvan över bostadsproduktionen för riket under perioden 1965-74 blir det tydligt att 

byggandet når sin kulmen 1970 för att sedan genast vika nedåt
105

. Detta är alltså inte en trend 

som enbart gäller landets industriorter. Nedgången i världsekonomin, en minskad 

ungdomskull, samt en kraftig uppbromsning av urbaniseringstakten gör att bostadsbolag över 

hela landet brottas med samma problem som man gör i Karlskoga. Och det lägenhetsöverskott 

som enligt de statliga utredningarna efter kriget skulle vara en garanti för att hålla hyrorna på 

en rimlig nivå, blev istället det som stjälpte bostadsbolagen
106

. 
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7.3 Höjd bostadsstandard 

 

 

Rubriken ovan syftar på den statliga utredning som 1965 lade riktlinjer för den nya tidens 

bostadsbyggande
107

. Överlag innebar utvecklingen att bekvämligheter som idag ses som 

självklara blev standard.  

Enligt den inventering av stadens lägenhetsbestånd som gjordes under 1930-talet var 

standarden förhållandevis god. Detta enligt den tidens kriterier, icke att förglömma
108

. I början 

av 1960-talet hade den stora omvandlingen av bostadsbeståndet redan påbörjats, men 

fortfarande saknades bekvämligheter som egen dusch och varmvatten i många lägenheter, och 

i två av tio lägenheter saknades wc.  

Vad som utmärker lägenheternas utformning under 1960-talet, förutom en generellt sett 

större boyta, är utformningen av hygienutrymmena. Dessa ytor, som i hus byggda strax efter 

kriget ofta var minimala, började under 1960-talet göras allt större. Gott om utrymme gavs här 

åt både toalett, handfat och dusch/badkar. Samma sak gällde för köksutrymmen som nu 

gjordes så stora att man fick plats med både köksbord, stolar och en kökssoffa. Till viss del en 

återgång till äldre tiders ideal då köket skulle vara en samlingsplats åt hela familjen
109

.  

Ser man till lägenhetsstandarden i Karlskoga under första halvan av 1960-talet faller den 

väl in i mallen. För att återigen ta Ekeby som exempel kan nämnas att den genomsnittliga 

lägenheten på Gösta Berlings väg var en trerummare på 76 kvadrat, utrustad med rymligt kök 

och halvkaklat badrum med badkar. Även tillgång till så kallade bostadskomplement, det vill 

säga tvättstuga, matkällare med mera, fanns att tillgå.  

Kraven och önskemålen vad gäller lägenheternas storlek förändrades i takt med 

familjernas förbättrade ekonomi. Ett resultat bland annat beroende av att båda parterna i 

hushållet allt oftare förvärvsarbetade. I statistiken från den kommunala bostadsförmedlingen 

framgår det att man 1960 ansåg en tvårummare vara ett fullt rimligt alternativ för en familj 

med 1-2 barn. Vid den här tiden var även tvårummaren den vanligaste lägenhetstypen i 

Karlskoga. Vad som ansågs vara rimligt förändrades dock snabbt. På Ekebyområdet några år 

senare var en majoritet av lägenheterna trerummare. Och i kvarteret Lantmätaren som 

färdigställdes 1968 var hälften av alla lägenheterna trerummare, och 29 procent fyrarummare. 

De ökade lägenhetsytorna låg naturligtvis helt rätt i tiden, åtminstone sett till de nationella 
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riktlinjerna. Mer än en tredjedel av alla nyproducerade bostäder i Sverige under perioden 

1960-1975 var trerummare
110

.  Men i början av 1970-talet börjar en annan utveckling ta form 

i Karlskoga.   

I dokumentationen från det tidiga 1970-talet blir en märklig ekvation tydlig: Mellan ett 

och två tusen personer befinner sig i den kommunala bostadskön, samtidigt som flera 

bostadsbolag brottas med ekonomiska förluster på grund av ett allt större bestånd av outhyrda 

lägenheter. 1970 befinner sig 1 865 personer i kö för en bostad, och fortfarande 1974 köar 

1 175 personer.  

Den ena förklaringen till detta är att barnfamiljerna, efter de senaste trettio årens 

massproduktion av likriktade hyreshuslängor, nu hade börjat tröttna på denna boendeform. 

Det som under 1950-talet symboliserat modernitet, funktionalism och en höjd 

levnadsstandard, hade vid början av 1970-talet istället börjat betraktas som ett 

andrahandsalternativ. Få barnfamiljer ville trängas i en sliten trerummare; nu var en rymlig 

villa med trädgård istället det självklara valet. Det vill säga, för dem som hade råd. 

Den andra förklaringen är att efterfrågan på mindre bostäder, såsom ettor och tvåor, 

återigen började öka vid denna tid. Detta dels på grund av rekryteringsbehovet hos AB 

Bofors, som fortfarande var en faktor att räkna med. Dels på grund av byggnationen av ett 

helt nytt lasarett med sjukhusapotek, frisörsalonger, bank, postkontor och försäkringskassa 

vilket skulle komma att kräva åtskilliga nyanställningar. En stor del av alla de nyproducerade 

tre- och fyrarumslägenheterna hade med andra ord blivit överflödiga. 

 

7.4 Hyreslägenhet eller bostadsrätt? 
 

I exemplen från de tre bostadsområdena i Storstockholmsområdet visar Söderqvist i sin 

avhandling hur HSB stod som ensam byggherre i det hårt exploaterade Täby centrum, trots 

klara önskemål om att delar av marken skulle bebyggas av ett helt eller delvis kommunalt 

bolag – det vill säga allmännyttan.   

En förklaring till denna HSB-dominans är enligt Söderberg den obalans som rådde 

mellan kommunerna och de etablerade bostadsbolagen vad gäller resurser och kompetens. I 

många fall stod kommunerna inför valet att själva planera och exploatera mark för 

bostadsändamål, något som var oerhört kostsamt och resurskrävande.  Eller att överlåta detta 

på annan aktör och därmed förlora sitt inflytande över bostadsutbudet.  
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I Karlskoga hade staden en förhållandevis svag ställning som byggherre efter kriget. De 

största aktörerna sett till kapital och kompetens var HSB, Svenska Riksbyggen och AB 

Bofors. Stadens del inskränkte sig till ena halvan av ägandet i det allmännyttiga Karlskoga 

Bostads AB. Så såg situationen ut fram till 1960, då det första helt kommunägda Stiftelsen 

Hyresbostäder i Karlskoga bildades. Allmännyttiga bostadsbolag hade alltså funnits sedan 

tidigare, men alltid med någon av ”de tre stora” som delägare.  

Den nya kommunala stiftelsen var helt klart underrepresenterad sett till kvantiteten i 

byggandet under 1960-talets första halva. Då när bostadsproduktionen annars var som mest 

intensiv. Att Stiftelsen hyresbostäders produktion låg på en blygsam nivå under första halvan 

av 1960-talet betydde dock inte att det allmännyttiga bostadsbyggandet alltid gjorde det. Dock 

är det uppenbart att det var de kooperativa föreningarna som dominerade bostadsmarknaden. 

Om vi återigen tar bostadsområdet Ekeby som exempel blir det tydligt att de allmännyttiga 

bolagen är i minoritet med 35 % mot 65 %. Svenska Riksbyggen står här ensamt för mer än 

hälften (53 %) av de bostäder som produceras i den nya stadsdelen, medan HSB står för 11 %.  

Från år 1960 till och med 1964 produceras cirka 760 hyreslägenheter medan antalet 

bostadsrätter ligger på drygt tusen. Betraktar man istället den andra halvan av 1960-talet är 

förhållandet det omvända. Från och med 1965 till 1972 är Stiftelsen Hyresbostäder den 

dominerande byggherren i Karlskoga då man ensamt står för 71 % av alla nybyggnationer. En 

utveckling som har sin naturliga förklaring i det nationella bostadsbyggnadsprogrammet 

1965-74. I egenskap av kommunalt allmännyttigt bostadsbolag gynnades man av de statliga 

lånereglerna, och som framgår av stadsfullmäktiges protokoll och handlingar, gick staden i 

borgen för de lån som behövdes för att färdigställa de fyra stora bostadsområdena i 

Stråningstorp 1968-1972.  

Hur ska man då tolka och kategorisera detta? Ja, dels kan man välja att se på relationen 

allmännyttig – icke allmännyttig bostadsproduktion. Enligt detta synsätt är det allmännyttiga 

bostadsbyggandet utan tvekan dominerande under denna period, vilket framgår av figur 7.3 

nedan. Lite mer komplicerat blir det om man ser till vilken byggherre som är den 

dominerande. Under hela den period undersökningen avser finns nämligen bara ett helt 

kommunägt bostadsbolag i Karlskoga. De övriga allmännyttiga bolaget ägs till hälften av 

antingen Svenska Riksbyggen eller AB Bofors.  

Än mer komplicerat blir det när man beaktar det faktum att Svenska Riksbyggen 1953 

övertog förvaltningen av Karlskoga Bostads AB:s lägenhetsbestånd. På så vis fick den i 

grunden socialdemokratiska organisationen ett stort inflytande på orten med ett stort 

lägenhetsbestånd bestående av både hyresrätter och bostadsrätter. 
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Figur 7:3 

 
Källa: Bilaga 1 

Som framgår av figuren är Stiftelsen Hyresbostäder den dominerande aktören i Karlskoga under den 
aktuella perioden. Överhuvudtaget är de allmännyttiga bostadsbolagen i majoritet vad gäller 
nyproduktionen av bostäder. Dock bör det poängteras att Svenska Riksbyggen förvaltar 
bostadsbeståndet hos både Karlskoga Bostads AB och AB Karlskogabyggen. 

 

Geografiskt sett kan vissa mönster skönjas. För HSB:s del är en majoritet av bebyggelsen 

lokaliserad till stadens centrala och norra delar såsom kvarteret Lärkan eller bebyggelsen i 

trakterna kring Rävåsen. Koncentrationen är dock ännu starkare innan den tid undersökningen 

avser. Något som har sin orsak i att HSB var först att etablera sig i staden. För Riksbyggens 

del är det främst den norra delen av staden som exploateras, något som även detta är ett 

mönster från tiden före 1960. Det tydligaste mönstret står dock Stiftelsen Hyresbostäder för, 

då i princip hela den sydvästra delen av Karlskoga har stiftelsen som byggherre.  

Det framgår inte av dokumenten vad som föranlett de olika besluten gällande tilldelning 

av tomtmark. En process som annars skulle vara intressant att undersöka. HSB visade 1959 

intresse för södra delen av Ekeby, mark som istället tillföll Karlskoga Bostads AB och 

Svenska Riksbyggen. Bara några månader senare, i början av 1960, visade AB Bofors intresse 

för ett annat av kvarteren i stadsdelen. I en skrivelse till fastighetsnämnden förklarar man från 
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bolagets sida att man är intresserad av någon av fastigheterna i samma kvarter som HSB 

tidigare ansökt om att få köpa. Vad som hänt på vägen framgår inte, men uppenbart är att 

bolaget fått ett positivt besked, men blivit tilldelat en annan fastighet i samma stadsdel. Denna 

överlåter man i sin tur till AB Karlskogabyggen året därpå.  

I flera stadsdelar finner man å andra sidan en bebyggelse där flera olika aktörer varit 

verksamma på en förhållandevis lite yta. Det kan handla om tre till varandra angränsande 

fastigheter bebyggda av tre olika aktörer. Det går alltså inte att finna några direkta belägg för 

att endera parten på något sätt skulle vara gynnad av fastighetsnämnden som var den 

kommunala nämnd vilken tillhandahöll bebyggelsemark åt de olika aktörerna.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den brist på hyresrätter som varit rådande i 

Karlskoga under mellankrigstiden, och som föranlett stadsfullmäktige att ta upp frågan om att 

bilda en allmännyttig stiftelse, mot slutet av perioden var åtgärdad. Som redan konstaterats 

var en majoritet av de lägenheter som byggdes mellan 1960 och 1975 hyresrätter. En 

överrepresentation som blev än mer tydlig under 1960-talets senare del; fullt i enlighet med de 

statliga visionerna alltså.  

Så, trots att staden inte nådde upp till den kvot som var satt, nådde man ändå målet med 

bostadsbyggandet under efterkrigstiden: En övergång till ett modernt och funktionellt 

lägenhetsbestånd för alla, samt ett stopp för trångboddheten.     

 

7.5 Slutord 
 

Miljonprogrammet som begrepp är aningen missvisande. Under föregående tioårsperiod 

(1955–1964) producerades strax under 700 000 nya lägenheter i landet
111

. Miljonprogrammet 

utgör alltså inte i sig någon revolution sett till tidigare byggande, även om det naturligtvis 

visar på en kraftig ökning. Inte heller var idén om en god och funktionell bostad för alla 

någonting som uppfanns 1965. Snarare kan man se Miljonprogrammet som en fortsättning på 

någonting som påbörjats långt tidigare. 

För Karlskoga och dess grannar i Bergslagen tog historien en annan vändning än för 

många andra kommuner i landet. Lika snabbt som dessa orter hade växt upp kring sågverk, 

järnbruk och gruvor, nästan lika snabbt avfolkades de under 1970-talet och framåt. I 

Karlskogas fall hann man inte ens fullfölja sin tilldelade del av miljonprogrammet innan 

nedgången började.  
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Redan i början av 1960-talet såg man med oro från statligt håll på det faktum att många 

orter hade ett ensidigt näringsliv. Något som gjorde dem extra känsliga för 

konjunktursvängningar
112

. Och historien skulle komma att bekräfta detta med råge. Grunden 

till välståndet på dessa orter blev alltså även deras fall, och många av de stora 

industriområden som försörjt ortens invånare i generationer, ligger idag som mäktiga ruiner i 

städernas utkanter.   

Och bostäderna? Stora delar av det bestånd som skapades under De gyllene åren blir 

under det tidiga 2000-talet mat för grävskoporna. I ett nyhetsreportage någon gång runt 

millennieskiftet påstods det att Karlskoga toppade listan över antalet pågående rivningsprojekt 

gällande flerfamiljshus i landet. En topplacering som naturligtvis satt sina spår. 

Bostadsområdet Ekeby finns kvar, men har gallrats ut rejält. Och kvarteret Byggaren i 

Stråningstorp som innan färdigställandet bestod av en vildvuxen skogsbacke, har idag 

återigen antagit samma form.  

Det ska tilläggas att de flesta av dessa kommuner idag jobbar hårt för sin överlevnad, 

och många tappra försök görs för att, om inte vända trenden, åtminstone bromsa upp den 

negativa utvecklingen. I Degerfors har man gjort om delar av valsverket till en nöjes- och 

evenemangslokal, och i Karlskoga har några av husen i Ekeby gjorts om till upplevelsehuset 

Boda Borg. Listan på exempel kan göras lång, och i flera av fallen har satsningarna slagit väl 

ut. Att undersöka dessa orters försök till återhämtning under 1990-talet skulle vara ett 

intressant ämne för framtida forskning. Är dessa orter dömda till undergång eller finns det 

andra vägar? Går det att omvandla strukturen på en ort som tidigare varit så beroende av en 

enda bransch? 

Även en djupare analys av relationen mellan AB Bofors och Karlskoga stad skulle vara 

intressant att göra. Både vad gäller tillgången till mark och produktionen av bostäder. 

Speciellt som jag misstänker att bolagets ställning på orten var ännu starkare före den tid min 

undersökning avser. En sådan undersökning är dock beroende av att bolaget är villiga att 

ställa sitt arkiv till förfogande. 
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8. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka bostadsutvecklingen i Karlskoga, perioden 

1960-1975. Faktorer som studerats har varit a) kvantiteten av byggandet, b) eventuella 

mönster över tid, samt c) planering och bostadsstandard.  

Motiveringen till valet av Karlskoga som undersökningsobjekt är att staden utgör ett 

exempel på en expansiv svensk industriort under efterkrigstiden. Därmed har det även varit av 

intresse att undersöka relationen mellan ortens stora industri AB Bofors och staden. Detta har 

gjorts med Strömberg och Elanders teori om urbana regimer som grund. En teori som i korta 

drag går ut på att makten över beslutsfattande i en stad är fragmenterat. Det vill säga, makten 

vilar inte enbart hos det politiska toppskiktet, utan delas (inofficiellt) mellan olika 

intressegrupper. En relation som exemplifieras väl på många av de gamla bruksorterna där 

bruksdisponenten och stadsfullmäktige i praktiken var näst intill likvärdiga i fråga om beslut 

rörande ortens näringsliv. För Karlskogas del blir det tydligt att staden och AB Bofors har ett 

nära nog symbiotiskt förhållande till varandra. Bolaget som på många sätt är ortens stora 

försörjare, involveras i planeringen som rör bostadsbyggnadsprogram och markanvändning. 

Bolagets starka ställning blir extra tydlig i de skrivelser som skickas till de kommunala 

nämnderna där man framför sina önskemål med stor tyngd.  

Vad gäller kvantiteten av bostadsbyggandet under den aktuella perioden är det tydligt 

att Karlskoga inte följer den kurva som riket i stort uppvisar. För Karlskogas del är 

byggtakten mycket intensiv under de fem första åren för att sedan mattas av något under 

1960-talets andra hälft. 1970 når stadens befolkningskurva sin kulmen och börjar sedan vika 

nedåt. Resultatet blir ett överskott av lägenheter i de färdigställda stadsdelarna. 1972 upphör 

produktionen av bostäder i flerfamiljshus helt i Karlskoga, medan den fortsätter i resten av 

landet. Dock med förminskad styrka, ska det nämnas. Bostadsproduktionen i Karlskoga 

upphör dock inte utan övergår i byggandet av villor och radhus, en trend som staden delar 

med resten av landet. 

När det kommer till de olika aktörerna på marknaden är situationen i Karlskoga aningen 

komplicerad. Förutom de kooperativa föreningarna Svenska Riksbyggen och HSB finns under 

perioden även tre allmännyttiga bostadsbolag: Karlskoga Bostad AB, AB Karlskogabyggen 

och stiftelsen Hyresbostäder. Förutom detta bidrar även AB Bofors till bostadsproduktionen 

genom Stiftelsen Boforsgårdar. Det som gör det hela än mer svåröverskådligt är det faktum att 

flera av dessa aktörer ägs av två intressenter varav en är Karlskoga stad. 

Klart är dock att det är de allmännyttiga bostadsförsörjarna som är dominerande under 

perioden som helhet. Störst är den helt kommunala Stiftelsen Hyresbostäder som ensam står 

för 44 % av bostadsproduktionen. Totalt står allmännyttan för 61 %. Det bör dock påpekas att 

de kooperativa Svenska Riksbyggen och HSB är dominerande under de fem första åren. Det 

är först efter 1966 som Stiftelsen Hyresbostäder tar över rodret. En förklaring är det statliga 

bostadsbyggnadsprogram om en miljon nya bostäder 1965-1974. En vision som de lokala 

allmännyttiga bostadsbolagen var ålagda att förverkliga. 
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Bilaga 1 

Byggnationer i Karlskoga 1960-1975 

Bygg

år 

Kvartersnamn Adress Antal 

lgh 

Byggherre 

1960 Vårdhemmet 2 

Vårdhemmet 2 

Malmgårdarna 3 

Mårbacka 

Forellen 

Mineralvägen 2-6 

Mineralvägen 8 

Kilstavägen 14 

Mårbackavägen 9-15 

Vindarnas väg 1-9 

68 

36 

12 

125 

72 

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder 

Stift. Boforsgårdar 

HSB 

Stift. Boforsgårdar 

1961 Gesällen 10 

Höken 1 

Fröding 

Gasellen 6 

Gullvivan 

Värmlandsvägen 26 

Gustavsg. 10-14 och Bregårdsg. 25-29 

Gärdesg. 1b-c 

Gärdesgatan 1a 

Skrantabacken 1a-d 

32 

129 

18 

120 

24 

Stift. Hyresbostäder 

AB Karlskogabyggen 

HSB 

Stift. Boforsgårdar 

Stift. Boforsgårdar 

1962 Haren  

Lyriken  

Hedgatan 19-27 

Gösta Berlingsv. 2-10 och Sintrams v. 1 

189 

162 

HSB 

Riksbyggen 

1963 Slagan 7 

Skäran 6 

Poeten 3 

Poeten 4 

Lärlingen 

Lyriken 1 

Karlbergsvägen 1 

Kilstavägen 10 

Gösta Berlingsväg 5-17 

Gösta Berlingsväg 19-25 

Gustavsgatan 9a-c,11a-c 

Gösta Berlingsv. 12-18 och Sintrams v. 3-5 

24 

15 

143 

90 

54 

147 

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder  

Karlskoga Bostad AB 

Karlskoga Bostads AB 

HSB 

AB Karlskogabyggen 

1964 Höken 2 

Höken 3 

Duvan 9 

Poeten 5 

Sonetten 2 

Bregårdsgatan 23 

Hantverksgatan 4-6 

Värmlandsvägen 5-9 

Gösta Berlingsväg 27-41 

Sintrams väg 2-4 

24 

36 

52 

246 

48 

AB Karlskogabyggen 

AB Karlskogabyggen 

Karlskoga Bostads AB 

Riksbyggen 

Riksbyggen 

1965 Skrantafallet 

Lärkan 

Poeten 6 

Skrantahöjdsvägen 

Bangatan 10a-d,6, 8 a-c, 2, 4 a-b 

Gösta Berlingsväg 43-53 

215 

147 

135 

Stift. Hyresbostäder 

HSB 

Riksbyggen 

1966 Kranen 1 Sandviksvägen 99 Stift. Hyresbostäder  

1967 Kranen 2 Sandviksvägen 96 Stift. Hyresbostäder  

1968 Stören 4 

Stören 6 

Lantmätaren 3 

Geologen 2 

Blåhaken 15 

Saxlyckevägen 7-11 

Saxlyckevägen 

Baggängsvägen 28-42 

Skrantahöjdsvägen 48-54 

Skolgatan 11-29 

54 

100 

204 

67 

80 

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder  

Stift. Hyresbostäder 

1969 Kartografen 1 Skrantahöjdsvägen 60-66 156 Stift. Hyresbostäder  

1970 Geologen 3 

Geologen 4 

Baggängsvägen 

Baggängsvägen 61 

84 

240 

Stift. Hyresbostäder 

Stift. Hyresbostäder 

1971 Örnen 12 

Tången 1 

Mejseln 1 

Ripan 2  

Värmlandsvägen 8-12 

Sandviksvägen 4-8  

Sandviksvägen 7-9 

Badstugatan 26-36 

113 

39 

42 

38 

Riksbyggen 

AB Karlskogabyggen 

AB Karlskogabyggen 

Stift. Hyresbostäder  

1972 Löten  

Byggaren 

Lötgårdarna 1-26 

Stråvägen 

189 

246 

HSB 

Stift. Hyresbostäder  

     

  Karlskoga Bostads AB 

AB Karlskogabyggen 

Stiftelsen Hyresbostäder 

Svenska riksbyggen 

HSB 

Stiftelsen Boforsgårdar 

Summa 

285 

417 

1854 

704 

722 

228 

4210 

 

     

Källa: Byggnadsnämnden och fastighetsnämnden 1959-1975 samt Riksbyggen, HSB och Hyresbostäder i 
Karlskoga AB 
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Bilaga 2 

Ekeby – En ABC-stad i Bergslagen 
Områdets framväxt 

 

 

För att ge ett konkret exempel på bostadsbyggandet i Karlskoga under den aktuella epoken 

har jag valt att göra ett längre nedslag, en detaljstudie om man så vill, i stadsdelen Ekeby. 

Området är beläget längs med E 18 vid den västra utfarten mot Karlstad och Oslo, och torde 

vara bekant för de flesta som brukar passera genom staden.  

Detaljplanen för området innefattar fem kvarter: Visan, Lyriken, Poeten, Sonetten och 

Mårbacka. Genom bostadsområdet skär gatorna Sintrams väg, Gösta Berlings väg och Selma 

Lagerlöfs väg. Dessutom ramas området in av en järnväg i norr och E 18 i söder.  

 

 
Bostadsområdet Ekeby i västra utkanten av Karlskoga. Området var tidigare en lertäkt åt Ekeby 
Tegelbruk vilket var beläget i kvarteret Mårbacka. Vägsträckan märkt ”proj. väg” längst ned i bild är 
nuvarande E 18. 

 

 

1960 beviljas Svenska Riksbyggen bygglov för att påbörja Karlskogahus nr 12 i kvarteret 

Lyriken. På andra sidan Gösta Berlings väg får Karlskoga Bostads AB bygglov till kvarteret 

Poeten 3 och 4 vilket bland annat innefattar tre stycken planerade niovåningshus
113

. 

Byggnationerna får stor uppmärksamhet i medierna, och lokaltidningen beskriver det 

planerade området som ”ultramodernt” och ”av utpräglat amerikanskt snitt”.
114
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 Karlskoga stad, D3Register över byggnadslov 1959-1967. 
114

 Karlskoga Tidning, 1962-03-10. 
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Exploateringen av Ekebyområdet lockade många intressenter, och förutom Karlskoga 

Bostads AB och Karlskogabyggen ville även HSB ha en del av kakan. Redan i december 

1959 skickar HSB en ansökan till Fastighetsnämnden där man ansöker om att få köpa 

tomtmark i kvarteret Poeten
115

. Som redan nämnts ändrades planerna av okänd anledning. 

Anmärkningsvärt för just Ekeby är att det är det första exemplet i Karlskoga på en så 

kallad ABC-stad. Begreppet syftar på arbete, bostad och centrum; en tanke om att bygga en 

stad i staden. Istället för att ta sig in till de på den tiden trånga och föråldrade stadskärnorna 

var det tänkt att man skulle ha både arbete, bostad och den viktigaste samhällsservicen inom 

ett rimligt avstånd, i sin egen del av staden. Man talade om att decentralisera näringslivet i 

städerna och att kanske till och med försöka skapa ”celler” som kunde uppträda förhållandevis 

självständigt i förhållande till staden i stort
116

.  

Konceptet var i första hand ämnat för storstäderna – Vällingby utanför Stockholm är ett 

av de första exemplen – men kom att bli utmärkande för de nya stadsdelarna som växte upp 

under 1960-talet. Täby Centrum som beskrivs i Söderqvists avhandling är ett annat exempel, 

om än i betydligt större skala än Ekeby. 

Sociala faktorer hade vid den här tiden börjat få allt större utrymme i stadsplaneringen. 

Det handlade inte längre enbart om bostadsförsörjning, utan även om hur bostaden och den 

omkringliggande miljön påverkade människorna som bodde där. Det gavs till och med kurser 

i hälsosamt stadsbyggande där stadsarkitekter, lantmätare och förtroendemän inom 

kommunerna bjöds in för att ta del av den nya tidens tänkande
117

.  

1965 presenteras en statlig utredning med namnet Höjd bostadsstandard där man bland 

annat presenterar resultatet av en bostadssociologisk undersökning. Där framkommer det 

bland annat att just avståndet från hemmet till stadens centrala delar och även till 

arbetsplatsen ses som ett problem. En önskan utrycks om förbättrade kommunikationer eller 

eventuellt andra lösningar. Även en önskan om förbättrade möjligheter för barnen i form av 

lekplatser och bilfria grönytor utryck av de tillfrågade i undersökningen.  

I utredningen hänvisar man även till idéer som tidigare lagts fram, där målet med den 

nya tidens byggande var: ” [A]tt bygga ur hygienisk och funktionell synpunkt ändamålsenliga 

bostadsområden och att skapa etiskt och socialpsykologiskt fullvärdiga miljöer, där 

medborgarnas intressen och aktiviteter fritt kunde utvecklas, och där deras möjligheter till 
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 Fastighetsnämnden, 1959 A1:17 (Bilaga 270). 
116

 SOU 1945:63, Slutbetänkande angivet av Bostadssociala utredningen. 
117

 Byggnadsnämnden, Bilagor till protokoll A1:67. 
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kontakt, samarbete och deltagande i samhällsarbetet skulle underlättas”
118

. Detta låter som en 

närmast utopisk vision kring stadsplaneringen under sextiotalet, speciellt med tanke på hur 

många människor i efterhand har kommit att uppfatta de typiska ”betongområdena” i 

städernas utkanter. 

Något som också är en viktig komponent i det nya tänkandet är önskan om att så långt 

det är möjligt skilja gångtrafikanter från motortrafiken i bostadsområdena, något man kallar 

differentiering. Helst skall barnen kunna ta sig till och från sin skola, samt mellan hemmet och 

lekplatsen utan att behöva komma i kontakt med biltrafiken. Denna tanke realiserades till stor 

del under 1950- och 1960-talets byggande, och resulterade i att bostadsområdena ofta bestod 

av olika formationer och grupperingar med grönytor och gångvägar mellan huskropparna. 

Samlat på en och samma plats förlades sedan väl tilltagna parkeringsplatser i anslutning till de 

breda gatorna.  

Det som gör att bostadsområdet Ekeby, mer än andra stadsdelar i Karlskoga, får 

karaktären av en ABC-stad är helt enkelt den rikedom på service som, förutom det stora 

bostadsbeståndet, präglar området. Vid invigningen av det nya stadsdelscentrat Ekeby torg i 

november 1962 slår stadens största Konsumaffär upp portarna; Likaså Hinderssons livsmedel 

som även den är den största i lokal köpmannaregi. Helt klart är att man i och med denna 

kapacitet gott och väl kan konkurrera med centrumhandeln i Karlskoga.  

Elias Ericsson, direktör för Karlskoga Bostads AB, konstaterar i samband med 

invigningen att dessa och de kommande butikerna runt torget kan komma att vänta sig ett 

ytterst gott kundunderlag. När hela Ekeby är färdigställt beräknar man nämligen att 1 300 

familjer kommer att bebo området
119

.  

I juni några månader innan invigningen ansöker AB Karlskogabyggen om bygglov för 

sex bostadshus i kvarteret Lyriken
120

. På ett tidigt stadium meddelar även AB Bofors att man 

är intresserad av få ta del av kakan, och påpekar i en skrivelse till fastighetsnämnden att detta 

varit ett krav sedan länge. Det område man är intresserad av är i första hand kvarteret Poetens 

västra del, och tilltänkt byggherre är Stiftelsen Boforsgårdar
121

. Enligt den första detaljplanen 

för Ekeby är området tänkt att erbjuda 1 116 lägenheter
122

.   
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 SOU 1965:32, S. 496. 
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 Karlskoga Tidning, 1962-11-23. 
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 Byggnadsnämnden, 1962 A1:50. 
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 Fastighetsnämnden, 1960 A1A:21 (Bilaga 39). 
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 Fastighetsnämnden, 1960 A1A:21 Detaljplan för Ekeby. 
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Ekebyskolan 

Enligt äldre stadsplanering var kvarteret Visan i likhet med de övriga fyra kvarteren tänkt att 

bebyggas med bostäder, totalt sex stycken huskroppar i u-formationer. I oktober 1961 ändras 

dessa planer dock; av vilken anledning är inte helt klarlagt
123

. Vid den här tiden växte staden 

fortfarande och behovet av nya bostäder var sålunda stort. I och med bortfallet av detta 

område minskade det planerade antalet lägenheter i området med 144 stycken
124

.   

En tänkbar anledning skulle kunna vara att planerna kring yrkesskolan, senare 

gymnasiet Bergslagsskolan (2011 Möckelngymnasiet), någon kilometer bort ändrats under 

1960. Enligt det första förslaget var det tänkt att det även skulle byggas en låg- och 

mellanstadieskola i anslutning till gymnasiet, men då detta visade sig bli alltför stort räckte 

inte platsen till, varför denna helt enkelt måste byggas på annan plats i närheten
125

.  

Efter en utredning 1962 beträffande det utökade behovet av grundskolor i kommunen 

kommer man fram till att nybyggnation av tre högstadieskolor samt en låg- och 

mellanstadieskola på Ekeby är nödvändig inom den närmsta framtiden. Troligtvis var det för 

att kunna bereda plats för denna som planerna ändrats i slutet av 1961. Året därpå bildas en 

grupp inom kommunen som får arbetsnamnet 1963 års skolbyggnadskommitté.  

Första steget i denna nya byggvåg är att anlita Örebroarkitekten Werner Taesler som 

utför skissritningar över skolområdet vilka godkänns av skolöverstyrelsen i mars 1964. Redan 

i ett tidigt skede sätter dock de finansiella frågorna käppar i hjulet för projektet. Det visar sig 

nämligen att väntetiden för beviljandet av det nödvändiga statliga lånet skulle kunna dröja upp 

till tre år. Tid man naturligtvis inte har.  Bygget är beräknat att kosta 3,3 miljoner kronor, 

cirka 31,8 miljoner i 2010 års penningvärde
126

.  

För att hitta en väg runt problemet ändrar man i planerna och kallar det hela istället för 

en ”provisorisk skola”, vilket inte ställer samma krav på beslutsprocessen beträffande 

beviljandet av statliga lån. Detta grepp, att istället beteckna Ekebyskolan som provisorisk, rör 

sig naturligtvis inte enbart om ett kreativt namnbyte utan kräver grundläggande förändringar 

av planritningarna. Vad krävs då för att en skolbyggnad ska få kallas provisorisk? Ja, i det 

aktuella fallet konstateras att byggnaden inte får förses med källarvåning eller byggas i mer än 

ett plan. Dessutom anses det rimligt att byggkostnaderna sjunker minst tio procent jämfört 

med en permanent skola. 
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 Stadsbyggnadskontoret, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret Visan i Karlskoga. 
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 Fastighetsnämnden, 1960 A1A:21 Detaljplan för Ekeby. 
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Taesler fick därmed på nytt ta sig an ritningarna. Efter diverse justeringar så som att 

minska ytorna för planerade kapprum i huvudbyggnaden, samt minska de centrala 

materialförråden och istället ersätta dessa med mindre förråd i var och en av 

klassrumsbyggnaderna, anser man sig ha utformat byggnaden på ett sätt som svarar mot de 

nya kraven
127

. Efter denna fördröjning känner man sig mogen för ett nytt försök, och den 25 

november 1964 lämnar skolbyggnadskommittén in en ansökan om bygglov för en så kallad 

provisorisk skolbyggnad i ett plan, bestående av sammanlagt fyra huskroppar. En ansökan 

som beviljas den 29 samma månad
128

. I juni året därpå påbörjas bygget. 

Trots att Ekebyskolan uppförts som en provisorisk skola utgör den ett föredöme för 

övriga skolor i staden med sin moderna planlösning och delvis helt nya studiemöjligheter. 

Bland annat kan nämnas de nya så kallade grupprummen (ett till varje klassrum i 

mellanstadiedelen av byggnadskomplexet) vilka ger möjlighet att dela upp klassen för att 

därmed ge mer arbetsro. Dessutom har det i huvudbyggnaden inretts fullt utrustade moderna 

slöjdsalar speciellt inriktade mot låg- och mellanstadieundervisning. Dessa är de första i sitt 

slag i kommunen. Till detta kan nämnas att klassrummen i de utåt sett identiska 

klassrumslängorna formgivits enligt tre olika modeller, detta för att kunna tjäna som 

testmodeller. Tanken är att man i framtiden ska kunna utforma skolornas klassrum utefter den 

lösning som visat sig bäst på Ekebyskolan. 

 

 

Områdets karaktär och bostadsstandard 

 

1969 ges bygglov för att anlägga en kiosk i kvarteret Lyriken
129

. Denna placeras i anslutning 

till Selma Lagerlöfs väg och ska senare komma att gå under namnet Ekebygrillen. Som 

tidigare beskrivits var stadsdelen tilldelad ett förhållandevis rikt utbud av service i olika 

former. Under de första 30 åren fanns här låg- och mellanstadieskola, förskola, flera lokaler 

för ungdomsverksamhet samt en stor parklek längst bort på området. Dessutom ett antal 

fotbollsplaner samt en grusplan som under vintrarna spolades till en skridskobana. Runt 

Ekeby torg i kvarteret Poeten fanns två stora livsmedelshallar, två frisersalonger, kiosk, 

tygaffär, bank, tandläkarmottagning, blomsteraffär och en pizzeria. 
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Vad gäller arkitekturen i området utgör den en förhållandevis rik blandning av material 

även om byggnaderna går i en stil som inte sticker ut alltför mycket från omgivningen. Här 

återfinns både gult och rött fasadtegel, ren betong, fasader i puts och metall, ytor i trä och 

metall, samt betongglas.  

Stadsdelen utgörs dels av 29 huskroppar med tre lägenhetsplan i varje. Vissa av dem har 

ett markplan enbart avsett för garage, tvättstugor och liknande och blir således fyra våningar 

höga. Andra har det första lägenhetsplanet i markhöjd eller strax över, och bli således tre 

våningar höga. Det stora blickfånget i området utgör naturligtvis de sex punkthusen i vardera 

nio våningar. I de tre husen runt Ekeby torg utgörs markplanet av butikslokaler, i de övriga tre 

inryms trappuppgång och förrådsutrymmen på detta plan.  

Just uppförandet av höghus liknande de i Ekeby var tidvis en flitigt debatterad fråga. 

Utanför storstäderna var dessa ett tämligen nytt fenomen och i Karlskoga återfinns inte många 

från tiden före 1960. Motiveringen till att bygga på höjden har naturligtvis med utnyttjandet 

av marken att göra. Förutom en mindre exploateringsyta ger denna typ av byggande möjlighet 

till hiss, samt även en imponerande utsikt och högt ljusinsläpp för dem som bor högre upp.  

 

 

 
Källa: Stadsbyggnadskontoret Karlskoga kommun 

 

Ett av de tre punkthusen i kvarteret Poeten vid Ekeby torg. Ytterligare tre punkthus uppfördes längre västerut i 
samma kvarter, dessa saknade dock butikslokaler i bottenplanet. 
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Invändigt höll husen en god standard med stora ytor och moderna planlösningar, precis som 

var tanken med bostadsbyggandet efter kriget. I markplanet på adressen Gösta Berlings väg 

25 fanns 15 garageplatser, tvättstuga med mangel och torkrum, samt lägenhetsförråd och 

matkällare. Hela bostadslängan var sammanlänkad genom en korridor vilken sträckte sig från 

gavel till gavel via trapphus och tvättstuga.  

Ett tidstypiskt drag är att en sektion av markplanet var avsett som skyddsrum och 

därmed förstärkt med bastanta järndörrar vilka kunde låsas med en ratt. Att förse nybyggda 

bostadshus med skyddsrum var ett krav, och vid färdigställandet besiktigades dessa av en 

representant från civilförsvaret
130

. I början på 1960-talet då det kalla kriget nådde sitt mest 

intensiva spänningsläge gav de svenska myndigheterna på nytt ut informationsskriften OM 

kriget kommer – Vägledning för Sveriges medborgare. Där instrueras civilbefolkningen att 

vid ljudet av det så kallade beredskapslarmet snabbt mörklägga sin lägenhet, packa en väska 

med förnödenheter och därefter bege sig till närmsta skyddsrum. Tanken om att kriget kunde 

komma över en natt var djupt rotad, och på skolgårdarna i Karlskoga hävdade man med 

bestämdhet långt in på 1980-talet att staden på grund av sin omfattande vapenindustri skulle 

komma att bli det första målet vid ett eventuellt sovjetiskt anfall. Detta är troligtvis en något 

överdriven farhåga, även om AB Bofors hade stora bergrumsverkstäder och servicetunnlar till 

sitt förfogande, både i närheten av Boforsverken och ute vid Kilstaverken
131

. 

De tre övriga våningsplanen på adressen 25 bestod av lägenheter om tre rum och kök, 

tio lägenheter på varje våningsplan. Boytan i varje lägenhet var 76 kvadratmeter, fönstren var 

stora och dörrarna mellan kök och hall, samt mellan vardagsrum och hall var glasade vilket 

bidrog till att lägenheterna upplevdes som ljusa och luftiga. Den nya tidens byggtekniska 

innovationer med färdiggjutna betongelement hade dock inte slagit igenom än, varför tegel 

var ett genomgåendematerial i väggarna, både som fasadbeklädnad och i de 

lägenhetsavskiljande innerväggarna. 

Samtliga lägenheter var utrustade med förhållandevis stora halvkaklade badrum med 

badkar. Just storleken på hygienutrymmen måste också påpekas som ett tidstypiskt 

nytänkande. Detta blir extra tydligt i en jämförelse med bostäder byggda två årtionden 

tidigare där motsvarande utrymmen ofta var minimala.  

Vad gäller byggnadernas placering bildar de U-formationer ömsom norrut, ömsom 

söderut. Detta innebär att stora bakgårdar skapas på den södra sidan, mot E 18 till, medan 
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parkeringsplatser av motsvarande yta bildas på den norra sidan, mot Gösta Berlings väg. 

Denna lösning ger flera fördelar, bland annat gör det att grönytorna blir intimare och skiljs 

från biltrafiken. Dessutom har föräldrar bättre översikt över sina barn från samtliga hus runt 

gården. Differentieringstanken har helt uppenbart funnits med i detaljplanen för området och 

gör det möjligt att sig från bostäderna längst bort i väster av kvarteret Poeten ända bort till 

Ekeby torg i öster utan att komma i kontakt med biltrafiken.      

  

 

 
Källa: Stadsbyggnadskontoret Karlskoga kommun 

 
En av de tre huslängorna i kvarteret Poeten 4 med adressen Gösta Berlings väg 25. Byggnaderna som stod klara 
1963 innehöll sammanlagt 90 lägenheter. Samtliga de tre huslängorna revs under 2000 efter att ha stått tomma i 
fyra år. 
 
 

 


