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Sammanfattning  
Föreliggande uppsats har som syfte att undersöka statens roll i den samhällsplanering i Luleå 

som följde med planerna på Stålverk 80. Syftet nås utifrån frågeställningar där vi söker svar på 

frågor som: vilken hjälp förväntade sig Luleå kommun, och vilken hjälp fick den faktiskt från 

staten i den lokala samhällsplaneringen? I uppsatsens undersökande del har avgränsningar 

gjorts utifrån tre olika bostadsområden: Hertsön, Porsön och Björkskatan. 

Kommunfullmäktigeprotokoll har utgjort huvudsakligt källmaterial i den empiriska 

undersökningen. Metoden för föreliggande uppsats har varit fallstudiemetoden där tanken har 

varit att sätta in studien i ett vidare sammanhang vad gäller statens möjliga roll i 

samhällsplaneringen. I undersökningen upptäcktes att det framförallt var finansiellt stöd som 

var aktuellt från statens sida. Dessa forskningsresultat ställs mot tidigare studier där staten visat 

sig använda en rad olika policyinstrument i den lokala samhällsplaneringen.  

  



 
 

Abstract  
This paper examines the role of the Swedish national government in the societal development in Luleå 

following the plans considering Steeleworks 80 (Stålverk 80). Guiding research questions have been: what 

help did the local government except to get from the national government for the societal development 

and what help did it actually get? In the empirical chapter of the essay the development of three different 

neighborhoods – Hertsön, Porsön, and Björkskatan – are examined through the case study method. The 

Board minutes of the local government is used as main source. The conclusion finds that the national 

government almost exclusively aided through financial support. Those findings are related to earlier 

studies where the national government has shown to aid in societal development in a number of different 

policy instrument.
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1. Inledning  
I dagens värld står klimatproblematiken högt på dagordningen i många länder. Till följd av 

detta står vi i många fall inför behov av omfattande sociotekniska förändringar och nydanande 

samhällsplanering i samhället vi lever i. Det kan handla om behov av klimatvänligare boenden 

eller transportsystem. Sådana förändringar har emellertid visat sig gå sakta och ibland även 

motsträvigt vilket har lett till att en del forskare menar att staten behöver ta ett större ansvar åt 

vilket håll utvecklingen ska styras.1 Historiskt sett har den svenska staten haft en sådan roll, där 

den tagit ett stort ansvar för samhällets utveckling och uppbyggandet av välfärdssamhället, men 

sedan 1980-talet har en förändring skett där staten inte längre tar samma ansvar som förut. 

Således menar Rothstein & Westerhäll att tilltron till möjligheten att åtgärda viktiga 

samhällsproblem genom centralt utformade strukturreformer kraftigt har försvagats. Enligt 

författarna har vi nått en punkt där man kan tala om en nedmontering av idén om den starka 

staten i den svenska politiska kulturen.2 

I föreliggande uppsats kommer undertecknad att utgå från en historisk fallstudie i syfte att 

undersöka statens möjliga roll i en socioteknisk utveckling. Förhoppningen är att kunna ge vissa 

lärdomar till dagens problematik. Meadowcroft menar att det i detta sammanhang finns mycket 

att lära från att studera den historiska kampen mot miljöproblematiken.3 Fallstudien som 

kommer att studeras är samhällsplaneringen i Luleå vid mitten av 1970-talet till följd av det 

stora industriprojektet Stålverk 80, där staten och dåvarande Norrbottens Järnverk (NJA) 

samarbetade.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Planerna på Stålverk 80 tog form 1973 genom beslut i riksdagen. Var stålverket skulle placeras 

diskuterades flitigt men i slutändan valdes Luleå ut som lämplig ort. Detta ledde till att en 

omfattande samhällsplanering för kommunen blev nödvändig för att kunna ta emot de som 

förväntades flytta in till kommunen. Planerna på stålverket var som mest aktuella 1975, då 

Luleå kommun satsade hårt både i förberedelserna inför byggandet av stålverket men även i 

                                                             
1 Se exempelvis Söderholm & Wihlborg (2015); se också Smith et al. (2005). 
2 Rothstein & Vahlne Westerhäll (2005). 
3 Meadowcroft (2007). 

http://www.sns.se/kontakt/bo-rothstein
http://www.sns.se/kontakt/lotta-vahlne-westerhall
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byggandet av bostäder. Stålverk 80-planerna kom att försenas i slutet av 1976 för att sedermera 

helt läggas ned. I det läget hade redan Luleå kommun satsat hårt på samhällsplaneringen.  

Uppsatsen syfte är att undersöka statens roll i den samhällsplanering som följde med planerna 

på Stålverk 80.  

 

De frågeställningar som jag kommer att arbeta utifrån i syfte att uppnå syftet är: 

1.  Förväntade sig kommunen något stöd från staten i detta sammanhang, och i så fall 

vilket stöd trodde sig kommunen kunna få? 

2. Vilket stöd fick kommunen av staten?  

 

1.2 Tidigare forskning  
Det finns en hel del litteratur som behandlar Stålverk 80-projektet. Denna litteratur har 

emellertid framförallt sammanställts under 1970- och 80-talen, och således delvis parallellt med 

projektets planering. Det finns väldigt lite litteratur om Stålverk 80-projektet som 

sammanställts under senare år, och den som finns berör i regel projektet endast indirekt.4 Nedan 

följer först en genomgång av tidigare litteratur om Stålverk 80-projektet och som således 

sammanställts främst under 1970- och 80-talen. Därefter följer en kortare översikt över litteratur 

med fokus på samhällsplanering generellt ur ett historiskt perspektiv, och således inte relaterat 

till Stålverk 80-projektet men som relaterar till denna undersökning mer ur ett analytiskt 

perspektiv. 

1.2.1 Litteratur om Stålverk 80-projektet 
Ifråga om den tidigare litteraturen om Stålverk 80-projektet kan nämnas att det finns två olika 

riktningar: en riktning som fokuserar på projektet utifrån statsnivå, bl.a. Roger Henning med 

boken Partierna och Stålverk 80 – en studie av industripolitiskt beslutsfattande (1980)5 och 

Sigfrid Leijonhufvud med boken Stålverk 80 – verkligheten bakom drömmen6 och en annan 

riktning som skriver om projektet utifrån den lokala nivån, bl.a. Björn Brorström och Stellan 

                                                             
4 Se ex. Brännwall, Håkan, Hertsön: ett bostadsområde i skuggan av SSAB, Examensarbete, Luleå, 2000. 
5 Henning, Roger, Partierna och Stålverk 80: en studie av industripolitiskt beslutsfattande, Liber Förlag/ 
Allmänna förl., Stockholm, 1980. 
6 Leijonhufvud, Sigfrid, Stålverk 80: verkligheten bakom drömmen, Norstedt, Stockholm, 1976. 
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Malmer i Boken om Luleå – eller historien om expansionen som kom av sig7 och Expertgruppen 

för regional utredningsverksamhet (ERU) i Industri till Norrbotten8.  

Henning9 skriver om hur tongångarna gick på statsnivå angående Stålverk 80-projektet, i 

regeringen och bland partierna i riksdagen, såsom ifråga om vilka samhälleliga fördelar som 

skulle skapas tack vare projektet i form av arbeten runt om i landet. Henning redogör även för 

hur riksdagen diskuterade hur finansieringen av projektet skulle gå till.10 Han kommer 

emellertid inte in på vilket statligt stöd som skulle kunna komma att bli aktuellt för 

infrastrukturer i de nybyggnadsplaner som skulle följa av Stålverk 80-projektet i Luleå, eller de 

kommunala förhoppningarna i fråga om detta. 

Leijonhufvuds11 bok är av undersökande journalistisk karaktär och har således begränsat 

vetenskapligt värde men ger ändå en bild över hur beslutsprocessen gick till i riksdag och 

regering. Han tar även upp NJA och hur beslutsprocessen gick till där. Leijonhufvud redogör 

även för de kostnader som lagts ned och kostnadskalkyler som lades upp för projektet vid mitten 

av 1970-talet.12 Dessa summor har emellertid begränsat källvärde eftersom de inte speglar den 

totala kostnaden för projektet. Liksom Henning kommer inte heller Leijonhufvud in på vilket 

statligt stöd som skulle kunna komma att bli aktuellt för de till följd av projektet nödvändiga 

nybyggnadsplanerna och infrastrukturella utbyggnaden i Luleå, eller de kommunala 

förhoppningarna i fråga om detta.  

Till skillnad från den ovan nämnda statliga litteraturen skriver Brorström och Malmer om 

Stålverk 80-projektet ur ett lokalt, Luleå perspektiv. De redogör bland annat för hur kommunen 

var inblandad både i arbetet med byggandet av hamnanläggningar men även i arbetet med den 

behövliga infrastrukturen till den förväntade befolkningsökningen.13 En annan viktig faktor 

som författarna tar upp är hur olika nämnder samarbetade i Luleå kommun för att kunna nå en 

bättre samordning och hur en projektgrupp bildades för att: 

ha hand om allt som hade med kommunens åtagande, i samband med byggandet 

av industriområdet och hamnen, att göra. Detta för att undvika att de olika 

                                                             
7 Brorström, Björn & Malmer, Stellan, Boken om Luleå - eller historien om expansionen som kom av sig, 
Göteborg, 1978. 
8 Expertgruppen för regional utredningsverksamhet, Industri till Norrbotten: en studie kring effekterna av 
Stålverk 80 och utvecklingen i Luleåregionen, Liber Förlag/Allmänna förl., Stockholm, 1978. 
9 Henning (1980). 
10 Henning (1980), s 65.  
11 Leijonhufvud (1976). 
12 Leijonhufvud (1976). 
13 Brorström, Björn & Malmer, Stellan, Boken om Luleå - eller historien om expansionen som kom av sig, 
Göteborg, 1978 s 8. 
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förvaltningarna lämnade motstridiga uppgifter till NJA eller lovade saker som 

berörde någon annan.14  

Brorström och Malmer tar även upp den kommunala budgetprocessen för finansieringen av 

Stålverk 80-projektet, och redogör för hur kommunen arbetade för att lägga fram 

budgetunderlag år 1978 (det år boken skrevs).15 Brorström & Malmer fokuserar emellertid mer 

på vad budgeten skall läggas på och skatteunderlaget för detta, än på vilket statligt stöd som 

kommunen förväntade sig/fick för den projektrelaterade samhällsplaneringen. 

Expertgruppen för Regional Utveckling (ERU) skriver också om samhällsplaneringen i Luleå 

till följd av Stålverk 80-projektet, bland annat om hur flyttningsströmmarna påverkade 

samhällsplaneringen i Luleåregionen. De skriver även om en prognos på inflyttning av omkring 

7000 arbetare till kommunen under 1970-talet, som kom att ligga till grund för nybyggnationen 

av bostäder.16 Kommunen ställde bl.a. krav på NJA att lämna prognos på hur många bostäder 

som behövdes till de arbetare som förväntades komma till Luleå genom Stålverk 80-projektet.17 

ERU kommer emellertid inte in på vilket statligt stöd som skulle kunna komma att bli aktuellt 

för infrastrukturer i de nybyggnadsplaner som skulle följa av Stålverk 80-projektet i Luleå, eller 

de kommunala förhoppningarna i fråga om detta. 

Utöver ovan nämnda litteratur gav också Föreningen för samhällsplanering år 1975 ut ett 

specialnummer av Plan: tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, med specialnamnet 

”Stålverk 80” (Plan 1975:29). Samtliga artiklar i specialnumret behandlar skilda aspekter av 

Stålverk 80-projektet. Bland annat görs framtidsscenarier beträffande möjliga regionala 

effekter av projektet samt görs flera mer eller mindre filosofiska betraktelser. I en artikel av 

Sven Olof Edström finns ett kortare stycke av relevans för föreliggande uppsats där möjliga 

statliga insatser för att kunna hjälpa Luleå kommun med finansieringen av den planerade 

utbyggnaden av samhället diskuteras. Bland annat föreslår författaren en långsam 

återbetalningsplan för kommunen på statliga lån.18 

Sammantaget kan konstateras att tidigare litteratur med fokus på Stålverk 80-projektet ur ett 

lokalt perspektiv, till skillnad mot föreliggande uppsats inte har ett huvudsakligt fokus på 

förväntat och faktiskt statligt stöd i den kommunala samhällsplaneringen.  

                                                             
14 Brorström & Malmer (1978) s 10. 
15 Brorström & Malmer (1978) s 38. 
16 Expertgruppen för regional utredningsverksamhet (ERU) (1980) s 119. 
17 ERU (1980) s 103. 
18 Plan 1975:29 (1975) s 319. 
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1.2.2 Litteratur med fokus på samhällsplanering generellt   
När det gäller historisk litteratur med fokus på samhällsplanering generellt undersöker bl.a. 

Gösta Carlestam i sin avhandling Samhällsbyggarna vid Storsjön: [en plats i utkanten blir en 

stad i världen]: [en diskussion om stålstaden Sandviken - och - om mål och medel i 

samhällsplaneringens Sverige 1862-1984]19, om företaget Sandviks framväxt och orten 

Sandvikens uppkomst. Avhandlingen undersöker inte minst förhållandet mellan kommunen 

och företaget fram till år 1986. En studie som är än mer intressant för forskningsfrågan i 

föreliggande undersökning, därför att den mer tar ett statligt perspektiv med implikationer på 

den sociotekniska utvecklingen på den lokala nivån, är Kristina Söderholms och Elin Wihlborgs 

artikel ”Policy for sociotechnical transition: Implications from Swedish historical case studies” 

i Journal of Environmental Policy and Planning.20 Författarna har utgått från ett antal historiska 

fallstudier mellan 1930-talet fram till 1970-talet där fokus har varit på den sociotekniska 

utvecklingen. En fallstudie rör den sociotekniska utveckling i urbana miljöer som möjliggjort 

utvecklingen av personbilstransporter från framförallt 1960-talet och framåt. En annan 

fallstudie behandlar den sociotekniska utveckling som möjliggjorde det sociala 

bostadsbyggandet under 1940-1970-talet. En tredje fallstudie fokuserar på utbyggnaden av 

vatten- och avloppsledningar från 1930-talet och framåt. Söderholm och Wihlborg konstaterar 

att staten tog en aktiv och samordnande roll i samtliga dessa fall av socioteknisk utveckling, 

och att ett centralt mål var att öka välfärden hos allmänheten. De menar vidare att staten, även 

om dess förhållningssätt till samhällsutveckling är mycket annorlunda idag, fortfarande bör ta 

en ledande samordnande roll i dagens sociotekniskt relaterade utmaningar.21  

  

                                                             
19 Carlestam, Gösta, Samhällsbyggarna vid Storsjön: [en plats i utkanten blir en stad i världen]: [en diskussion 
om stålstaden Sandviken - och - om mål och medel i samhällsplaneringens Sverige 1862-1984], Statens institut 
för byggnadsforskning, Diss. Stockholm: Nordiska institutet för samhällsplanering, Gävle, 1986. 
20 Söderholm & Wihlborg (2015). 
21 Söderholm & Wihlborg (2015). 
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1.3 Teoretiskt ramverk  
Föreliggande uppsats kommer i analysen framförallt att utgå från Söderholm och Wihlborg 

gruppering av policyinstrument som den svenska staten sammantaget använde i de tre olika 

fallen av socioteknisk utveckling beskrivna ovan: dessa är ”legislation”, ”coordination” och 

”knowledge management”. I den första gruppen ryms enligt författarna lagar och förordningar 

som understödjer den aktuella sociotekniska utvecklingen, men också statlig finansiering i form 

av direkta bidrag eller fördelaktiga lån. I den andra gruppen, ”coordination”, ryms enligt 

Söderholm och Wihlborg planeringsverktyg som genom statliga nationella beslut läggs i 

händerna på olika aktörer – företrädesvis myndigheter på den lokala, regionala eller nationella 

nivån – och som gynnar den sociotekniska utvecklingen genom att de skapar förutsättning för 

samarbete och kunskapsutbyte mellan flera olika (offentliga som privata) aktörer. Slutligen, i 

den tredje gruppen av policy instrument, ”knowledge management”, placerar författarna in 

kunskapsspridning från nationell till lokal nivå till fördel för den sociotekniska utvecklingen, 

såsom exempelvis spridningen av nationella riktlinjer, nationella standardiseringsåtgärder 

och/eller krav och uppföljning i samband med statlig finansiering.22 Föreliggande undersökning 

kommer att analyseras utifrån Söderholms och Wihlborgs grupperingar av policyinstrument. 

Till skillnad från Söderholm och Wihlborg kommer emellertid denna undersökning fokusera 

på statens policyanvändning uteslutande ur ett lokalt perspektiv.  

1.4 Definitioner  
För att lättare förstå i vilket sammanhang denna uppsats skrivs är det väsentligt att definiera 

vissa termer. Till att börja med kan vi definiera ordet utveckling, som i föreliggande uppsats 

framförallt förstås som en förändring till något mer komplext och/eller större.23 Ett sociotekniskt 

system förstås i sin tur i linje med vad Viklund skriver som:  

ett tekniskt system som förutom de tekniska komponenterna också består av de 

människor och företeelser (exempelvis: lagstiftning, finansiering och kunskap) 

som ingår i och verkar i anslutning till systemet.24 

Utöver byggmaterial, vägar, muttrar och andra fysiska ting förstås alltså samhällsplaneringen i 

fokus för den här studien som socioteknisk systemförändring med ´komponenter´ som 

människor, lagar och kunskap som tillsammans bidrar till att systemet förändras. 

                                                             
22 Söderholm & Wihlborg (2015). 
23 Wiklund, Roine, Riksgränsbanans elektrifiering [Elektronisk resurs]: stat och företag i samverkan: 1910-1917, 
Luleå tekniska universitet, Diss. Luleå: Luleå tekniska univ., 2012, Luleå, 2012. 
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/riksgransbanans-elektrifiering(34728ac9-b4e4-47b8-9114-
1a56d1e21733).html  
24 Wiklund (2012) s 28. 

http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/riksgransbanans-elektrifiering(34728ac9-b4e4-47b8-9114-1a56d1e21733).html
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/riksgransbanans-elektrifiering(34728ac9-b4e4-47b8-9114-1a56d1e21733).html
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1.5 Metod och källdiskussion  

1.5.1 Källdiskussion  
Det material som framförallt använts för denna uppsats har varit protokoll från sammanträden 

med Luleå kommunfullmäktige från perioden 1973-1977. Dessa har varit lämpade som material 

eftersom undertecknad ur dessa bland annat kunde utläsa vilket statsbidrag kommunen fick vid 

utbyggnaden av de olika stadsdelsområdena både före, under och efter Stålverk 80-projektet. 

Genom Boken om Luleå från 1978 har undertecknad vidare kunnat göra en avgränsning i fråga 

om vilka områden som blev direkt påverkade av Stålverk 80 planerna och således var i behov 

av stöd från staten. Nedan diskuteras hur källmaterialet står sig jämte de olika källkritiska 

kriterierna närhet, oberoende och tendens. Ser vi till kriteriet närhet så kan ses att 

kommunfullmäktigeprotokollen är från åren 1973-1977 och är således samtida med Stålverk 

80-projektet. Protokollen står sig även bra till detta kriterium då det är just kommunfullmäktige 

som beslutar om infrastrukturen kring utbyggnaden av kommunen inför den inväntade 

befolkningsökningen. Det är även kommunfullmäktige som ansöker om stöd ifrån staten. 

Oberoendet kan enkelt testas genom att undersöka riksdagens protokoll från samma tid 

angående statsbidrag till Luleå kommun. Ett annat sätt att undersöka om oberoendet står sig väl 

är genom att undersöka de olika byggföretagen som anlitades och deras protokoll från de 

byggen som gjordes. Undertecknad har dock inte gjort detta på grund av tidsbrist men det kan 

lämnas till vidare forskning. Men anledning finns att tro att oberoendet hos 

kommunfullmäktigeprotokollen står sig. Några direkta tendenser går inte att utläsa ur 

kommunfullmäktigeprotokollen eftersom dessa främst är riktade mot kommunen själv och 

således kan motiven till förfalskning vara små. Däremot blir det som sägs utanför protokollet 

svårare att veta och de faktiska diskussionerna är svåra att se. Dock om några ledamöter har 

haft invändningar så har dessa antecknats ned i protokollen. Utifrån detta vill jag påstå att 

källorna står sig tendensmässigt. 

Utifrån dessa kriterier vill undertecknad sammantaget påstå att kommunfullmäktige-

protokollen står sig väl källkritiskt även om det alltid är svårt att veta vad som diskuteras utanför 

protokollet och hur de olika aktörsgrupperna resonerat sinsemellan. Oberoende-kriteriet kan 

undersökas närmare genom att intervjua olika personer som satt med i kommunfullmäktige 

under denna tid, gärna då att detta även görs med personer från olika politiska partier. I 

föreliggande undersökning kommer detta dock inte att göras. 
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1.5.2 Metod  
Det är i huvudsak den kvalitativa metoden som använts för denna uppsats men även 

fallstudiemetoden genom att statens möjliga roll i en socioteknisk utbyggnad kommer att 

undersökas genom det speciella fallet samhällsplaneringen kring Stålverk 80 i Luleå kommun. 

Avsikten är att analysera fallet genom Söderholm och Wihlborgs25 diskussioner om statens 

möjliga roll i socioteknisk utveckling. Detta ligger i linje med Rolf Ejvegårds definition av 

fallstudiemetoden med vilken han menar syftet är att undersöka en liten del av ett stort förlopp 

och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och låta fallet representera verkligheten.26 Enligt 

Nationalencyklopedin kan även en fallstudie beskrivas som ”en detaljerad undersökning av ett 

särskilt fenomen – t.ex. en individ eller en grupp – i ett större forskningssammanhang och 

används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier”.27 Här blir det särskilda 

fenomenet som undersöks vilken hjälp från staten som Luleå kommun förväntade sig få, och 

fick i samhällsplaneringen i samband med Stålverk 80 i Luleå kommun, dvs. en sorts 

socioteknisk utveckling. Denna fallstudie kommer försöka knyta an till de policyinstrument 

som tidigare nämnda Söderholm och Wihlborg formulerat. Användandet av fallstudien som 

metod legitimeras av att undertecknad söker undersöka ett visst fenomen (vilken hjälp var 

aktuell från staten till Luleå kommun i samhällsplaneringen). Tanken är att med hjälp av det 

teoretiska ramverket sätta in denna fallstudie i ett vidare perspektiv för att undersöka statens 

roll i samhällsutvecklingen.   

För att kunna genomföra fallstudien har undertecknad studerat kommunfullmäktigeprotokoll 

kvalitativt och försökt förstå vilka förväntningar som fanns på staten från kommunens sida, och 

vidare om och i så fall hur staten faktiskt kunde hjälpa till i samhällsplaneringen i samband med 

Stålverk 80-projektet. Undersökningen innehåller vissa kvantitativa element i form av de 

bidragssummor som redovisas. Tolkningen av dessa är dock kvalitativ i syfte att försöka förstå 

statens roll i samhällsplaneringen.   

De bostadsområden som valts ut för att undersökas närmare är planeringen av Hertsön, Porsön 

och Björkskatan. Detta har varit lämpligt eftersom de representerar de områden som påbörjats 

före Stålverk 80 var planerat (Hertsön) under tiden Stålverk 80 planerades (Porsön och 

Björkskatan) samt efter att projektet skjutits upp (främst Björkskatan och Porsön).  

Eventuellt hade intervjuer kunnat berika studien så till vida att statligt stöd som blir svåra att se 

                                                             
25 Söderholm & Wihlborg (2015). 
26 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. 
27Nationalencyklopedin, fallstudie.http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fallstudie 
(hämtad 2015-09-23).  
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i kommunfullmäktigeprotokollen lättare hade kunnat komma till ytan. Samtidigt finns det 

nackdelar med att använda intervjuer i en undersökning som fokuserar på händelser för över 40 

år sedan eftersom minnesbilder kan ha förändrats eller helt glömts bort. Sammantaget har det 

bedömts som tillräckligt källmaterial i denna studie, att utgå från kommunfullmäktige-

protokoll. 

  



10 
 

2 Bakgrund  
För att kunna undersöka vilka statsbidrag som var aktuella i samband med samhällsplaneringen 

i Luleå kommun under Stålverk 80-projektet är det motiverat med en kortfattad introduktion 

till vad Stålverk 80 egentligen var. Kortfattat kan man säga att Stålverk 80-projektet var en 

planering för en större stålindustri i Norrbotten, som i sin tur skulle leda till en ökad 

sysselsättningsgrad i Luleå kommun och samtidigt förväntades öka inflyttningen. Den 

förväntade inflyttningen till kommunen ställde krav på densamma i form av behov av mer 

bostäder och infrastruktur. Björn Brorström och Stellan Malmer skriver om hur antalet 

arbetstillfällen i Norrbotten hade minskat från mitten av 1950-talet fram till 1970.28 De skriver 

vidare om hur många unga flyttade söderut och att det framförallt var äldre som stannade kvar. 

Dock skedde en viss förändring i utvecklingen genom satsningarna som gjordes av Norrbottens 

järnverk AB (NJA) under början av 1970-talet, inflyttningar och ökad sysselsättning gav under 

kort tid en positivare trend som emellertid kom att avta.29  Att arbetskraften minskade och att 

avflyttningen ökade syns bland annat i den samtida populärkulturen såsom i Piteåbandet 

Euskefeurats låt Mutta Herra Jumala från början av 1980-talet där de sjunger att: ”...den enda 

arbetskraft snart som Norrbotten behöver är folk som kan köra flyttbussarna som går 

söderöver”. Vi kan alltså anta att avflyttningen av unga och de minskade arbetstillfällena inte 

bara påverkade politiker utan även gemene man. När Stålverk 80-planerna kom på tal under 

mitten av 1970-talet blev dock förväntningarna på inflyttningar och ökad sysselsättning stora.  

 

Stålverk 80  

Under början av 1970-talet gick den svenska stålindustrin neråt i investering och sysselsättning, 

vilket i sin tur ledde till en pressad lönsamhet. Detta skedde samtidigt som andra länders 

stålindustrier ökade i omsättning vilket ledde till en försämrad konkurrenskraft för svensk del.30 

Detta är en viktig bakgrund till att Stålverk 80 kom på tal. Det utbyggda stålverket (Norrbottens 

Järnverk AB, NJA) som planerades i Luleå genom stålverk 80 planen, skulle främst inriktas på 

export för att de övriga stålindustrierna i landet istället skulle kunna satsa på den inhemska 

industrin.31 Det som skulle byggas i Luleå genom Stålverk 80 var: ett stålämnesverk, två 

                                                             
28 Brorström & Malmer (1978) s 4. 
29 Brorström & Malmer (1978) s 6. 
30 SOU, Industri till Norrbotten, (1978) s 13. 
31 SOU, Industri till Norrbotten, (1978) s 14. 
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masugnar, tre LD-konvertrar32, syrgasverk, sinterverk33, utbyggnad av ett koksverk samt 

stränggjutningsmaskin34. Det var alltså tal om en massiv utbyggnad av stålindustrin i 

Norrbotten och Luleå. En ytterligare anledning till Stålverk 80-projektet var att det hade 

förutspåtts inträda en stålkris under 1980-talet.35 Faktum är att krisen inträdde tidigare än 

förväntat.  

Stålverk 80 antogs leda till såväl ökad lönsamhet för NJA som till ökad sysselsättning i 

Norrbotten.36 Stålverk 80 förväntades komma att sysselsätta uppemot 2700 personer.37 Med en 

så stor sysselsättning blev således förväntningarna på en befolkningsökning desto större. All 

den personal som behövdes förväntades inte kunna komma inifrån kommunen. Utan satsningen 

förväntades leda till en kraftig befolkningsökning i kommunen. Brorström och Malmer skriver 

om hur Luleå kommun var involverad i planeringen av Stålverk 80 genom direkt inblandning i 

stålverksutbyggnaden och dess infrastruktur (VA-anslutning, bygget av hamn etc.) men 

framförallt i form av samhällsplaneringen som krävdes för att kunna ta emot den 

befolkningsökning som förväntades.38  Luleå kommun förväntade sig en snabb och kraftig 

befolkningsökning. Innan Stålverk 80 planerades (dvs. början av 1970-talet) förväntades 

befolkningen öka med endast omkring 1000 personer per år. I mitten av 1970-talet förväntade 

sig kommunen emellertid en ökning av 15,000 personer på fem år.39 En sådan explosionsartad 

befolkningsökning krävde en snabb tillväxt av infrastruktur, bostäder och skolor. Framförallt 

var det bostäder som prioriterades när Luleå kommun skulle växa. Bostäderna skulle byggas i 

en nästan fyrdubbelt snabbare takt mot tidigare, med uppemot 2000 nya lägenheter per år.40  

Vid slutet av 1975, när konjunkturen i hela landet hade svängt nedåt bantades emellertid 

planerna på Stålverk 80 ned betydligt. Detta illustreras bland annat genom de masugnar som 

planerades byggas. Dessa fick en lägre planerad kapacitet än tidigare och investeringen blev 

även senarelagd med ett år.41 Under 1976 sköts först Stålverk 80 planerna upp igen, för att sen 

                                                             
32 Del i framställning av stål. Metallen renas genom blåsning av syrgas (www.ssab.com). 
33 Sinteranläggningar förser masugnar med sinter, en kombination av blandade malmer, flussmedel och koks 
som delvis "kokt" eller sintras. I denna form blandas materialen effektivt i masugnen och möjliggör en mer 
konsekvent och kontrollerbar järntillverkning (www.sick.com). 
34 Stränggjutning är en gjutprocess som ämnar framställa metalliska ämnen som kan användas vid tillverkning 
av plåt, stång och tråd (www.maskinochverkstad.se). 
35 Brorström & Malmer (1978) s 5f. 
36 Brorström & Malmer (1978) s 6.  
37 Brorström & Malmer (1978) s 6. 
38 Brorström & Malmer (1978) s 8. 
39 Brorström & Malmer (1978) s 14. 
40 Brorström & Malmer (1978) s 15. 
41 Brorström & Malmer (1978) s 8. 
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läggas ned helt. En viktig anledning var att det nu fanns var en överkapacitet av stål runt om i 

världen.   
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3 Undersökning  
  
Stålverk 80 skulle inte bara ge en högre sysselsättning i Norrbotten och då framförallt i Luleå, 

utan även bidra till en potentiellt ökad inflyttning till följd av ökad sysselsättning. Det skulle 

krävas bostäder både inför byggandet av stålverket, men även för när stålverket väl förväntats 

vara i drift. Kommunen beslutade att bygga nya bostadsområden där det första området var 

Hertsön, varefter Porsön, Björkskatan, Södra och Västra Bensbyn samt Hammaren skulle 

följa.42 Det bostadsområden som kommer att undersökas i föreliggande uppsats är främst 

Hertsön, Porsön och Björkskatan. Som nämnts ovan gav Stålverk 80-projektet en möjlighet för 

ökad befolkningsinflyttning till Luleå kommun. För att kommunen skulle kunna tillgodose 

behovet hos den tilltänkta nyinflyttningen behövdes inte bara bostäder utan även skolor, 

daghem och liknande.43 För att dessa nybyggnationer skulle kunna genomföras var det således 

behövligt med hjälp från statligt håll. Inte minst hade kommunen ett stort behov av finansiering. 

Det handlade om omkring 6 miljarder kronor för att kunna finansiera byggandet. Brorström och 

Malmer menar att kommunen inte sökte detta som bidrag eller ”gåvor” utan snarare främst som 

lån.44 Ett exempel på detta kan ses i kapitalbudgeten inför 1975 att den finansiering som skett 

till kommunen (och skulle ske) 1973-1975 till stor del var just upplåning. Under 1975 

beräknades upplåningen vara uppe i 75 miljoner kronor.45 Vidare kan läsas i samma protokoll 

att kommunen i större mån än tidigare skulle vara beroende av långa krediter med rimliga 

villkor. Det går även utläsa att det var viktigt att: ”kommunen erhåller så gynnsamma villkor 

som möjligt beträffande statsbidrag speciellt från vägverket och arbetsmarknadsverket”.46 Här 

kan vi följaktligen se ett tydligt exempel på hur kommunen förväntade sig hjälp från statens 

sida. Nedan kommer undersökningen att gås igenom åren 1973-74, 1975-76 och 1977 med 

indelning på bostadsområdena Hertsön, Porsön och Björkskatan. 

 

3.1 1973 - 1974 

3.1.1 Hertsön 
Vad som kan ses i utbyggnaden av Hertsön (vilket var det första området som byggdes ut) är 

att Luleå kommun sökte statsbidrag i form av beredskapsarbeten inför utförandet av gator, 

                                                             
42 Brorström & Malmer (1978) s 16. 
43 Brorström & Malmer (1978) s 15. 
44 Brorström & Malmer (1978) s 16. 
45 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 457, 28 november. 
46 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 457, 28 november. 



14 
 

vägar, båtuppläggningsplats mm på Hertsön.47 Beredskapsarbeten var ett offentligt finansierat 

arbete som inrättades och användes i Sverige under 1930 till 1980-talen för att bekämpa 

arbetslösheten.48 Kommunfullmäktige godkände att en bidragsansökan skulle skickas och i 

slutändan erhöll kommunen uppemot 2 102 000 kronor i statsbidrag för utbyggnaden av 

nämnda arbete. I sammanhanget bör nämnas att detta är nästan två år innan det avtal mellan 

NJA och Luleå kommun som reglerade samarbetet dem emellan vid arbetet för Stålverk 80 

tecknades.49 Den statliga nämnd som godkände ovan nämnda statsbidrag (beredskapsarbetet 

inför utförandet av gator, vägar, gång- cykelvägar, va-ledningar, båtuppläggningsplats samt 

grönområden på Hertsön) var arbetsmarknadsstyrelsen. Hela arbetet hade beräknats till att 

uppgå till uppemot 6 370 000 kronor, statsbidraget var således nästan en tredjedel av den totala 

kostnaden för arbetet. Vidare till det växande bostadsområdet behövdes det förutom gator och 

vägar även nya skollokaler och även om arbetet med Hertsön hade pågått under en längre tid 

hade kommunen i november 1973 fortfarande behov att bygga skollokaler för uppemot 9 

klasser. De nya skollokalerna gav ett behov av administrativa lokaler såsom rum för 

vaktmästare, lärarrum, arbetsrum parallellt med undervisningslokaler och gymnastik-lokaler. 

Av klassrummen hade 12 stycken beräknats till att vara klara höstterminen 1976.  Kommunen 

hade räknat med att kunna erhålla statsbidrag inför detta bygge och till följd av detta fick 

skolstyrelsen i uppdrag att söka bidrag hos Skolöverstyrelsen.50 

De nya skollokalerna skulle ”inrymmas i integrerat centrum” och skolstyrelsen föreslog i 

augusti 1973 att dessa skulle byggas utav Stiftelsen Bostadsbyggen under förutsättning att 

statsbidrag kunde erhållas. Kommunen kan synas vara hoppfyllda att statsbidrag ska kunna 

erhållas för att bygga skollokalerna men skriver även att:  

Om statsbidrag ej kan erhållas av Stiftelsen skall centrala byggnadskommittén 

efter färdig projektering övertaga ärendet och uppföra byggnaden.51 

Kommunen har således upprättat en plan ifall statsbidrag ej skulle kunna erhållas. 

Samtidigt kan det läsas av protokollet från 29 november att kommunen tror att statsbidrag 

bör kunna erhållas när det gäller uppförandet av skolbyggnader tack vare kungörelsen 

                                                             
47 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 487, 25 oktober. 
48Nationalencyklopedin, beredskapsarbete.http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/b
eredskapsarbete(hämtad 2015-10-23). 
49 Brorström & Malmer (1978) s 10. 
50 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 543, 29 november. 
51 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 402, 30 augusti. 
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1957:318 vilken gäller statsbidrag för grundskola och kommunal gymnasieskola.52 

Kommunen verkar således ställa upp med ett ”alternativ b” för att säkra uppförandet av 

skolbyggnaderna med eller utan statsbidrag.  

I slutet av 1974 hade planering av en idrottsplats på Hertsön framställts till kommunfullmäktige. 

Idrottsanläggningen planerades att innehålla en gräsfotbollsplan, löparbanor, plats för 

längdhopp, höjdhopp, tresteg och stavhopp samt en grusplan och en kombiplan för ishockey 

och tennis inklusive förrådsutrymmen. Fritidsnämnden hade beräknat kostnaderna till 

1 030 000 kronor med ett uppskattat statsbidrag på 175 000 kronor. Fritidsnämnden räknade 

trots allt i september inte helt med statsbidraget (alternativt att det skulle bli betydligt mindre) 

pga. ”den rådande överhettningen inom Luleå kommun.” detta tyder på att kommunen erhållit 

många statsbidrag till följd av den expansionsartade samhällsplaneringen. Etapp 1 av 

idrottsanläggningen hade planerats till 1975 med en kostnad av 890 000 kronor och statsbidrag 

hade även utgått för denna del (själva bidraget nämns dock inte). Etapp 2 och 3 av 

idrottsanläggningen planerades att färdigställas 1976 respektive 1977, fritidsnämnden menade 

då att gatukontoret skulle göra en ny statsbidragsansökan för färdigställandet av idrottsplatsen 

i samband med när de ansöker om statsbidrag för gator och va-ledningar för byggandet av kv. 

12 på Hertsön.53 Således kan förstås att kommunen hoppades på statsbidrag för 

idrottsanläggningen men att de inte var helt övertygade att få detta.  

3.1.2 Porsön 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 1973 att emotta ett statsbidrag på 75 % av en sedan 

tidigare beräknad kostnad, bidraget hade räknats uppgå till högst 412 500 kr inför 

beredskapsarbetet för upprättande av huvud- och detaljhandlingar för Porsön. Mer precist var 

det för en ”utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, gator, gångvägar, parkanläggningar mm 

i Porsön”.54 Med utbyggnaden av Porsön kom även ett behov av skolor inom bostadsområdet. 

Här föreslogs att Stiftelsen Malmudden skulle leda arbetet och även att det var de som skulle 

stå för ägandet av skolbyggnaderna. Byggnationen av skolan inom nämnda bostadsområde 

skulle sammanfalla med byggandet av ett integrerat centrum på Porsön, även det integrerade 

centrumet skulle projekteras och ägas av Stiftelsen Malmudden. Genom att placera skolan på 

ett integrerat centrum kunde statsbidrag erhållas till skolans uppbyggnad men där eventuellt 

överskott lätt kan projekteras till övriga byggnationer i området. Kommunen räknade nämligen 

                                                             
52 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/om-statsbidrag-till-
fritidslok_FW02172/?text=true (2015-09-29). 
53 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 473, 19 december. 
54 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 282, 28 juni. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/om-statsbidrag-till-fritidslok_FW02172/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/om-statsbidrag-till-fritidslok_FW02172/?text=true
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med att statsbidrag kunde erhållas för skollokalerna även om det inte nämns med specifika 

summor. 55 Redan den 26 april beslutades det att skolstyrelsen skulle söka statsbidrag hos 

Skolöverstyrelsen, det är troligt att det är just denna ansökning som leder till vissheten hos 

kommunfullmäktige att statsbidrag för bygget skulle tillfalla kommunen. Kommunen räknade 

bidragsunderlaget utifrån den nettogolvyta man hade tillräknat bygget. Här likt 

skolbyggnaderna på Hertsön är det kungörelsen 1957:318 om statsbidrag inom allmänna 

skolväsendet man räknar med att erhålla statsbidrag utifrån.56  

På Porsön placerades även den tekniska högskolan som invigdes redan 1971 (då hade högskolan 

dock faciliteter i centrala Luleå). Även om uppförandet av högskolan redan hade börjat innan 

1973 så hade kommunen förskotterat kostnaderna fram till 1973 års budget. Mer specifikt var 

det återbetalningen av beviljade lån från året innan som hade förskotterats. Kostnaderna för 

byggandet av högskolan kunde finansieras bland annat tack vare lån med kungliga majestäts 

tillstånd på en summa av uppemot 9 miljoner svenska kronor (MSEK).57 Att återbetalningen av 

lånet sker redan 1973 för högskolan leder till en belastning av kommunens ekonomi samt skulle 

även kunna leda till att regeringen blir återhållsamma vad gäller godkännande av fortsatta lån 

till Luleå kommun. Här kan poängteras att i och med lånets snabba återbetalning skulle en 

eventuell reaktion från statens sida bli att belåning till Luleå är relativt riskfritt då återbetalning 

sker i snabb takt. Kommunfullmäktige godkände under 1974 byggandet av en idrottsanläggning 

på Porsön (mer precist en gymnastikhall), denna skulle bekostas genom budgeteringar mellan 

åren 1975-76. I budgeteringen trodde kommunen att möjligheter fanns att erhålla bidrag från 

Naturvårdsverket i och med att detta var en gymnastikhall i en kommun med många studerande 

vilket var bidragsberättigat.58 Det kan här utläsas hur kommunen var säkra på att staten skulle 

vara stödjande i utbyggnaden av Porsön.  

3.1.3 Björkskatan 
Om vi tittar vidare till bostadsområdet Björkskatan så sker utbyggnaden även här i högre grad 

än tidigare. Fram till 1970 hade endast 268 bostäder byggts, åren mellan 1971-75 sköt detta 

spikrakt upp till 1335 bostäder.59 Denna ökning leder till ett markant uppsving i den takt den 

sociotekniska utvecklingen måste ta. Den 25 januari kommer det upp till kommunfullmäktige 

för beslut om mottagande av statsbidrag inför beredskapsarbetet för gångvägar på Björkskatan. 

Den beräknade kostnaden för arbetet hade uppgått till 520 000 kronor och statsbidrag skulle 

                                                             
55 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 489, 25 oktober. 
56 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 216, 26 april. 
57 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 178, 29 mars. 
58 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 419, 28 november. 
59 Luleå kommun: områdesbeskrivning 2000, Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret, Luleå, 2000, s 24. 
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utgå till högst 50 % av kostnader för arbetet som pågår 20 november 1972 – 30 april 1973 och 

med 33 % för de arbeten som utförs därefter. Statsbidraget hade beräknats uppgå till högst 

231 000 kronor.60 I och med utbyggnaden av Björkskatan fanns det 1974, likt Porsön och 

Hertsön året innan nu behov av nya skolbyggnader. Kommunfullmäktige gav i uppdrag åt 

skolstyrelsen att efter skisser på skolbyggnaderna upprättats, söka statsbidrag för dessa hos 

Skolöverstyrelsen.61 Projektet av en skola på Björkskatan sammanföll med byggandet av 

Björkskatans serviceanläggningar, vilket anfördes i december 1974 av fastighetskontoret att 

Stiftelsen Malmudden skulle uppföra dessa lokaler. Vad som planerades bygga var bland annat 

hög- och lågstadieskola, bibliotek, hälsocentral, bank och livsmedelshall. Vidare i anförandet 

framförs att detta ska finansieras med hjälp av statliga bostadslån och därigenom inte genom 

statsbidrag.62  

Inte bara samhällsplaneringen var beroende av statens hjälp utan även själva Stålverk 80-

projektet, nämnas i det sammanhanget bör göras att den 26 augusti 1974 godkänner 

hamnstyrelsen en investeringskalkyl för anläggningskostnader inför Stålverk 80. Denna 

kostnadskalkyl landar på 240 mkr, kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka 

investeringsmöjligheter vilka främst ska komma i form av upplåning. I protokollet går även att 

läsa att man hoppas att långivarna även skulle vara villiga att satsa sina pengar på andra 

anläggningar som var aktuella för kommunen.63 Denna upplåning kan antas behöva sökas 

genom regeringens godkännande på samma sätt som många av de tidigare lånen inom 

samhällsbyggandet.  

 

3.2 1975 - 1976 
I kapitalbudgeten inför 1975 framgår hur finansieringen från staten såg ut 1973 - 74 samt den 

förväntade inför 1975. Här går att läsa att investeringsbidrag från staten uppgick till 7,0 MSEK 

1973, denna höjdes 1974 till 13,6 MSEK (0,4 MSEK mindre än den kommunen hade förväntade 

sig året innan)64 för att sedan antas minska inför 1975 till 5,0 MSEK. Statens investeringsbidrag 

minskade alltså betydligt inför 1975 jämfört med föregående år. Däremot gick kommunens 

upplåning i motsvarande riktning från 44, 4 MSEK 1973, via 61,8 MSEK år 1974 för att 

                                                             
60 Kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 11, 25 januari. 
61 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 98, 28 mars. 
62 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 501, 19 december. 
63 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 391, 31 oktober. 
64 kommunfullmäktigeprotokoll 1973, paragraf 565, 29 november. 
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slutligen förväntas landa på 75,0 MSEK 1975.65 Nyss nämnda siffror från den 28 november 

1974 visar på hur kommunen blev allt mer beroende av gynnsamma lånevillkor men visar även 

på att kommunen skulle vara i större behov av statsbidrag än tidigare. Vidare ifrån samma dag 

kan läsas att det fanns en önskan men ansågs även som en nödvändighet att det skulle komma 

i kraft någon form av överenskommelse med statsmakterna för att kunna säkra kommunens 

kapitalförsörjning under byggnationerna av Stålverk 80.66 En viss orolighet kan tydas över 

kommunens ekonomi och därav ökar önskan hos kommunen att hjälp från statens sida erhålles. 

I november 1975 hade arbetet med budgetförslag inför 1976 kommit fram till 

kommunfullmäktige, kostnaderna för kommunen i detta läge var mycket höga då det i budgeten 

var planerat att bygga 2000 lägenheter per år. Angående finansieringsfrågan står det: 

De med expansionen förbundna finansieringsfrågorna är av sådan betydelse att 

kommunen i nuläget måste skaffa sig garantier att dessa frågor får en för 

kommunen acceptabel lösning. För att kommunen skall kunna fullgöra sin del av 

Stålverk 80 måste kommunen få krediter i rätt tid och på rimliga villkor.67 

Kommunen var således nästan helt beroende av lån från olika aktörer (inte bara staten) för att 

kunna finansiera bland annat den samhällsplanering som var behövlig (va-ledningar, vägar, 

gator, bostäder). Det blir även tydligt att staten från sin sida hellre beviljar lån än statsbidrag till 

Luleå kommun, vilket inte är helt anmärkningsvärt då lån tär på statskassan betydligt mindre 

än bidrag. 

Den 28 augusti 1975 inkommer en motion till kommunfullmäktige från folkpartiets 

fullmäktigegrupp. Dessa skriver om hur ledande socialdemokrater trodde att statsbidrag skulle 

kunna hållas på samma nivå som tidigare eller rentav höjas. Folkpartiet såg däremot detta som 

en omöjlighet då det enligt dem ansågs som brukligt att statsbidrag sjunker när det råder god 

sysselsättning i en kommun (vilket förväntades i och med byggandet av Stålverk 80). 

Folkpartiet var även oroliga för att stora statsbidrag till Luleåområdet skulle kunna medföra 

lägre statsbidrag till de övriga kommunerna i länet. De menade även att den upplåning som 

skett genom AP-fonder och andra kreditinstitut inte skulle räcka till. På grund av de höga 

räntorna menade folkpartiet att en allt för stor del av kommunens inkomster skulle gå till att 

betala av räntor. Folkpartiets kommunfullmäktigegrupp menade att särskilda statliga insatser 

var nödvändiga för att hjälpa kommunen att klara av den utbyggnad som var tänkt till följd av 

Stålverk 80-projektet. Därför menade folkpartiets fullmäktigegrupp att kommunen skulle vara 

                                                             
65 kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 457, 28 november. 
66 Kommunfullmäktigeprotokoll 1974, paragraf 457, 28 november. 
67 Kommunfullmäktigeprotokoll 1975, paragraf 428, 27 november. 
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tydligare och redogöra med eftertryck för statsmakterna hur den ekonomiska situationen såg ut. 

Till sist ville folkpartiet även att stödet skulle utgå i form av direkta bidrag samt lånegarantier 

eller med lån som är amorteringsfria i 10- 15 år.68 Motionen ansågs av kommunstyrelsen i stort 

tillhöra en önskelista och resulterade heller inte i någon åtgärd från kommunfullmäktige. 

Motionen från Folkpartiet visar dock på hur det inom kommun-fullmäktige inte var 

samstämmigt och att det fanns fraktioner som menade att staten var skyldiga att hjälpa 

kommunen ytterligare än vad den då gjorde.   

3.2.1 Hertsön 
Beträffande nämnda Stålverk 80 så framgår det att detta var ett kostnadsfyllt projekt för 

kommunen vilket kan ses i att man i kommunfullmäktige den 25 maj 1975 röstade för en 

ansökning av lån på 283 MSEK. Regeringen beviljade att lånet skulle uppgå till 280,16 MSEK. 

Belåningen hade sålunda nedräknats betydligt men samtidigt hade ett statsbidrag på 1 306 800 

kronor beviljats för va-ledningar mellan Hertsön och Gräsören. På Hertsön hade ytterligare ett 

statsbidrag beviljats av staten med en summa av 1 533 300 kr för Gräsörsleden mellan Hertsön 

och Gräsören.69 Staten tycks ha en hållning att i en stor mån bevilja lån till kommunen hellre 

än att ge direkta bidrag, dock ges lånen till en så låg summa som möjligt och istället kunde vissa 

bidrag ges för att minska belåningskostnaden för kommunen. I kapitalbudgeten för 1976 går 

det utläsa vissa förväntade och införlivade statsbidrag. Gällande Hertsön så hade 

byggnadsplaner för huvudledningar mellan Hertsön och S Bensbyn tillkommit. Kommunen 

hade i budgeten räknat med att erhålla ett statsbidrag på 755 000 kronor men i slutändan fick 

kommunen enbart 330 000 kronor vilket var en avsevärd minskning, detta ledde i sin tur till att 

en försening av projektet blev tvunget.70 Hertsön växte snabbare än både Björkskatan och 

Porsön (tack vare att byggnationerna påbörjat tidigare). Detta kan synas i de planerade 

skolbyggnationerna på Hertsön hade kommit längre än de planerade på de två andra områdena. 

Projektet för Ängskolan på Hertsön fick hjälp genom lån beviljade av regeringen. I februari 

1976 beviljades av regeringen ett lån på 4, 571 MSEK vilket var betydligt mindre än den först 

ansökta summan på 6, 120 MSEK. Finansdepartementet hade gjort en ny kostnadsberäkning av 

projektet som blev betydligt lägre än den gjord av kommunen vilket var anledningen till det 

minskade lånet.71  

                                                             
68 Kommunfullmäktigeprotokoll 1975, 28 augusti. 
69 Kommunfullmäktigeprotokoll 1975, paragraf 355, 30 oktober. 
70 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 309, 30 september . 
71 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 254, 26 augusti. 
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3.2.2 Porsön 
Den tidigare nämnda gymnastikhallen (se avsnitt 3.1.2) hade beräknats få byggstart v.49 1975. 

Fastighetskontoret hade inför detta arbetat fram en kostnadsberäkning på 4 270 000 kronor för 

hela bygget. Fastighetskontoret framställde till kommunfullmäktige att utredning om statlig 

bostadsbelåning skulle fullföljas.72 Denna gång nämns inte alls det eventuella bidrag från 

Naturvårdsverket som kommunen året tidigare trott sig kunna erhålla. Gymnastikhallen på 

Porsön var fortsatt under byggnad 1976 men den fulla finansieringen av densamma var trots 

detta ej helt klar förrän i maj samma år, alltså nästan 5 månader efter den planerade byggstarten. 

Drätselchefen anförde till kommunfullmäktige att lån hade ansökts och även beviljats hos 

regeringen på en summa av 4 162 000 kronor. Detta var 108 000 kronor mindre än vad 

kommunen hade hoppats på initialt.73 Regeringen tycks ha en vilja att minska belåningen till 

kommunen i stort på de punkter där så är möjligt. Här är det en gymnastikhall som får en lägre 

kostnadsberäkning samtidigt som det på Hertsön var nämnda Ängskolan som av regeringen 

hade fått en lägre lånesumma beviljad än vad som kommunen initialt ville erhålla. På Porsön 

behövdes det även vägar till följd av expansionen, en väg som projekterats var en ombyggnad 

av Björsbyvägen på delen Porsön – Björsbyn. Gatukontoret räknade i kapitalbudgeten att ett 

statsbidrag kunde erhållas med 240 000 kronor. Själva byggandet troddes dock inte kunna 

påbörjas förrän 1977 till följd av regeringens tidsram för beslut om bidrag.74 Vidare läsning i 

protokollen förtäljer om va-ledningar på området Ytterviken – Porsön, detta projekt fick utföras 

som kommunalt beredskapsarbete i Arbetsmarknads-styrelsens regi. Statsbidrag för detta arbete 

skulle komma att utgå med högst 409 500 kronor vilket var 33 % av den totala beräknade 

kostnaden.75  

3.2.3 Björkskatan  
Björkskatans utbyggnad hade under 1975 fått en kostnadskalkyl på 55,792 MSEK, kommunen 

hade ansökt om lån för 53,960 MSEK. I dessa kostnader hade man inte medräknat eventuella 

statsbidrag till det kommunala trafiknätet.76 Kostnaderna för bostäder på etapp 1, 2 och 3 av 

Björkskatan hade beräknats till uppemot 25 000 kronor per bostad. Kommunen hade sökt 

kostnadstäckning hos länsbostadsnämnden men ansåg senare att det förslag kommunen fick av 

nämnden var för låga. Till följd av detta skulle nya belopp på tomt- och 

grundberedningskostnader sökas hos länsbostadsnämnden. Under 1975 kan ses att kommunen 

                                                             
72 Kommunfullmäktigeprotokoll 1975, paragraf 470, 18 december. 
73 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 188, 20 maj. 
74 kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 309, 30 september. 
75 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 123, 29 april. 
76 Kommunfullmäktigeprotokoll 1975, paragraf 12, 30 januari. 
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blev allt mer beroende av statslån för att täcka upp finansieringen av samhällsplaneringen. Att 

belåningen ökar kan tyda på att staten även om de ville hjälpa till med finansieringen av 

utbyggnaden i Luleå inte ville belasta statskassan allt för mycket i jämförelse med övriga delar 

av landet. År 1976 upplevde statsägda LKAB sitt första av nio efterföljande förlustår, och 1979 

började staten även gå in med miljardbelopp för att hjälpa dem.77 Mellan 1976-1982 gick staten 

in med närmare 5 miljarder i LKAB för att stödja dem ekonomiskt.78 LKABs plötsliga förlust 

kan vara en av orsakerna till den förändrade hållningen från statens sida angående statsbidrag 

till Luleå genom en sådan satsning på Norrbotten i övrigt. I sammanhanget bör också nämnas 

att det är i slutet av 1976 som Stålverk 80 planerna läggs på is till framtiden.  

 

3.3 1977 
Inför budgetåret 1977 hade planerna på Stålverk 80 blivit rejält nedbantade och till följd av 

detta även kommunens bostadsbyggnadsplaner. Projekteringar för vissa bostadsområden kom 

till följd av detta att senareläggas betydligt. I och med att kommunen stått med sådana stora 

investeringar inför projektet som nu senarelagts, går det att läsa ur protokollen hur orolig 

kommunen var ifall full kompensation för dessa investeringar ej erhålles. Inför 1977 skulle 

kommunen gå in i förhandlingar med både NJA och statsmakterna om hur kommunen skulle 

kompenseras.79 Kommunen hade en förhoppning att både staten och NJA skulle kompensera 

kommunen för de investeringar de gjort, här kan antas att det är finansiell kompensation 

kommunen har i åtanke.   

3.3.1 Hertsön 
Efter att planerna på Stålverk 80 förskjutits på obestämd tid i slutet av 1976 hamnade 

kommunen i ett bekymmersamt läge ekonomiskt, detta ledde i sin tur till att Hertsöns 

idrottsplats blev inför 1977 ett av de många projekt som skulle behöva söka lån för att kunna 

finansieras. Kommunfullmäktige beslutade i slutändan att uppta lånet med upp till 500 000 

kronor.80  

                                                             
77 Eriksson, Ulf, Gruva och arbete: Kiirunavaara 1890-1990. Avsnitt 4, 1970-1990, Uppsala universitet, 
Ekonomisk-historiska institutionen, Diss. (vol. 4) Uppsala: Uppsala universitet, 1991,Uppsala, 1991. 
78 Nationalencyklopedin, LKAB.http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lkab(hämtad 
2015-10-08). 
79 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 404, 25 november.  
80 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 404, 25 november. 
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3.3.2 Porsön 
 För projekten gällande gator samt vatten och avlopp beviljade Arbetsmarknadsstyrelsen ett 

statsbidrag på 1,551 MSEK för byggandet av dessa på Porsöområdet. Gatukontoret i Luleå 

upptäckte att den kostnadsram som beslutats om 1976 inte höll då fördyringar skett i och med 

röravsprängningarna. Luleå kommun ansökte till följd av detta om att kostnadsramen för 

projektet skulle höjas samt att statsbidraget skulle ökas till 33 % av den nya ramen. 

Arbetsmarknadsstyrelsen godkände den nya kostnadsramen men behöll trots det statsbidraget 

på samma nivå som tidigare.81  

3.3.3 Björkskatan  
Inom Björkskatan hade bostadsbyggandet skett i snabb takt för att hinna färdigställas inför den 

stora inflyttningen av människor som förväntades. Detta ledde till att bostäder istället 

förväntades stå tomma när Stålverk 80 kom att senareläggas på obestämd tid. Kommunen 

tycktes mycket bekymrade över de kapitalkostnader som skulle uppstå till följd av detta. En 

förhoppning för underlättning var det utlovade skatteutjämningsbidraget som skulle träda i kraft 

1978.82 När va-ledningar skulle byggas ut på Björkskatan 1977 beslutade länsarbetsnämnden 

att detta fick utföras som kommunalt beredskapsarbete. Kommunen skulle även erhålla ett 

statsbidrag på 33 % av kostnaden, dock med en kostnad av högst 59 400 kronor.83  

 

3.4 Den empiriska undersökningen i sammanfattning  
Vad som framkommit under denna undersökning är att kommunen drevs till att ansöka om 

statliga lån och bidrag för bostadsområdesbyggnationerna men även relaterade projekt som 

skolor, gymnastikhallar osv. De myndigheter som kom i fråga för detta på nationell nivå var, 

åtminstone sedan 1973, Plan- och bostadsverket samt länsbostadsnämnderna.84 Det var således 

dessa aktörer som tillsammans med Luleå kommun var inblandade i den finansiella planeringen 

av samhällsutbyggnaden i Luleå kommun i samband med Stålverk 80-projektet. Dock bör 

påpekas att dessa aktörer inte var tillsatta till följd av Stålverk 80 planerna och den 

samhällsplanering som följde. Andra nationella aktörer kring samhällsplaneringen var bland 

annat också Arbetsmarknadsstyrelsen. En central aspekt som trätt fram genom denna 

undersökning är att staten till en början (1973) tycks ha varit mycket villig att bevilja både 

                                                             
81 Kommunfullmäktigeprotokoll 1977, paragraf 40, 28 februari. 
82 Kommunfullmäktigeprotokoll 1976, paragraf 404, 25 november. 
83 Kommunfullmäktigeprotokoll 1977, paragraf 276, 29 augusti. 
84 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bostadsfinansieringsforordning_sfs-1974-946/?bet=1974:946. 
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statsbidrag och lån. Det tycks dock ha skett en förändring från och med 1976 då framförallt 

statsbidragen blev lägre. En orsak till detta kan vara det faktum att det statsägda LKAB år 1976 

gjorde sitt första av totalt nio på varandra efterföljande förlustår. Staten blev tvungen att gå in i 

LKAB med miljarder under åren som följde, vilket i sin tur kan vara en orsak till att statliga 

stödet till Luleå kommun minskade. En annan rimlig förklaring är det faktum att Stålverk 80 

sköts på framtiden detta år (1976), vilket dramatiskt minskade behovet av en snabb 

bostadsexpansion i Luleå.  

En viktig del i samhällsplaneringen under dessa år var byggnationerna av bostäder i ovan 

nämnda områden (Hertsön, Porsön och Björkskatan). Det byggdes ett stort antal bostäder: På 

Porsön byggdes mellan 1971-80 2080 bostäder, varefter byggandet helt avtog mellan 1981-

85.85 På Hertsön var byggnadstrenden densamma, mellan 1971-80 byggdes totalt 2974 bostäder 

varefter endast tre bostäder byggdes mellan 1981-85.86 Utvecklingen på Björkskatan gick i en 

liknande riktning med 1335 bostäder byggda mellan 1971-80 varefter det byggdes 135 bostäder 

mellan 1981-85.87 Vi ser hur utvecklingen i byggtakten följde utvecklingen kring stålverk 80 

planerna hack i häl. Bostadsbyggandet var högt när planerna på Stålverk 80 var aktuella, när 

däremot dessa planer ej införlivades stannade dessa byggnationer istället helt av. Att 

bostadsbyggandet nästan helt stannade av mellan åren 1981-85 beror på att många av de helt 

nybyggda bostäderna nu stod tomma. Den inflyttning som hade beräknats blev inte av och i 

Luleå blev det ett överskott av bostäder för en tid. 

 

 

 

 

 

   

   

     

                                                             
85 Luleå kommun områdesbeskrivning 2000, s 72. 
86 Luleå kommun områdesbeskrivning 2000 s 46. 
87 Luleå kommun områdesbeskrivning 2000 s 24. 



24 
 

4. Slutdiskussion  

Denna undersökning har försökt hitta svar på hur staten bidrog till samhällsplaneringen i Luleå 

kommun mellan åren 1973-1977 i skuggan av planeringen av Stålverk 80. För att nå detta syfte 

har undersökningen förhållit sig till följande frågor: Förväntade sig kommunen något stöd från 

staten i detta sammanhang, och i så fall vilket stöd trodde sig kommunen kunna få? Vilket stöd 

fick kommunen av staten? Vad som framkommit genom undersökningen är att den hjälp som 

staten främst bistod med var genom ekonomiska bidrag eller godkännande av kommunlån för 

finansieringen av samhällsutvecklingen i Luleå kommun. Här kan exempelvis nämnas det 

statsbidrag på 2, 102 MSEK för beredskapsarbetet för utbyggnaden av Hertsön. För att 

exemplifiera lånedelen nämns det lån på 4, 571 MSEK som staten beviljade för byggandet av 

Ängskolan på Hertsön. Källmaterialet tyder också på att den hjälp som kommunen hade räknat 

med från statens sida också främst var statsbidrag och lån. I detta sammanhang kan nämnas att 

kommunen också förväntade sig att lånen skrevs med kommunränta samt med lång 

amorteringstid. En annan aspekt som bör nämnas är att kommunen i många fall ansökte högre 

lån än vad som i slutändan beviljades.  

Vad gällde Hertsön var staten mycket behjälplig i fråga om finansiering till kommunen. Det 

beviljades många statsbidrag framförallt den första tiden. I beredskapsarbetet inför byggandet 

av vägar, gator mm på Hertsön godkände Arbetsmarknadsstyrelsen ett statsbidrag på nästan 1/3 

av den totala kostnaden för arbetet. Detta tyder på att staten var, om än ej drivande så åtminstone 

väldigt stöttande i utvecklingen av Luleå. Vi ser också att det var bidrag och inte lån som det i 

mångt och mycket handlade om i början. Även i planerandet av den nya skolan på Hertsön var 

kommunen säker på att kunna erhålla bidrag från staten, men kommunen hade även en nödplan 

utifall detta trots allt inte skulle slå in. Överlag kan konstateras att kommunen framförallt 

räknade med statsbidrag vid byggandet av skolor inom samtliga nya områden. Detta kan 

förklaras av en kungörelse från 1957 där staten skulle bistå i upprättandet av kommunala 

grundskolor och gymnasium. I fråga om Björkskatan (där utbyggnaden påbörjats senare än på 

Hertsön) syns det i kommunfullmäktigeprotokollen att det främst var genom statsgodkända lån 

som finansieringen förväntades och även kom att ske. I fråga om skola på Hertsön förväntades 

fler olika statsbidrag bli aktuella för finansieringen. Sammantaget tyder källmaterialet på att 

kommunen i början av perioden (1973) trodde på en högre andel statsbidrag som hjälp för 

samhällsutvecklingen än i slutet (1977) då belåning istället sågs som största medlet för hjälp.  
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4.1 Anknytning till teoretiskt ramverk  
Söderholm och Wihlborgs forskning visar på tre olika policyinstrument för hur staten kan gå in 

och hjälpa i den sociotekniska utvecklingen. Dessa är: ”legislation”, ”coordination” och 

”knowledge managament”.88 I denna undersökning är det framförallt legislation i form av 

fördelaktiga statliga lån och statliga bidrag som visat sig ha varit aktuellt. 

Behovet av statliga lån och bidrag ökade avsevärt för Luleå när Stålverk 80 planerna kom på 

tal, för att kunna förverkliga bostadsbyggen, va-ledningar och skolor. När Stålverk 80-planerna 

senare kom att läggas på is påverkade det kommunen på ett sådant sätt att många av de 

planerade projekten i samhällsutvecklingen fick senareläggas. Undersökningen visar 

sammantaget hur det fanns ett centralt behov från kommunens sida av fördelaktiga lån och 

statsbidrag för att klara den nödvändiga samhällsplaneringen.  

Det policyinstrument som varit mest framträdande i undersökningen är alltså legislation i form 

av fördelaktiga lån och statsbidrag. Till viss del synes också ”coordination” och ”knowledge 

management” ha nyttjats av staten så till vida att Arbetsmarknadsstyrelsen och kommunala 

beredskapsarbeten involverades i samhällsplaneringen. På detta sätt bidrog staten med viss 

kunskapsöverföring till planeringen och utbyggnaden av de nya bostadsområdena (genom 

Arbetsmarknadsstyrelsen) såväl som till koordineringen av flera olika aktörer som tillsammans 

bidrog till utbyggnaden, såsom av va-ledningar på Porsön. Denna tydliga skillnad mellan denna 

och Söderholm & Wihlborgs89 studie, dvs. att ett av tre möjliga policyinstrument dominerar 

kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara valet av källmaterial för denna studie. Valet 

av kommunfullmäktigeprotokoll som källmaterial kan vara förenat med en viss risk i 

sammanhanget så till vida att det uteslutande bidrar med ett kommunperspektiv. Kanske hade 

fler planerade och eventuellt också verkställda statliga stödåtgärder framkommit om denna 

undersökning även utgått från exempelvis riksdags-protokoll, regeringsprotokoll och protokoll 

från olika utskott. Även intervjuer med personer verksamma i kommunfullmäktige eller riksdag 

under denna tid hade kunnat ge ett annorlunda resultat. En annan förklaring skulle helt enkelt 

kunna vara att det faktiskt inte handlade om mycket mer än legislation i detta fall. Om vi jämför 

denna studie med Söderholm och Wihlborg så hämtar de mycket exempel även från tidigare 

decennier, och det är möjligt att denna studie speglar att det skedde en viss förskjutning redan 

på 1970-talet, där staten inte längre tog ett lika mångfacetterat ansvar som Söderholm och 

Wihlborg sett avspeglats i sina fallstudier. I inledningen av denna uppsats konstateras att 

                                                             
88 Söderholm & Wihlborg 2015 
89 Söderholm & Wihlborg 2015 



26 
 

tidigare litteratur visar att det skedde en sådan förändring under 1980-talet. Enligt Rothstein 

och Westerhäll hade det svenska samhället då nått en punkt där man kunde tala om en 

nedmontering av idén om den starka staten i den svenska politiska kulturen.90 Vi kan här ana 

denna utveckling redan under 1970-talet.  

 

4.2 Vidare forskning 
Båda av ovan nämnda alternativa förklaringar till den tydliga skillnaden mellan denna och 

Söderholm & Wihlborgs91 studie – att det kan bero på valet av källmaterial, alternativt att det 

skett en viss nedmontering av den svenska starka staten redan på 1970-talet – utgör möjliga 

utgångspunkter för vidare forskning. Således undersöks med fördel samhällsplaneringen i Luleå 

i samband med stålverk 80 planerna vidare genom andra källor. På samma sätt behöver vi fler 

studier kring andra samhällsplaneringsprojekt under 1970-talet för att kunna närma oss svaret 

på frågan om huruvida den starka staten nedmonterades redan på 1970-talet. 

  

                                                             
90 Rothstein & Westerhäll (1992). 
91 Söderholm & Wihlborg (2015). 
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