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Sammanfattning 

 
Denna studie syftar till att undersöka vilka intressenter som har bidragit till att Karlsvik 

transformerades från ett industriellt till postindustriellt område. Detta har gjorts genom att 

markanvändningen i området har granskats under två perioder (från järnverkets tid 1906-1925 

och campingplatsens introduktion 1970-1985). Frågor i form av hur nyttjades Karlsviks mark 

under järnverkets tid kontra campingens har varit utgångspunkten vid sökandet av material. 

Vid genomförandet har sedan en kombination av komparativ studie och diskursanalys 

används för att skapa en klar bild av hur området har brukats beroende på dess huvudsakliga 

näring samt för att skapa en bild av hur befolkningen i området reagerade på de beslut som 

fattades av Luleå kommun. Från att ha fokuserat på en industriell verksamhet till att satsa på 

turism har respektive näring påverkat området därefter. Till exempel var transformationen 

tydligast under campingen då stora satsningar gjordes för att området skulle bli mer tilltalande 

och attrahera turister.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 
The purpose of this study is to examine how the area of Karlsvik has changed according to 

different interests. This has been done by studying how the area has changed during two 

different periods (from the ironwork during 1906-1925 and the campsite during 1970-1985). 

Questions about the use of Karlsvik’s land during the ironwork versus campsite have served as 

the starting point when gathering information. A combination of comparative study and 

discourse analysis has been used to create a picture of how the area has been used and to get an 

understanding of how its people reacted to decisions about changes to the area. From being 

focused on industrial activities to a tourism area has had effects on the area. For example, the 

transformations are most evident during the construction of the camping place where large 

investments were made so the area would be more appealing and attract tourists. 
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1 Inledning  
 

En drivande faktor för tillväxt för både länder och enskilda områden har varit ekonomisk 

stabilitet. Med en stark ekonomisk grund skapas förutsättningar för expansion såväl 

territoriell och teknologisk. Under 1700-talets slut påbörjade västvärlden sin industrialisering 

med utgångspunkt i Storbritannien. När den engelske ingenjören George Stephenson 1830 

introducerade världen för sitt ångdrivna lokomotiv Rocket kom företag allt mer att investera 

inom järnvägsindustrin då tranportsträckorna över land blev kortare och beroendet av 

sjöfarten minskade.
1 

 

Industrialiseringen är den händelse som stimulerat mitt historiska intresse och dess påverkan 

på världen har varit omvälvande. När jag tänker på industrialism är det första som uppenbarar 

sig i mitt huvud rök och metall. Järn var en stor del under denna period specifikt med tanke på 

den explosiva satsning som gjordes inom järnväg. Under 1900-talets första 25 år 

producerades järn vid Luleås järnverk i Karlsvik. Idag har en camping ersatt järnverket vilket 

har gjort att jag har valt att undersöka hur marken har brukats under dessa två perioder för att 

se hur Karlsvik har förändrats. Karlsvik är ett intressant område då dess befolkning har fått 

kämpa för att orten skulle få vara kvar. Dock vart det inte förrän anläggandet av en camping 

som karlsviksbornas ansträngningar kom att få gehör och Karlsviks framtid som säkrades. 

”Från järn till sand” syftar på den förändring som sker i Karlsvik under 1900-talet då den 

huvudsakliga näringen går från järnproduktion till en turismverksamhet.   

 

Två begrepp som används i denna studie är industriellt- och postindustriellt samhälle. Dessa 

begrepp har används med betydelsen att industriellt samhälle innebär att sysselsättning, 

inkomst samt livsmiljö utgår från industrin.
2
 Postindustriellt samhälle syftar däremot mer till 

ett område där antalet anställda inom industrin gradvis reduceras och den huvudsakliga 

inkomsten inte kretsar kring produktion av varor.
3
 Ekonomin i ett postindustriellt samhälle är 

mer baserad på tjänster än materiella ting.   

                                                             
1 John P. McKay.  A history of world societies 2012 s 693 
2
 Lennart Schön. Nationalencyklopedin, industrisamhälle. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/industrisamhälle (hämtad 2016-12-26) 
3
 Nationalencyklopedin, postindustriellt 

samhälle.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postindustriellt-samhälle (hämtad 2016-12-

26) 
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1.1 Disposition  
 

Denna studies disposition utgörs av fyra delar, inledning, bakgrund, empirisk undersökning 

och slutdiskussion I inledningen klargörs syftet med denna studie, vilka metoder som har 

används, det ges en källkritisk diskussion och teorin presenteras och avslutar med att ta upp 

vad tidigare forskning har kommit fram till. I bakgrunden redogörs den historiska kontexten 

som har resulterat i att malmindustrin har vuxit fram det svenska samhället samt hur synen på 

fritid har förändrats. Därefter kommer den empiriska undersökningen där materialet 

presenteras och slutligen kommer analys och slutdiskussionen där den problemställning som 

formuleras i inledningen besvaras. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka intressenter som har bidragit till Karlsviks 

transformation från ett industriellt till postindustriellt område. Detta kommer att ske via en 

kombination av komparativ studie och diskursanalys där fokus ligger kring det järnverk som 

brukades i Karlsvik mellan 1906 och 1925 och den turistverksamhet som diskuterades vid 

slutet av 70-talet. För att syftet som denna studie ska bli besvarat har därmed följande frågor 

formulerats: 

I. Vilken påverkan har järnverket i Karlsvik haft för sin omgivning under de år det var i 

bruk? 

II. Hur förändrades Karlsvik efter att järnverket hade avvecklats? 

III. Hur förändrade campingen Karlsvik till ett turistområde? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Denna studie fokuserar på att undersöka de intressen som har varit drivande i Karlsviks 

transformation från ett industriellt till postindustriellt område. Vid genomförandet av studien 

har intervjuer med personer som var direkt involverade vid upprättandet av campingen 

exkluderats på grund av tidsmässiga faktorer. Dock hade denna form intervjuer kunnat 

användas för att skapa en djupare förståelse bakom de beslut som fattades kring Karlsvik 

under den period som studien innefattar. 
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2 Metod  

 
I och med att denna text syftar kring att undersöka hur Karlsvik har förändrats under dess 

industriella tid under 1900-talets början och 1980-talets camping har det varit lämpligt att 

genomföra en kombination mellan komparativ studie och diskursanalys. Detta beslut har sina 

grunder i det faktum att denna studie fokuserar på att förklara likheter och skillnader i hur 

Karlsvik har påverkats under de perioder som studie behandlar.   

 

Den komparativa metoden möjliggör olika former av analyser av då likheter och skillnader 

synliggörs när två eller fler fall ställs i relation till varandra.
4
 I denna studie undersöks 

markanvändningen i Karslvik under två perioder i syfte att se hur platsen påverkas beroende på 

vilken näring som är den dominerande. Komparativa analysmetoder blir användbara när två eller 

flera områden undersöks med syftet att klarlägga relationer mellan olika faktorer 
5
 Karlsvik som 

geografiskt område kommer i denna studie utgöra den beroende faktorn medan de olika 

näringarna utgöra de påverkande faktorerna. 

 

Diskursanalysen möjliggör sedan ett annat sätt att granska material då denna metod fokuserar 

på att se hur de fakta som texter tar upp korresponderar mot verkligheten.
6
 Användandet av 

diskursanalys syftar till att skapa en förståelse för de två näringarna och analysera deras 

betydelse för Karlsvik. En viktig del inom diskursanalysen är dess fokus på ordval. 

Användandet av värdeladdade ord medför att händelser uppfattas olika beroende på hur de 

beskrivs. Denna metod används för att se vilken effekt skribenternas val av ord påverkar 

skildringen av tidningsartiklarnas innehåll. I denna studie används diskursanalys för att 

synliggöra de intressen som förekom i Karlsvik under den period som campingen planerades 

då olika tidskrifter aktivt skildrade händelseförloppet.    

  
Anledningen till att dessa metoder har valt utöver exempelvis en kvantitativ metod beror på det 

faktum att de källor som studien är baserad på består av utdrag ur Luleå kommuns protokoll, 

politiska handlingar bakom campingen samt olika artiklar från Norrbottens Kuriren. För att en 

kvantitativ metod skulle bli relevant i denna studie skulle materialet behöva bestå av statistik 

                                                             
4 Thomas Denk, Komparativa analysmetoder s 11  
5 Thomas Denk, Komparativa analysmetoder s 12 
6
 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken 2007 s 9 
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och/eller enkätundersökningar. I med att materialet som finns tillgängligt inte passar sig för en 

kvantitativ metod har detta resulterat i att denna metod har uteslutits. 

 

2.1 Material 

 

Materialet som har använts i denna studie är en kombination av primär och sekundärkällor. 

Samtliga källor är hämtade från Luleå stadsarkiv och Arkivcentrum Norrbotten som båda är 

lokaliserade i Luleå med undantag av en slutrapport från Norrbotten Museum som har hämtats 

från Internet. 

 

De primärkällorna som har används har varit Luleå kommunfullmäktiges protokoll samt de 

protokoll/anteckningar som fördes av Luleå kommuns projektgrupp för campingplats i 

Karlsvik. Luleå kommunfullmäktiges protokoll nedtecknades i samband med att 

kommunfullmäktige diskuterade de motioner som behandlas inom respektive protokoll. 

Fördelen med att använda sig av protokoll är att de är skrivna av personer som har varit direkt 

involverade i processen. En annan primärkälla som har varit användbar är en transkription av 

en intervju från 1978 där den intervjuade har varit anställd på järnverket under dess 

verkningsår. Intervjun finns dessutom inspelad och bevarad på Arkivcentrum Norrbotten 

vilket gör att transkriptionen är kontrollerbar.  

  

Andra primärkällor som har granskats i denna studie är tidningsartiklar ur Norrbottens 

Kuriren och enstaka artiklar ur Norrländska Socialdemokraten. Tidningsartiklar är inte lika 

säkra som exempelvis protokoll då de tenderar att vara skrivna med politiska inriktningar. En 

tidningsartikel kan vara skriven med tendens, det vill säga för eller mot att något händer och 

därmed är det väsentligt att man är medveten om de intressen som kan ligga bakom en 

tidning.    

 

Förutom ovanstående källor har sekundärkällor i form av lokalhistoriska texter som beskriver 

järnverkets historia använts. I och med att dessa källor är baserade på andra källor innebär att 

dess innehåll inte har samma trovärdighet som vid en primärkälla där personerna som 

nedtecknar har varit närvarande.  
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2.2 Källkritisk diskussion 

 

Vid användandet av dessa källor har vardera granskats kritiskt utifrån de källkritiska kriterier 

som Anders Florèn och Henrik Ågren tar upp i boken Historiska undersökningar: Grunder i 

historisk teori, metod och framställningssätt som utkom 2006. Faktorer som tendens, tid och 

beroende har varit utgångspunkter vid granskningen av det använda materialet. 

 

För att materialet ska anses som trovärdigt måste de först och främst vara äkta. Kvarlevor i 

form av protokoll och intervjuer är exempel på detta. Vid användning av dessa källor är det 

mest centrala kriteriet att de är äkta och inga förfalskningar.
7
 Användandet av en intervju är 

ett effektivt sätt att skapa en helhet i hur det var men betyder dock att den information som 

framkommer endast är ur informantens perspektiv. 

 

Tendenskriteriet har huvudsakligen varit relevant vid granskning av tidningsartiklarna då 

merparten av artiklarna är skrivna på ett sätt som betonar vikten av att bevara Karlsvik. Med 

tendenskriteriet kollar man ifall personen bakom källan har haft intresse till att överdriva eller 

fabricera fakta för att ge en förvräng bild av vad som har skett.
8
 Att en text är tendentiös 

innebär däremot inte att den är opålitlig men man bör vara medveten om att den kan vara 

vinklad efter skribentens önskemål. 

 

Den sista kategorin av källor som denna studie bygger på är tidigare forskning i form av 

individuella texter. Ett exempel på dessa texter Norrbottens museums kulturhistoriska 

redovisning som gjordes när de blev förfrågade att ta fram förslag på hur Karlsviks 

industriella historia kunde inkorporeras i campingupplevelsen. Dessa sekundärkällor bygger 

på annat material vilket gör att beroendekriteriet är väsentligt. För att dessa texter ska ses som 

trovärdiga ska de vara beroende av minst två andra källor som tar upp samma eller liknande 

fakta.
9
 Detta för att det ska vara möjligt att kontrollera de fakta som texterna tar upp. 

 

 

                                                             
7
 Anders Florén & Henrik Ågren. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 s 76 
8
 Anders Florén & Henrik Ågren. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt 2006 s 74 

9
 Torsten Thurén. Nationalencyklopedin, källkritik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/källkritik 

(Hämtad 2016-11-28)  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 

För att förklara hur det geografiska området i Karlsvik har förändrats från att ha varit en 

industriell till att vara en postindustriell ort är det tänkt att utgå från teorin kring place-

making. Valet av denna teori grundar sig på det faktum att den lägger fokus på transformering 

av områden. 

3.1 Place-making 

         

Omstrukturering av exempelvis lantliga platser är idag ett vanligt fenomen i västvärlden. 

Mark som tidigare användes för primära anlägenheter blir allt mer efterfrågade för andra 

önskemål.
10

 Under 1990-talet skedde ett skifte där fokus övergick från att kretsa kring 

markers ekonomiska funktioner i nordvästra Europa till att fokusera mer på konsumering. 

Detta kan ses som en följd av globalisering och lokalisering, det vill säga en ökad 

medvetenhet om det lokala samhällets kvalitéer.
11 

 

Place-making som process syftar till att platser görs attraktiva för att sedan marknadsföras på ett 

sätt att de attraherar turister. Johan Hultman och C. Michael Hall tar upp place-making och dess 

relation till turism i artikeln ”Tourism place-making Governance of Locality in Sweden”.  

Turismen är i vår tid en stor bidragande faktor till att platser både produceras och reproduceras.
12 

Vid utövning av place-making förekommer det två huvudsakliga frågor som behöver bli 

besvarade. Den första behandlar intressenters relation till ekonomisk utveckling och den andra 

berör hur områden konstrueras för att attrahera folk att välja dem över övriga områden.
13

  

 

Place-making används i denna teori för att visa hur människor har förändrat ett område för att 

uppnå en önskad effekt, vilket i denna studie har är att attrahera människor till Karlsvik. 

Dessutom har denna teori dikterat sökandet av källor samt vad som har tagits upp. Detta har 

resulterat i att information som inte är relevant för denna studie inte omnämns. 

 

                                                             
10 Karoline Daugstad. Negotiating landscape in rural tourism. Annals of tourism research: [Elektronisk resurs] a 

social science journal, Vol 35 Pergamon Press, New York, 1973- s 402 
11

 Ibid 
12 Johan Hultman & C. Michael Hall. Tourism place-making Governance of Locality in Sweden. Annals of 

tourism research: [Elektronisk resurs] a social science journal, Pergamon Press, New York, 1973- s 548  
13

Johan Hultman & C. Michael Hall. Tourism place-making Governance of Locality in Sweden 1973 s 549 
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3.2 Postindustriell utveckling i de nordiska länderna 
 

När det sedan rör sig om ett nordiskt perspektiv ger Karl Benediktsson en förklaring bakom 

människors negativa inställning till postindustriella näringar i boken Place reinvention: 

northern perspectives (2009). I norr tenderar människor som är uppväxta i städer ha en 

skeptisk syn på de ”storslagna” historierna om det postindustriella samhället och dess 

betoning på en icke-materiell ekonomisk struktur.
14 

Detta grundar sig på det faktum att många 

som har vuxit upp i norden endast är medvetna om en värld där den huvudsakliga näringen 

kretsar kring ett nyttjande av de materiella medel som har funnits tillgängliga, exempelvis trä- 

och fiskeindustri.
15 

 

Detta har medfört till att det förekommer människor vars ställning är negativ när det kommer 

till att lämna den industriella eran och ta steget in en ny. Till följd av den expansiva 

utvecklingen inom teknologin har behovet av industriell arbetskraft reducerat samtidigt som 

den globala marknaden har medfört att aktörer från olika länder har blivit involverade och 

skapat nya relationer mellan områden.
16

        

 

 

När ett område övergår från ett industriellt samhälle till ett postindustriellt får det effekter på 

de människor som är bofasta i dessa transformerade samhällena. Vid en sådan förändring 

måste platsens betydelse för den lokala befolkningen ”omförhandlas” så att det nya samhället 

inkluderas.
 17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Karl Benediktsson. The industrial imperative and second (hand) modernity i Nyseth, Torill & Viken, Arvid 

(red.), Place reinvention [Elektronisk resurs] : northern perspectives, Ashgate, Farnham, England, 2009 s 15 

15 Ibid 
16

 Ibid 
17

 Karl Benediktsson. The industrial imperative and second (hand) modernity 2009 s 16 
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4 Tidigare forskning 
 

Under 1900-talet växte ett nytt forskningsområde fram vid namn industriarkeologi. Denna 

forskningsgren även kallad industriminnesvård syftar till att skapa en ökad kunskap kring 

arbetsliv/miljö samt ökad förståelse av människors villkor under olika tider.
18 

Industriarkeologin har sina rötter i Storbritannien och syftar till att systematiskt studera 

strukturer och artefakter för att skapa en bredare förståelse för vårt industriella förflutna.
19

 
 
 

4.1 Internationell forskning 

 

Anna Storm behandlar i sin bok Post-industrial landscape scars (2014) geografiska områden 

som har ”ärrats” under industriella tider och hur dessa områden återanvänds, till exempel vid 

upprättande av städer och byar. Storm behandlar exempelvis hur kolbrytningen och 

stålproduktionen i Ruhrområdet under 1900-talets början. I och med att dessa industrier var 

väsentliga för Tyskland under andra världskriget kom de att förstöras (tillsammans med delar 

av området) av de allierade. Under 1900-talets senare hälft gjordes satsningar inom botaniken 

för att tillförse området med en ny vegetation.
20

 Till följd av detta kom dessutom 

landskapsparker att byggas kring de industriella miljöer som uppstod till följd av denna 

process vilka kom att attrahera människor som bland annat inte hade någon koppling till 

järnverk till Ruhrområdet.
21

   

 

Den transformation som Storm behandlar i sin studie visar hur industrier som inte längre 

brukas kan återanvändas. Transformationen i Ruhrområdet påminner om det som denna studie 

behandlar, det vill säga hur Karlsvik transformeras ett från industriområde till postindustriellt 

område. Vid båda fallen genomförs geografiska förändringar som påverkat områdenas 

utseenden och slut produkten syftar på att attrahera människor att besöka de två områdena.     

 

 

 

                                                             
18Nationalencyklopedin, industriarkeologi.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/industriarkeologi (hä

mtad 2016-11-21) 

19 Marilyn Palmer & Peter Neaverson. Industrial archaeology: principles and practice, Routledge, London, 1998 
20

 Anna Storm, Post-industrial landscape scars, 2014 s 103 
21

 Anna Storm, Post-industrial landscape scars, 2014 s 107 
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4.2 Luleå järnverk 

 

Mycket av den tidigare forskningen som gjorts inom järnverk lägger fokus kring dess 

ekonomiska förhållanden och/eller dess miljöpåverkan. Då denna uppsats kretsar kring det 

Luleå järnverk som förekom i Karlsvik under tidigt 1900-tal har tidigare forskning kring det 

sökts.  

 

Luleå järnverk behandlas i studien ”Kring nedläggningen av Luleå järnverk”.
22

 I denna studie 

behandlas de bakomliggande faktorerna bakom järnverkets avveckling utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Förutom den ekonomiska aspekten av nedläggningen ser de även till reaktionerna 

kring denna händelse och hur avvecklingen påverkade området. 

 

I boken Norrbottens Järnverk: dess tillkomst och första verksamhetsår (1967) redogörs det 

för bakgrunden till järnhanteringen i Norrbotten samt dess utveckling fram tills att NJA 

(Norrbottens Järnverk AB) grundas.
23

 Boken läger ett stort fokus på att beskriva skeendet 

bakom anläggandet av Järnverket utifrån politiska perspektiv samt ger en beskrivning bakom 

dess konkurs. I Boken NJA – stålverket i norr(1987) beskrivs bakgrunden till Norrbottens 

Järnverk AB:s. framväxt
24 

I det avsnittet som berör Luleå järnverk går Jonsson igenom de 

politiska besluten som förekom kring grundandet av järnverket, dess produktion av tackjärn 

samt ger han en kritisk förklaring bakom dess nedläggning genom att bland annat se till dess 

export gentemot utgifter. 

 

Dessa böcker redogör tydligt Luleå järnverket ur ett historiskt perspektiv samtidigt som de ger 

en ekonomisk inblick i verksamheten, vilket bland annat resulterade i dess avveckling. 

Däremot behandlar de inte järnverkets historiska betydelse utifrån dess område vilket denna 

uppsats riktar sig mot.  

 

 

                                                             
22

 Johan Brinck, Helene Carlbäck, Paul Reichberg & Erik Söderlund. kring nedläggningen av Luleå 

järnverk. Diss., Umeå universitet, 1973.  
23

 Gerard De Geer. Norrbottens järnverk: dess tillkomst och första verksamhetsår, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1967 

24 Sverker Jonsson. NJA - stålverket i norr: förhistoria, bildande och första år, Norrbottens museum, 

Luleå, 1987 
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4.3 Turismens utveckling 

 

I och med att den camping som behandlas i denna uppsats även är en turistverksamhet har 

fokus varit tidigare forskning som behandlar utveckling av turism och camping under 1900-

talet.     

 

Per Østby skrev en artikel vid namn ”Car mobility and camping tourism in Norway, 1950–

1970” som tar upp hur camping med bil expanderade i Norge under 50-70 talet. Det som 

framgår i denna artikel är att turism med bil växte fram under 30-talet då en mindre grupp 

bilägare etablerade campingplatser vid floder, sjöar och hav.
25

 Det Østby lyfter i sin artikel är 

att denna eskalering skedde i samma tid som den norska bilpolitiken genomgick ett skifte. 

Bilen sågs tidigt som en ekonomisk börda för landet vilket gjorde att importen var begränsad. 

Det var inte förrän 1960 som detta förändades då importen inte längre var begränsad och bilen 

framställdes därefter som en viktig del i det moderna samhället i Norge.
26 

 

I boken On Holiday: A history of vacation som utkom 1999 behandlar Orvar Löfgren 

turismens utveckling under två århundranden och ser hur den moderna turismupplevelsen har 

vuxit fram.
27

 I boken använder Löfgren sig av ett historiskt perspektiv som utgångspunkt för 

att förklara nutiden vilket han sedan gör genom att jämföra med olika tiders sätt att 

semestra.
28

 

 

Dessa studier bidrar med att förklara det paradigmskifte som sker under mitten av 1900-talet 

som har medfört att olika former av ledigheter har blivit mer accepterade. Det exempel som 

Østby tar upp visar exempelvis hur semestern ökar i korrelation med att bilar blir allt mer 

tillgängliga. 

 

 

 

 

                                                             
25 Per Østby, Car mobility and camping tourism in Norway, 1950–1970. I Journal of Tourism History 

Volume: 5 Issue 3 (2013)  
26 Ibid 
27 Orvar Löfgren. On holiday: a history of vacationing, Univ. of California Press, Berkeley, Calif., 

1999 
28 Ibid 
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5 Bakgrund 
 

Karlsvik är ett område som ligger ett par kilometer från Luleå (se bilaga 1) och utgörs av 

Karlsviks tätort, Karlshäll och dess camping.
29

 Området har en rik industrihistoria vars spår 

går att se i järnvägsmuseet och i dess skogar. Idag är området mestadels känt för sin 

campingverksamhet som har blivit en populär semesterdestination för bland annat norska 

turister. Förutom det attraheras många luleåbor av Karlsviks stränder och utomhusbad.
30

   

 

5.1Malmens ökade inflytande 

 

De svenska järnbruken är sammanlänkade med den malmbrytning som förekommer i norra 

Sverige. För att förstå bakgrunden till att ett järnverk upprättades i Karlsvik 1906 behövs en kort 

genomgång om hur den svenska malmbrytningen utvecklades vid denna tid. Järnverksindustrin 

är beroende av malm för järnframställning. För att en liten tätort som Karlsvik skulle kunna göra 

en ekonomisk vinning inom järnindustrin var de därmed i behov av stora kvantiteter järnmalm. 

 

Centrala faktorer bakom den ökade utvecklingen inom malmindustrin var upptäckten av 

Thomas- och Bessemerprocessen som gjorde det möjligt att använda fosforhaltig malm vid 

framställning av stål.
31 

När det blev möjligt att nyttja denna form av malm kom utomstående 

intressenter att investera inom denna industri vilket ledde till en teknisk expansion i norra 

Sverige. Bland de större intressenterna var det engelsmännen som investerade kapital i att 

utveckla en järnväg för transport av malm. 

        

The Gellivara Company Limited i London grundades 1864 och övertog vid samma år 

Gällivareverken från Gällevare Aktiebolag.
32

 Syftet var att anlägga en 8 mil lång järnväg från de 

svenska malmfälten till Lule älv för att sedan frakta malmen vidare via sjöfarten.
33

  

Detta var början på järnvägsbyggandet i Norrbotten. På grund av bristande kapital kom bolaget 

utsättas för ekonomiska problem vilket resulterade i att bolaget rekonstruerades 1868.
34

      

                                                             
29

 Staffan Larsson. Karlsvik. Bostadsområden i Luleå. http://www.lulea.se/samhalle--

gator/bostadsomraden/bostadsomraden-lulea-landsbygd/karlsvik.html  
30 Ibid 
31 Jane Summerton: Stora tekniska system: En introduktion till forskningsfältet i Blomkvist, Pär & 

Kaijser, Arne (red.), Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt perspektiv, B. Östlings 
bokförl. Symposion, Eslöv, 1998 s 48-49 
32 Karin Jansson Myhr. Boken om LKAB: 1890-2015, 2015 s 32    
33 Karin Jansson Myhr. Boken om LKAB: 1890-2015, 2015 s 31-32  
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Från svenskt håll började dessutom en debatt rörande utlänningars konkurrering med den 

mellansvenska järnindustrin växa fram i landet.  Detta samt det faktum att både konservativa 

och protektionistiska strömningar rörande liberalism och frihandel började växa fram i landet 

kom att utgöra katalysatorn till att engelsmännen övergav järnvägsbolaget och att det föll 

under Sveriges ägor 1889.
35

 Efter att den svenska staten hade övertagit denna verksamhet 

skedde nya satsningar på malmutvinningen i Norrbotten. Till följd av dessa satsningar kom 

nya industrier att etableras då nya behov uppkom.  

 

5.2 Fritid i Norden 

 

Det var dock inte enbart malmindustrin som förändrades i Sverige utan det skedde även 

ändringar i vår levnadstandard. I filmen Fostran till fritid som utkom 2004 som en del av 

serien Välfärdstaten nämner de att från och med 1938 blev det lagstadgat med 2 veckors 

semester för Sveriges befolkning.
36

 Det som är markant för denna tid är att det blev det en ny 

syn på fritid. Med lagstadgad semester kom regeringen att ställa sig bakom ledigheten och 

uppmanade därmed befolkningen att röra på sig och rådde dem att ta vara på sina lediga 

dagar.
37

  

 

Bakgrunden till att 1938 års semesterlagstadga hade stöd av regeringen grundade sig på det 

faktum att de förespråkade att befolkningen nyttjade sina lediga dagar på något produktivt. 

Istället för att enbart ligga hemma och lata sig ville de i regeringen att de skulle lära sig något 

om Sverige genom att exempelvis resa runt i landet.
38

 Dock var 1938 års lagstadga bara ett av 

de första stegen i denna riktning och under de kommande årtiondena kom reformer att 

expandera antalet lediga veckor ända fram tills 1978 då antalet veckor var 5.
39

  

 

 

                                                                                                                                                                                              
34 Karin Jansson Myhr. Boken om LKAB: 1890-2015, 2015 s 32  
35 Karin Jansson Myhr. Boken om LKAB: 1890-2015, 2015 s 32  

36 Välfärdsstaten [Elektronisk resurs]: Fostran till fritid, Utbildningsradion, 2004 
37 Ibid 
38 Jenny Björkman. Intervjuades på Sveriges Radio. 2008 
39 Ibid 
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Förutom fler veckor av semester ändrades människornas syn på semesterledighet. Från att ha 

restriktioner på hur de spenderade sina lediga dagar kom de vid den här tiden få andra 

förväntningar. Under den här perioden i den svenska semesterhistorien blev charterresor allt 

vanligare och 1956 reste över 10 000 människor på charterresa och 1977 översteg antalet 

resande 1 miljon.
40

   

 

Denna utveckling medförde en ny syn på fritid vilket skapade nya förutsättningar. I och med 

att människor fick ökad fritid samt uppmanades att resa, ökade behovet av temporärt boende.  

Detta synliggörs i Karlsvik då satsning på turism inte diskuteras förrän vid den tid som 

intresset för semester eskalerade.   

6 Empirisk undersökning 

 
Detta kapitel är en sammanställning av det material som berör Karlsvik och är uppdelat i tre 

delar för att underlätta läsningen. Först behandlas Karlsvik under den period som järnverket var i 

bruk. Sedan övergår det till perioden mellan järnverket och campingen för att se om det skedde 

någon markant förändring i området. Avslutningsvis behandlas campingen och de beslut som 

fattades i den kontext och hur denna näring påverkade utvecklingen i området.     

 

6.1 Luleå järnverks uppkomst och verkningsår  

 

Den 20 juni 1904 bestämdes det via Luleå stadsfullmäktige att Luleå Jernverks aktiebolag skulle 

överta Bodträskfors aktiebolags (Ett äldre norrbottniskt skogsföretag
41

) markrättigheter i 

Karlsvik. 
42 

I samband med detta övertagande skulle Luleå Jernverks aktiebolag betala in en 

summa på 10 000 kronor till Luleå stad. Genom denna transaktion kom Bodträskfors AB:s 38 

tunnland i Karlsvik att hamna i Luleå Jernverks aktiebolags ägor.
 43

 

 

1906 kom Luleå järnverk stå redo för användning och producerade under sin tid flera ton 

tackjärn. Anledningen till att Karlsvik valdes som utgångspunkt vid byggandet av detta järnverk 

har sina grunder i ett flertal faktorer. Området var sedan tidigare försedd med ett sågverk och 

                                                             
40 Thomas von Seth. Charterresa. Nationalencyklopedin.  (Hämtad 2016 -11-14) 
41

 Norrländsk uppslagsbok, A GÄSTG s 104 
42

 Luleå Stadsfullmäktiges protokoll. 1904.§ 13 s 73 
43 Luleå Stadsfullmäktiges protokoll. 1904.§ 13 s 60 
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syftet var att järnverket kunde använda sågavfallet som träkol.
44

 Andra faktorer bakom att 

Karlsvik valdes var dessutom dess geografiska placering, då området var nära till malmbanan.
45

  

 

Luleå järnverk utgjordes av ett flertal byggnader vars gemensamma uppgifter kretsade kring 

förädling av malm. Med upprättandet av järnverket genomgick Karlsvik diverse förändringar. 

Utöver de byggnader som kom att utgöra järnverket byggdes ett kolhus i nära anslutning till 

det samt disponerades två hamnar varav en kolpir för mottagning av träkolspråmar samt en 

vanlig hamn som användes huvudsakligen till exportering av tackjärn.
46 

 

Kolhuset utgjordes av en 250 

meters lång byggnad som lagrade 

det kol som anlände vid 

träkolspiren för att senare 

användas som bränsle vid 

järnframställning. När pråmarna 

anlände vid piren var det 

”tipparnas” uppgift att lösgöra 

kolet och se till att det kom till 

kolhuset.
47

                                         Bild 148 

 

När det sedan kommer till förädlingsprocessen som skedde i järnverket behövde malmen 

genomgå ett par olika etapper innan den var färdig för export. Järnverket var placerat intill 

järnvägen vilken innebar att vagnar kunde tömma malm direkt ner i en malmviadukt där den 

grovkrossades (se bild 2).
49

 Därefter fördes den till anriktningsverket med hjälp av en 

bandtransportör. I anrikningsverket separerades malmen från övriga bergarter tills den 

övergick till slig (finkorning malm). Efter separationen avvattnades sligen och transporterades 

                                                             
44 Sten Wikström. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning från 

länsmuseet i Luleå. 1982 s 12    
45 Sten Wikström. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning från 

länsmuseet i Luleå. 1982 s 14 
 
46 Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o järnverk. Nbm: EA 57 s 17 
47 August Kjellgren. 1978-01-18. Utskrivna bandinspelningar K. Folkrörelsens arkiv i Norrbotten s 2 

48
  Karlsvikshyttan, Malmbanans vänner. ”Luleå Jernverk Karlsvik”. 

49 Sten Wikström. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning från 

länsmuseet i Luleå. 1982 s 14 
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till sligmagasinet för bevaring medan restprodukterna som framkom vid separeringen följde 

med avloppsvattnet ut till en sedimenteringsbassäng som var lokaliserad på älvstranden.
50

 

Avfallet som framkom vid separationen kom efter järnverkets tid resultera i att en ny udde 

uppstod i Karlsvik.
51

    

 

Nästa steg var att ta slig ur magasinet och pressa den till briketter vilket gjordes genom att 

sligen placerades vid pressar och slogs till briketter som sedan fördes till de 60 meter långa 

brikettugnarna för att hårdna och bli mer lätthanterliga.
52

 Den sista etappen som malmen 

genomgick innan den var redo att exporteras skedde i järnverkets två masugnar vilka var 

inbyggda i verkets högsta byggnad.
53

       

 

Masugnarna försågs med kol av 

”kopplare”, anställda vars uppgift 

var att koppla korgar fyllda med 

kol till en linbana som 

transporterade kolet från kolhuset 

till masugnarna där det sedan 

användes som bränsle.
54

 

Masugnarna fylldes med briketter 

och producerade omkring 10 ton 

järn var fjärde timme.
55

                     Bild 2 Luleå järnverk Karlsvik56  

 

 

 

 

                                                             
50 Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o järnverk. Nbm: EA 57 s 18 

51  Therese Hellqvist & Jenny Dahlén Vestlund, Massamagasinen i Karlshäll - Kulturmiljöinventering 

av området kring massamagasinen i Karlshäll, Karlsvik, Luleå kommun. Norrbotten museum. Rapport 

2015:10 s 8     
52 Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o järnverk. Nbm: EA 57 s 18 

53 Ibid 
54 August Kjellgren. 1978-01-18. Utskrivna bandinspelningar K. Folkrörelsens arkiv i Norrbotten s 2 
55 Ibid 
56 Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o järnverk. Nbm: EA 57 s 18 
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Luleå järnverk var dessutom en stor arbetsgivare och hade över 200 anställda 1907.
57

  Till följd 

av järnverket och dess anställda ökade behovet av boende i området vilket kom att resultera i att 

bostäder byggdes. I korrelation till det ökade invånarantalet eskalerade antalet barn i Karlsvik 

vilket kom att motivera en utbyggnation av skolan.
58  

 

6.2 Karlsviks utveckling efter järnverkets avveckling 

 

Luleå järnverk kom på grund av ekonomiska samt politiska faktorer dock endast att bli ett 

kort kapitel i Karlsviks historia. Sedan nedläggningen av järnverket stagnerade utvecklingen i 

Karlsvik. Karlsvikborna fick sedan under en lång period kämpa för att deras område skulle få 

vara kvar när kommunens intresse låg i att avveckla området vilket kan ses i nedstående citat. 

 

Till de styrande vårt krav vill bringa - VI VILL INTE LÄGGAS NER OCH DÖ. Här har vi bott 

sen våra barndomstider – Karlsvik är vårt hem och skall så bli.  Här från stadens jäkt och larm 

och strider lever vi i harmoni.
59 

 

1977 sjöng AKÄ – kören denna nyskrivna vers till sången ”vintern rasat...” på Karlsviks 

intresseförenings begäran vid en gårdsfest som betonade att kampen fortsatte.
60

 Förutom sång 

öppnades en utställning som behandlade Karlsviks historia. Trots att utställningen lade sitt 

primära fokus på perioden som järnverket var i bruk förekom det en plankarta över 

kommunens framtida planer på att anlägga ett fritidsområde i form av en camping över det 

gamla industriområdet.
61

 Luleå kommuns vision för Karlsvik delades inte av befolkningen 

och August Kjellgren (före detta ordförande för Metalls avd 173 som grundades 1907) 

berättade att karlsvikborna visade samma anda som de hade gjort för sin hemort under de 

riktigt svåra tiderna.
62

   

 

                                                             
57 Sten Wikström. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning från 

länsmuseet i Luleå. 1982 s 15 

58 Ibid 
59 Gårdsfest i Karlsvik med KAMPANDA. Norrbottens Kuriren.1977 – 06 -20   
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
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Den huvudsakliga faktorn som drev kampen för att bevara Karlsvik var Karlsviks 

intresseförening som grundades 1976 och utgjordes av näst intill alla vuxna karlsviksbor.
63 

De 

krav som intresseföringen ställde till Luleå kommun berörde upprustning av området samt att 

de skulle bli remisinstans för framtida frågor rörande Karlsvik och av dessa krav kom endast 

det sistnämnda att förverkligas.
64

  

 

Under 1978 blossade Karlsviks framtid upp inom den politiska sektorn. Debatten ifall 

Karlsvik skulle rustas upp eller avvecklas började med två motioner som utkom under denna 

period av moderaterna och VPK som båda yrkade på att området skulle vara kvar samt att 

byggnaderna skulle upprustas.
65

 När dessa motioner behandlades den 30 augusti samma år av 

kommunstyrelsens arbetsutskott (varav 5 ledarmöten omnämns vara socialdemokrater) 

menade de att Karlsvik inte skulle rustas upp utan snarare avvecklas.     

 

Frågan om Karlsviks framtid fortsatte under september månad och motionerna som framlades 

av moderaterna och VPK fick allt mer stöd från folket.
66

 Vid en omröstning beräknades det att 

socialdemokraterna skulle förlora vilket ledde till att fullmäktigegruppen ”tvingade” 

socialdemokraterna att ändra sin inställning om att avveckla Karlsvik.
67

 I ett reportage från 

den 14 september ger Folke Bladfors en förklaring bakom anledningen till att 

socialdemokraternas ändrade åsikt i frågan om Karlsvik. Enligt Bladfors stod 

socialdemokraterna fast vid sitt beslut om att avveckla området och påpekade att det var 

kommunalrådet som framlade att de hade gått med på en kompromiss gällande Karlsviks 

framtid.
68 

Bruno Harnemo från folkpartiet förespråkade däremot att kommunen skulle satsa 5 

miljoner på att rusta upp området för att undvika att det skulle förfalla.
69 

 

 

 

 

                                                             
63 Åratal av kamp för byns framtid. Norrbottens Kuriren.1978 – 01 – 03   
64 Ibid 
65 Karlsvik rustas upp? Norrländska Socialdemokraten. 1978-09-25 

66 Ibid    
67 Ibid    
68 – Ingen reträtt!. Norrbottens Kuriren. 1978-09-14 

69 – Vi kan hindra förfallet. Norrbottens Kuriren. 1978-09-14 
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Istället för att avveckla området eller rusta upp det blev beslutet att inte göra något i Karlsvik. 

Bladfors yrkar på att ekonomin inte är stabil nog för att göra någon större satsning i Karlsvik 

vilket resulterade i att inget förändrades i området trots att dess befolkning ville det.
70

 Även 

en minimal upprustning var inte på tal då det innebar att Luleå kommun inte skulle få tillgång 

till statligt stöd och hade fått betala allt ur sin egen kassa.
71

       

 

6.3 Campingens uppkomst 

 

1979 höll Luleå kommun en arkitekttävling som berörde Karlsviks framtid som camping.
72

 

Den dåvarande campingen i Luleå (vid Skogsvallen) ansågs otillräcklig och olönsam att 

upprusta vilket gjorde att kommunen beslutade att flytta verksamheten till Karlsvik, som dels 

låg nära det område där E4 korsade Lule älv samt då området ansågs ha goda förutsättningar 

att bli en attraktiv campingplats. Ett exempel var Karlsvik stränder som ansågs vara ytterst 

lämpade för badaktiviteter samt erbjöd en vacker utsikt över Luleå Centrum.
73

 Karlsvik i sig 

hade sedan tidigare ett äldre bostadsområde med en befolkning omkring 170 människor och 

var redan försedd med en viss mängd närservice i form av post, livsmedel samt 

bussförbindelser från och till Luleå.
74  

 

 

När arkitekttävlingen tillkännagjordes bemöttes den av blandade åsikter från Karlsviks 

intresseförening. De var positiva till att kommunen tog ett initiativ i att utveckla Karlsvik 

samtidigt menade de att campingen skulle resultera i att Karlsvik som bostadsområde skulle 

försvinna om kommunen inte la ner resurser på att rusta upp de redan existerande 

bostäderna.
75

  

 

                                                             
70 – Ingen reträtt!. Norrbottens Kuriren. 1978-09-14 

71 Ibid 
72 Karlsvik camping, Luleå VBB oktober 1981 s 1 

73 Arkitekttävlingar: SAR:s dokumentation av arkitekttävlingar. 1-4/81. Campingplasts i Karlsvik, 

Luleå 1/81 s 1 
74 Ibid 
75 Karlsviks intresseförening: -Upprustning viktigare än en stor campingplats. Norrbottens Kuriren 

1980-03-06 
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Anders Andersson skriver att Luleå kommun hade avsatt 1 miljon kronor i sin budget 1982 

för att bygga en camping i Karlsvik bestående av 400 tält och husvagnsplatser.
76

 Bland 

Karlsviks 170 invånare förekom dock en rädsla att de skulle bli undantryckta av turister. 

Dessutom såg de det som ett ”slag i ansiktet” att kommunen satsade resurser på att bygga ett 

modernt inkvarteringsalternativ i Karlsvik samtidigt som dess befolkning inte hade tillgång 

till varken dusch och varmvatten.
77

    

 

Karlsvik är ett område som präglas av en rik industrihistoria och när campingen först 

diskuterades förekom ett intresse att inkludera den i upplevelsen. För att genomföra detta 

kontaktades Norrbottens museum som fick frågan ifall de var villiga att undersöka hur 

områdets historiska arv kunde inkorporeras i campingupplevelsen. Förfrågan bemöttes 

positivt av Norrbottens museum som beslutade att medverka i detta projekt och presenterade 

1982 förslag på olika kulturstigar som behandlade Karlsviks industriella epoker.
78

 

 

Förutom idén med att inkludera den gångna industriverksamheten i campingupplevelsen 

vidtogs speciella åtgärder kring den miljö som omgav de gamla industriområdena.
79

 Åtgärder 

som gallring av skog (primärt tallskog) i syfte att ge området en mer öppen karaktär i och med 

att området är av stor betydelse för upplevelsen.
80

 Andra åtgärder som vidtogs vid det här 

skeendet var bevarandet av de träd som var lokaliserade vid vägen, parkeringen samt kring 

byggnader. Gallring och plantering var ett stort fokus vid planeringen och projektgruppen för 

campingen diskuterade hur de kunde förändra de olika områdena för att göra dem attraktiva 

och/eller inkorporera dem på olika sätt och vis. Till exempel var det tänkt att det område som 

främst utgjordes av strand skulle vara öppet för bland annat solbad. De åtgärder som togs upp 

för detta område inkluderade därmed röjning av områdets buskar samt diskuterades det ifall 

en begränsad kemisk behandling skulle genomföras för att reducera framtida röjningar.
81

          

 

 

 

                                                             
76 Anders Andersson, Huka er, kommunpampar – karlsvikarna har laddat om!. Norrländska 

Socialdemokraten. 1980-06-12   
77 Ibid 
78 Sten Wikström. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning från 

länsmuseet i Luleå. 1982 s 22-26 
79 Karlsviks camping, Luleå. PM 3 VBB. 1981-08-17 s 4 
80 Ibid 
81 Karlsviks camping, Luleå. PM 3 VBB. 1981-08-17 s 7 
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Kommunens satsning på turism kom att driva utvecklingen i Karslvik i en riktning som tog 

liten hänsyn till befolkningens intressen vilket framkommer i komunfullmäktiges protokoll. 

Turistfrågor har allt mer aktualiserats som en del av näringspolitiken och bara i Karslvik 

beräknades turismverksamheten kosta 12 miljoner kronor.
82

 Med detta i åtanke ville Maria 

Lundkvist (vpk) i motion 1982–02–09 att kommunen skulle satsa mer på 

rekreationsanläggningar i bland annat Karlsvik i form ett temporerat friluftbad. En sådan 

anläggning menar Lundkvist skulle både göra området mer attraktivt för turister samtidigt 

som ”hemturisternas” behov tillfredsställdes då det inte fanns tillräckligt med bra och 

lättillgängliga utomhusbad i Luleå.
83

 Motionen bemöttes med blandade synpunkter men 

slutade med att det beslutades att en översiktlig utredning skulle göras för att se vad som var 

möjligt att genomföra.
84

 

 

När den första av totalt tre etapper diskuterades tog ekonomikontoret upp att campingens 

första etapp beräknades innehålla 25 stugor, 280 husvagnsplatser (varav 80 med eluttag) samt 

ytor för tältning.
85

 Utöver detta var det dessutom planerat att bygga en receptionsbyggnad 

samt ett flertal hygienbyggnader. Den totala ytan som var tänkt att bebyggas rörde sig om 

1200 kvadratmeter av de 11 hektar som utgjorde områdets totala yta.
86

  Tiden för detta projekt 

beräknades från juni 1984 och mars 1986 och beräknades kosta 15 350 000 kronor varav fyra 

miljoner anvisades i kommunens budgetar under 1985-86.
87

  

 

Förslaget kom att godkännas av kommunfullmäktige och i en artikel från 1985 skrevs det i 

Norrbottens Kuriren att den första husvagnen skulle rulla in den 1 juli året därefter.
88

 Utöver 

det som omnämndes i protokollet från 1984 hade en lekplats samt en minigolfbana byggds för 

att välkomna turisterna. Dessutom var det temporerade utomhusbadet planerat att byggas 

under 1987-88 i nästkommande etapp.
89
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83
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84
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85
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7 Analys och slutdiskussion 

 

Efter att ha granskat markanvändningen i Karlsvik under två perioder går det att se en 

markant skillnad i hur marken har används och förändrats beroende på vilken form av 

verksamhet som har varit den dominerande. Syftet med denna studie har varit att se hur 

Karlsvik har förändrats från ett industriellt till postindustriellt område genom att se hur olika 

intressenter har agerat. I detta kapitel är det därmed tänkt att besvara de frågor som 

formulerades i det inledande kapitlet.     

 

7.1 Intressenter under järnverkets tid 

 

Den första frågan som formulerades fokuserade på Luleå järnverks påverkan på Karlsvik 

under den period det var i bruk. Under den period som järnverket brukades var Karlsvik en 

industriort då dess huvudsakliga näring baserades på malmen. Detta synliggörs dels i 

järnverket men även i de resterande byggnaderna som uppkom i samband med det. Hamnen, 

kolpiren och kolhuset tillkom för att järnverket var i behov av dem för export, import och 

bevaring. Förutom det medförde järnverket en förändring inom den sociala sfären då det 

anställde fler människor än vad området hade logi för. Verket var med andra ord i centrum för 

områdets utveckling under början av 1900-talet och kom även att påverka området geografiskt 

då dess avfall resultera i att en ny udde uppstod.  

 

Järnverkets betydelse framkommer i de förändringar som sker i Karlsvik under dess period. 

Med tanke på att området anpassade sig efter järnindustrin som järnverket skapade kan 

slutsatser dras att Karlsvik som geografiskt område genomgick en transformation till följd av 

järnverket, vilket upprättades på begäran av Luleå Jernverk aktiebolag. Luleå Jernverk 

aktiebolag utgjorde den största intressenten bakom denna tranformation men en viktig faktor 

är att aktiebolaget får marken genom stadsfullmäktige i Luleå som via en transaktion på 

10 000 kronor överlåter marken till dem från Bodträskfors AB.    

 

Karlsvik transformation synliggörs inte enbart på de byggnader som direkt kopplas till 

malmframställningen utan framkommer dessutom i hur den sociala sfären utvecklades under 

denna tid.  Luleå Jernverk aktiebolag skapade arbeten i Karlsvik vilket resulterade i att 
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familjer flyttade till området och Karlsvik växte som bostadsort vilket också innebar att 

åtgärder vidtogs för att området skulle utvecklas. 

 

7.2 Kampen om Karlsvik, intressenter kring områdets framtid 

 

Andra intressenter som har bidragit till formandet av Karlsvik framkomer i de tidningsartiklar 

som granskades i denna studie. Den andra frågan fokuserade på hur området utvecklades 

under den period som järnverket inte längre var i bruk. Efter järnverkets tid och innan 

campingens var Karlsvik ett slagfält där dess befolkning utförde enligt tidningarna en kamp 

mot politikerna. De intressenter som framkommer vid denna period är karlsviksborna vars 

intresse var att bevara och rusta upp Karlsvik medan socialdemokraterna ville avrusta 

området. 

    

1978 var Karlsviks framtid en aktiv fråga inom den politiska sfären. Ett argument som 

framkom under denna period som gjorde att det inte var möjligt att rusta upp Karlsvik var 

enligt Bladfors en ekonomisk faktor då han menade att det inte fanns ekonomi att rusta upp 

Karlsvik. Därmed kom en kompromiss att ske mellan politikerna och karlsviksbornas 

intressen vilket lede till att området skulle få vara som det var, det vill säga det skulle varken 

avvecklas eller rustas upp.  

 

Att Karlsvik under denna tid framställs som omodernt och i behov av att rustas upp kan ses i 

hur de reagerade till upprättandet av en camping. Att ett modernt inkvarteringsalternativ var 

tänkt att anläggas i området för turister samtidigt som dess egen befolkning saknade både 

dusch och varmvatten ger en bild av hur underutvecklat området var för sin tid. Campingen 

överlag bemöttes negativt från befolkningen i Karlsvik då de var rädda att tryckas bort om 

stora mängder turister drogs till området. Ändock beslutar Luleå kommun att anlägga 

campingen i Karlsvik då den uppfyller kommunens behov av en camping. 
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Utifrån de ord och formuleringar som framkommer i tidningsartiklarna skapas en bild av att 

karlsvikborna är förtryckta av kommunen. Ett exempel där detta tydliggörs i nytillägget som 

gjordes till sången ”vintern har rasat”. ”Till de styrande vårt krav vill bringa - VI VILL INTE 

LÄGGAS NER OCH DÖ”
90

 framkommer som lite överdramatiskt i och med att avvecklingen 

inte innebar deras undergång. Däremot väcker en formulering som denna uppmärksamhet och 

sänder ett starkt budskap som betonar deras ställning i denna fråga. Detta framkommer 

dessutom i tidningsartikelns rubrik och att ”kampanda” skrevs med stora bokstäver. Andra 

exempel där ordvalet är av betydelse är rubrikerna ”Åratal av kamp för byns framtid” och ”-

ingen reträtt”. Dessa rubriker är relevanta till det innehåll som respektive artikel behandlar 

dock är ord som ”reträtt” och ”kamp” inte nödvändiga då dessa termer används oftast inom 

krigsföring. Däremot är syftet med artiklar är att sälja tidningar och ord som dessa attraherar 

folks uppmärksamhet. 

 

7.3 Karlsviks transformation  

 

Den tredje och sista frågan som formulerades syftade till att se hur campingen påverkade 

området. Genom campingen skulle Karlsvik transformeras och få ett nytt ansikte.  Från att ha 

varit ett industriområde skulle turismen framöver ta över som områdets huvudsakliga näring. 

Luleå Kommun ville med campingen ta vara på områdets geografiska läge som var mer än 

lämpat för denna typ av verksamhet, exempelvis dess stränder som möjliggjorde badande 

samtidigt som de försåg en med en vacker utsikt över Luleå centrum.    

 

Det är vid denna tidpunkt som place-making synliggörs då syftet med projektet var att göra 

Karlsvik så attraktivt som möjligt för att attrahera turister. Det är vid den här tiden som 

området genomgår sin transformation till följd av kommunens projektgrupp för 

campingplatsens noggranna diskussioner rörande områdets framtid, där de planerade hur de 

via gallring och plantering skulle omstrukturera områdets flora. Utöver vegetationen omsattes 

dessutom 1200 kvadratmeter mark åt stugor och husvagnar. Minigolf, lekplats och senare 

utomhusbad vilka är ytterligare exempel på hur kommunen spenderade sina resurser för att 

göra området mer tilltalande för turister   

                                                             
90 Gårdsfest i Karlsvik med KAMPANDA. Norrbottens Kuriren.1977 – 06 -20   
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7.4 Avslutande diskussion 

 

Baserat på det resultat som har framkommit i denna studie kan slutsatsen dras att Karlsvik ser 

ut som det gör idag är ett resultat av olika människors intressen. Luleå Jernverk aktiebolag 

bidrog till att området omvandlades till ett järnvärkssamhälle, vars betydelse kom att få starkt 

fäste i dess befolkning då de kom att kämpa för att Karlsvik skulle få vara kvar när politiker 

diskuterade dess framtid, där socialdemokraterna var för dess avveckling medan partier som 

folkpartiet, moderaterna och VPK förespråkade satsningar i området. Transformationen från 

industriellt till postindustriellt område sker utifrån Luleå kommuns intresse då Karlsviksborna 

reagerade negativt mot idén att anlägga en camping i Karlsvik. Däremot kan transformationen 

även ses som en kompromiss mellan lokalbefolkningens vilja att vara kvar och Luleå 

kommuns intresse i att inrätta en ny camping då det inte skedde någon större ekonomiskt 

satsning i området förrän 1970-talet då campingen kom på tal.  

 

7.5 Vidare Forskning  

 

Denna studie har primärt utgått från det tryckta material som finns tillgänglit på Arkivcentrum 

Norrbotten och Luleå stadsarkiv. Genom att använda sig av intervjuer vid 

informationssamlandet är det möjligt att få ett mer personligt perspektiv på situationen i 

Karlsvik vilket kompletterar det material som denna studie baseras på. Dessutom kan man 

vända sig till befolkningsstatistik för att se hur invånarantalet i Karlsvik har förändrats under 

denna period för att få en inblick i hur området växte/minskades och sätta det i kontext med 

de samhällsförändringar som ägde rum under denna tid.     

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

8 Källförteckning 
 

Björkman Jenny. ”Semesterns historia”. Sveriges Radio 2008 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=6191229 (Hämtad 2016-

11-14) 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 

2007 
 

 

Dahlén Vestlund, Jenny & Hellqvist, Therese, ”Massamagasinen i Karlshäll - 

Kulturmiljöinventering av området kring massamagasinen i Karlshäll”, Karlsvik, Luleå 

kommun. Norrbotten museum. Rapport 2015:10 (Hämtad 2016-12-07) 

Daugstad Karoline. Negotiating landscape in rural tourism. Annals of tourism research: 

[Elektronisk resurs] a social science journal, Vol 35 Pergamon Press, New York, 1973- s 402 

- 426 

De Geer, Gerard, Norrbottens järnverk: dess tillkomst och första verksamhetsår, Rabén & 

Sjögren, Stockholm, 1967 
 

Denk, Thomas, Komparativa analysmetoder, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

 

Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod 

och framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006 

 

Hall, Michael & Hultman, Johan. Tourism place-making: Governance of Locality in Sweden. 

Annals of tourism research: [Elektronisk resurs] a social science journal, Vol 35 Pergamon 

Press, New York, 1973- s 547-570 

 

Jansson Myhr, Karin (red.), Boken om LKAB: 1890-2015, LKAB, Luleå, 2015 

 

Jonsson, Sverker, NJA - stålverket i norr: förhistoria, bildande och första år, Norrbottens 

museum, Luleå, 1987 

 

Journal of Tourism History [Elektronisk resurs], Taylor & Francis, 2009-2010 (Per Østby) 

 

Löfgren, Orvar, On holiday: a history of vacationing, Univ. of California Press, Berkeley, 

Calif., 1999 

 

Larsson Staffan. Karlsvik. Bostadsområden i Luleå. http://www.lulea.se/samhalle--

gator/bostadsomraden/bostadsomraden-lulea-landsbygd/karlsvik.html (hämtad 2016-12-21) 

 

McKay, John P., A history of world societies, 9. ed., comb. ed., Bedford / St. Martinʼs, 

Boston, 2012 

 

Nationalencyklopedin, charterresa. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/charterre

sa (hämtad 2016-11-14) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738311001137


29 
 

 

Nationalencyklopedin, industriarkeologi.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ind

ustriarkeologi (hämtad 2016-11-21) 

 

 

Nationalencyklopedin, postindustriellt samhälle. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/postindustriellt-samhälle (hämtad 2016-12-

26) 

 

 

Nyseth, Torill & Viken, Arvid (red.), Place reinvention [Elektronisk resurs] : northern 

perspectives, Ashgate, Farnham, England, 2009 

 

Palmer, Marilyn. & Neaverson, Peter., Industrial archaeology [Elektronisk resurs] principles 

and practice, Routledge, London, 1998 

 

Østby, Per. Journal of Tourism History Volume: 5 ISSUE 3 (2013) ISSN: 1755-182X Online 

ISSN: 1755-1838 

Schön, Lennart. 

Nationalencyklopedin, industrisamhälle.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/indu

strisamhälle (hämtad 2016-12-26) 

 

Storm, Anna, Post-industrial landscape scars [Elektronisk resurs], 2014[2014] 

   

Välfärdsstaten [Elektronisk resurs]: Fostran till fritid, Utbildningsradion, 2004 

 

 
Arkiv 

Luleå stadsarkiv 

Arkitekttävlingar: SAR:s dokumentation av arkitekttävlingar, Svenska arkitekters riksförbund 

(SAR) 1-4/81 

 

Gårdsfest i Karlsvik med KAMPANDA. Norrbottens Kuriren.1977 – 01-03 

 

– Ingen reträtt!. Norrbottens Kuriren. 1978-09-14 

 

Karlsviks intresseförening: -Upprustning viktigare än en stor campingplats. Norrbottens 

Kuriren 03-06 1980 

 

Karlsvik rustas upp? Norrländska Socialdemokraten. 1978-09-25 

 

Luleå Stadsfullmäktiges protokoll. 1904 



30 
 

 

Luleå Stadsfullmäktiges protokoll. 1983 

 

Norrländsk uppslagsbok, A GÄSTG 

 

– Vi kan hindra förfallet. Norrbottens Kuriren. 1978-09-14    

 

Wikström, Sten. Norrbottens museum. Karlsvik camping, Luleå. Kulturhistorisk redovisning 

från länsmuseet i Luleå. 1982 

      

Åratal av kamp för byns framtid. Norrbottens Kuriren.1978 – 01-03 

 

Arkivcentrum Norrbotten 

Anders Andersson, Huka er, kommunpampar – karlsvikarna har laddat om!. Norrländska 

Socialdemokraten. 1980-06-12   
 

August Kjellgren. 1978-01-18. Utskrivna bandinspelningar K. Folkrörelsens arkiv i Norrbotten 

 

Fönstret öppnas för turistinvasion. Norrbottens Kuriren. 1985-05-09 
 

Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o järnverk. Nbm: EA 57 

 

Karlsviks camping, Luleå. PM 3 VBB. 1981-08-17 

 

Karlsvik camping, Luleå VBB oktober 1981 i Luleå stad FÖBD:25 bebyggelse, stadsdelar, 

Karlsviks camping  

 
Ragnhild, Widgren. Luleå Kommun. Projektgruppen för campingplats i Karlsvik. 1980-05-07 

 

Bilder 

Bild 1 

Karlsvikshyttan, Malmbanans vänner. ”Luleå Jernverk Karlsvik”. Luleå Stadsarkiv.  

Bild 2 

”Luleå Järnverk Karlsvik”. Luleå järnverk i Karlsvik. Curt Lövkvist. Karlsvik herrgård o 

järnverk. Arkivcentrum Norrbotten. Nbm: EA 57 s 18  

 

 

 

 



31 
 

Bilaga 1 

Karta över Karlsvik. Google maps (hämtad 2016-12-19) 

 

 


