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Abstrakt 
 
Detta är en uppsats som har fått sin utgångspunkt från rapporten ”Om sociala problem i nya 

bostadsområden” från Centralförbundet för socialt arbete. Rapporten från 1976 konstaterade 

att det i hög grad förekom sociala problem i de nya bostadsområden som byggts enligt 

Miljonprogramsmodellen. I Halmstad byggdes bostadsområdet Andersberg för att bota den 

bostadsbrist som under 1960-talet rådde i Halmstad. Då området byggdes enligt normer från 

just Miljonprogrammet, blev uppsatsens syfte att se hur väl detta bostadsområde stämde 

överrens med de definitioner av sociala problem som preciserades i rapporten, samt att ge en 

lokal och levande bild av det tidiga Anderberg. Artiklar och insändare från Hallandsposten 

och material från Halmstad Kommunarkiv bekräftade att Andersberg tidigt inte bara hade 

problem likt de som konstaterats i rapporten från 1976, utan även problem av annan karaktär, 

såsom vandalisering, otrygghet och klagomål på barnsäkerheten i området.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund till uppsatsen 

 
Våld och kriminalitet, arbetslöshet, invandrare, betong och sociala problem, är ord som inte 

sällan associeras med förorten. Ord och en verklighet vi dagligen kan läsa om i pressen, och 

som skapar vår bild av en värld många av oss inte vill leva i, men som många ändå lever i. Du 

känner säkert till Rosengård i Malmö, Bergsjön i Göteborg eller Botkyrka i Stockholm. 

Bostadsområden som alla under många år haft tung slöja över sig, och ett rykte som 

avskräcker många från att flytta dit. Gemensamt för dessa förorter förutom de problem som 

områdena associeras med, är också de många grå, intetsägande hög- och flerfamiljshus, vilka 

de flesta utformades under en tid av extremt hög bostadsbrist i 1960-talets Sverige. För att 

råda bot på behovet av bostäder, satsade regering och riksdag medel på att försöka bygga bort 

bostadsbristen. 1964 presenterade svensk socialdemokrati sitt Miljonprogram, ett projekt som 

kortfattat gick ut på att det under en 10-årsperiod skulle byggas 1 miljon nya bostäder. 1976 

kunde man konstatera att Sverige hade lyckats, bostadsbristen var borta. Sviterna kan vi se, 

läsa och höra om i dagens Sverige.  

 

I Halmstad var det precis som i övriga landet, bostadsköerna var stora, exceptionellt stora till 

och med. Dagligen kunde invånarna läsa ledare och insändare i den lokala (och liberala) 

pressen om hur påtaglig bostadsbristen var i staden. Politiker och stadsplanerare försvarade 

läget med att det helt enkelt inte fanns medel att bygga bostäder för, än mindre mark att bygga 

på. Trots detta dystra läge, kunde man en dag i november 1964 läsa i Hallandsposten om hur 

ett stort bostadsområde planerats i sydöstra Halmstad, ett område som på planeringsstadiet 

påminde mycket om det tankesätt som präglade Miljonprogrammet. De nära tvåtusen 

lägenheterna var exempelvis alla placerade i hög- och flerfamiljshus, den sortens hus som 

kanske de flesta idag associerar med miljonprogramsområdena. 1

 

Trots de många problem som tidigt uppstod med bygget av området stod det ändå klart 

relativt tidigt, närmare bestämt i början av 1970-talet. De problem som uppstått var inte enbart 

utav byggteknisk art, utan ganska snart fick Andersberg en negativ stämpel över sig av andra 

anledningar. Hyresgästerna var missnöjda med både det ena och det andra, missnöjdheter som 

ofta speglades i Hallandsposten. 

                                                 
1 Hallandsposten 26 november 1964 s. 1, 8 
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1.2 Tidigare forskning och litteratur 

 

Det finns idag förvånansvärt lite forskning om bostadsfrågor i Halmstad under 1960- och 70-

talet, speciellt med tanke på denna exceptionella bostadsbrist som faktiskt då rådde. Om 

bostadsfrågor, och i synnerhet Miljonprogrammet i Sverige under 1960-talet, finns det 

däremot en mängd rapporter och intressant litteratur. Denna forskning kring 

Miljonprogrammet tar framförallt upp bakgrunden till programmet, samt hur resultatet blev. 

Det finns även forskning som utgår ifrån de som lever i dessa bostadsområden, där jag vill 

nämna framförallt Karl – Olov Arnstbergs Miljonprogrammet. Arnstberg ger inte enbart en 

bild av hur det faktiskt gick med Miljonprogrammet utan även en bra bakgrund till varför och 

hur detta program skapades. Han visar på hur politiker, arkitekter och byggare tänkte när de 

förverkligade dessa bostadsområden. Karl – Olov ger också en bild av vilka det är som bor 

där och ser om det finns det några särskilda former av förortsliv. Även om detta intressanta 

material inte fått något större utrymme i uppsatsen, har det ändå gett mig som författare en 

inblick i Miljonprogrammet, en inblick som underlättat arbetet att förstå och tolka det stoff jag 

insamlat. Precis som med annan litteratur om denna politiska process märks ganska snart 

vilka misstag som begicks, och de konsekvenser detta fått. Denna uppsats syfte är dock inte 

att diskutera huruvida Miljonprogrammet var ett felsteg i svensk bostadspolitik eller ej, utan 

den skall koncentreras på att fastställa om Andersberg lever upp till de premisserna som 

beskrivs i ”Om sociala problem i nya bostadsområden”. 

 

Den enskilt viktigaste forskningen för den här uppsatsen är Centralförbundet för socialt 

arbetes rapport ”Om sociala problem i nya bostadsområden”. Denna rapport från 1976 

konstaterar nämligen ett klart statistiskt samband mellan innebörden i begreppen sociala 

problem och nya bostadsområden. Uppsatsen kommer därför att utgå från denna rapport vid 

syfte och problemformulering, för att undersöka om Andersberg uppvisar de karaktärsdrag 

som i rapporten anges som typiska för Miljonprogrammets områden och om Andersberg 

också präglades av samma sociala problem. Denna rapport visade på riskfaktorer som i 

kombination med varandra ofta resulterade i bostadsområden med sociala problem.  

 

Bostadsområdena innehöll statistiskt en ung familjedimension, samt en stor mängd 

flerfamiljshus. I centrum finns ofta ett arbetsområde med övervägande administration och 

service. Själva området är ofta placerat i stadens periferi, långt från stadens centrumkärna. 

Hushållen i de nya bostadsområdena når snart senare stadier i familjecykeln, då barnen i den 
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dominerande gruppen i området, barnfamiljerna, åldras. Omflyttningen är också hög, och 

invandrare är i många fall ett betydande inslag i bostadsområdena. Redan 1976 konstaterades 

också att dessa nya områden var dåligt utrustade och hade en låg social rang, vilket kan ha 

varit en bidragande orsak till att bostäder i de nya områdena förblivit outnyttjade under längre 

eller kortare tid. 2  

 

Bostadsområden som föll in på under beskrivningen ovan uppvisade enligt rapporten också 

tecken på sociala problem.   

 

De sociala problemen definieras i rapporten framförallt med att områdena har ett lågt 

valdeltagande, förekomst av vuxenkriminalitet, ungdomsbrottslighet och alkoholism. Även 

socialhjälp förekom här i högre grad än i äldre stadsdelar, och den var speciellt riktad mot den 

unga familjedimensionen som alltså dominerade den tidiga befolkningen. 3

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att se om Andersberg redan i ett tidigt skede var ett område som hade 

de riskfaktorer ”Centralförbundet för socialt arbete” redovisar, och som i kombination med 

varandra leder till en ökad risk för sociala problem i de nya bostadsområdena.  

 

Uppsatsen skall också försöka ge en bild av hur det tidiga Andersberg uppfattades av 

Halmstadborna. Då det mig veterligen saknas forskning om detta och bostadssituationen i 

Halmstad under framförallt 1960- och 70-talet, känns det som en given utmaning att svara på 

detta genom denna uppsats.  

 

Frågeställningen kan preciseras som följande: 

 

• Kan man utifrån det insamlade materialet, konstatera att Andersberg tidigt var ett 

bostadsområde med sociala problem förenligt med de definitioner som presenterades i 

”Om sociala problem i nya bostadsområden”? 

 

 

                                                 
2 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 13-14 
3 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 14 
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1.4 Metod  

 

Uppsatsen är av deskriptiv och analyserande natur men också komparativ, då definitionerna 

av riskfaktorerna från avsnittet tidigare forskning, skall sättas i förhållande till Andersberg på 

1960- och 70-talet.   

 

Miljonprogrammet har sedan länge intresserat mig, samma är det med lokalhistoria. Därför 

kom tidigt idén att titta närmare på Andersberg här i Halmstad. I sökandet efter ett intressant 

problemområde fann jag alltså en rapport från 1976 som konstaterade att många av dessa nya 

bostadsområden i Miljonprogrammets anda, tidigt hade problem. Tanken var sedan att 

jämföra Andersberg med denna rapport för att se hur väl området stämde överrens med 

rapporten. 

 

Efter många tillbringade timmar under jorden i Halmstads gamla stadsbibliotek där gamla 

nummer av Hallandsposten fanns sparade, började så smått en bild utav det tidiga Andersberg 

att växa fram. När sedan artiklarna och insändarna i tidningen kompletterades med material 

från kommunarkivet i Halmstad, stod det klart att Andersberg hade stora likheter med de 

riskfaktorer för sociala problem som rapporten visat på.  

 

Valet att använda mig av samtida tidningsmaterial visade sig också vara värdefullt för 

uppsatsens fortsatta arbete, då det inte sällan torra materialet från kommunarkivet fick en 

förankring i den fiktiva verklighet jag upplevde läsandes Hallandsposten.  

 

1.5 Material och källkritik 

 

För att definiera och förstå vad Miljonprogrammet egentligen var, användes bland annat 

Socialdemokraternas egna definitioner, idéer och förslag, samt relevant litteratur som berör 

ämnet. Min uppfattning är att Statens offentliga utredningar är tillförlitliga varför jag 

dubbelkollat vissa uppgifter mot SOU.  

 

För att kunna beskriva tankar, planer, kritik och bilden av Andersberg och Halmstad under 

1960- och 70-talet kom framförallt Hallandsposten att användas. Anledningen till detta är att 

jag ville få fram en mer lokal och levande syn på bostadsfrågorna än vad som framkommer i 

Statens offentliga utredningar. Nämnas skall också, att även om Sverige och Halmstad under 
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1960-talet styrdes utav socialdemokraterna, samtidigt som den lokala tidningen 

Hallandsposten var uttalat liberal och ofta kritiserade regeringens och kommunens 

bostadspolitik, finns det enligt mig få källor som återger situationen i Halmstad bättre än just 

den lokala tidningen Hallandsposten.  

 

De utredningar och kommittéerna jag läst och refererat till har varit omöjliga att definiera 

avsändare på. Det mest använda materialet från kommunarkivet har undertecknats av 

exempelvis Andersbergskommittén eller Boendemiljödelegationen, men vilka dessa var eller 

bestod av har inte kunnat fastställas. Viss kritik kan också ställas mot siffrorna för brottslighet 

på Andersberg, och anledningen är dels att det inte gick att få fram exakta siffror för just 

Andersberg, men också för att typ av brottslighet inte definierats i materialet bakom siffrorna 

som presenterats. Statistiken över brottsligheten visade sig också vara svår att få fram, vilket 

helt enkelt resulterade i siffror från de år som statistik över huvud taget fanns att tillgå. 

 

1.6 Avgränsning 

 

Undersökningen är begränsad till åren 1964 till 1980, tiden från att Miljonprogrammet kom 

på tal för första gången tills dess att Andersberg stod färdigbyggt och hade varit en del av 

Halmstad under några år. Noteras här bör att vid tillfällen har begreppet ”det tidiga 

Andersberg” använts, och då har det syftats på tiden från byggstart och cirka 10-15 år framåt.  

 

Den rumsliga avgränsningen kommer framförallt att beröra området Andersberg och 

Halmstad. Vid redogörelsen för Miljonprogrammet kommer en mer nationell syn på 

bostadsforskningen att göras. 

 

1.7 Disposition 

 

I avhandlingsdelen kommer först en relativt kortfattad definition av vad Miljonprogrammet 

egentligen var, samt en bakgrund till det för att ge läsaren av uppsatsen de nödvändiga fakta 

som behövs för att förstå tanken bakom programmet, både på ett nationellt plan och på ett 

lokalt plan i Halmstad. Tanken bakom att presentera och förklara Miljonprogrammet kommer 

sig av att Andersberg byggdes och planerades strax efter att man presenterat det, men även för 

att bostadsområdet också stämmer väl med de riktlinjer som fanns med i programmet. Att 

kartlägga bostadssituationen i Halmstad strax innan Andersbergsprojektet presenterades, ingår 
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också i syftet med uppsatsen. Detta är inte bara för det ligger i mitt eget intresse, utan också 

för att det ger en god bild av dåtidens Halmstad och kan ge en förklaring till varför man tog 

beslutet att bygga Andersberg.  

 

Sedan följer ett kapitel som beskriver bostadssituationen i Halmstad innan Andersberg, följt 

av ett kapitel där man får följa hur Andersberg tar form.  

 

Därefter följer avhandlingens två huvuddelar, där vi först får se hur Andersberg får en profil i 

Hallandposten, följt av ett kapitel som visar på vad kommunens utredningar kring Andersberg 

kom fram till.  

 

2 Historisk bakgrund 
2.1 Miljonprogrammet 

 

För att förstå sig på varför Socialdemokraterna 1964 beslutade om att på en 10-årsperiod 

bygga 1 miljon bostäder bör man först se en bit bakåt i tiden. Med start kring åren 1932-33, 

började den svenska bostadsmarknaden återigen fungera efter att i flera år tidigare ha 

associerats med låg bostadsstandard och bostadsbrist. Den tidigare relativt låga 

bostadsstandarden började nu successivt att höjas och i och med den högkonjunktur Sverige 

nu kom att uppleva började också produktionen av nya bostäder att sätta igång. 4  

 

Ungefär samtidigt med detta uppmärksammades makarna Myrdal och deras arbete kring 

krisen i befolkningsfrågan. De menade att en anledning till att högkonjunkturen bromsades till 

det föddes så få svenskar var att det saknades goda familjebostäder. 5  

 

Den socialdemokratiska regeringen såg allvaret i situationen och tillsatte en utredning 

(Bostadssociala utredningen) som konstaterade att insatser behövdes, och därför började med 

man genom bidrag och andra ekonomiska insatser bistå byggbranschen för att få igång 

bostadsproduktionen 6 Men i och med det andra världskrigets utbrott och de påföljder detta 

                                                 
4 Sandberg, Nils – Eric & Ståhl, Ingemar. Svensk bostadspolitik. Stockholm. 1976 s. 11-12 
5 Lindblom, Anders (red). Den nya bostadspolitiken. Umeå. 2001. s. 24 
6 Bengtsson, Bo. Bostaden – Marknadens välfärdsvara. Uppsala. 1995. s. 46 - 47 
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innebar såsom materialbrist, stigande priser och allmän osäkerhet, kom bostadsproduktionen 

ganska snart att mattas av. 7

 

Socialdemokraterna utarbetade sedan ett ”Efterkrigstidsprogram”, där man bland annat kan 

läsa att bostaden skall vara en grundläggande social rättighet, samt att socialdemokraterna 

hädanefter förbinder sig att utplåna bostadsslummen, upphäva trångboddheten, ansvara för 

bostadsförsörjningen samt att avskaffa nöd, otrygghet och brist inom boendet. 8  

 

Denna nya socialdemokratiska bostadspolitik som kom att formas i 1940- och 1950-talets 

Sverige, utgick ifrån att varje människa skulle ha rätten till en bra bostad, oavsett social 

bakgrund eller ekonomiska resurser. Man ville skapa ett jämlikt och klasslöst bostadssamhälle 

där bostaden kopplades till behoven, inte till inkomsten. 9  

 

Bostadspolitiken som socialdemokraterna förde kom inte bara att bli deras flaggskepp, den 

skulle också visa sig senare vara en drivkraft i den högkonjunktur som växte fram i 

efterkrigstidens Sverige, då den senare under Miljonprogrammet skulle medföra en årlig 

omsättning för byggindustrin på cirka 25 miljarder kronor, och sysselsätta mellan 250 000 och 

300 000 människor. 10  

 

Under 1950-talet ökade bostadsproduktionen, men kanske inte i den takt man hoppades på 

och o bostadsbristen bestod, socialdemokraternas bostadspolitik fungerade inte 

tillfredsställande. 1950 saknades det cirka 50 000 lägenheter, 1964 fattades det hela 400 000 

lägenheter.11

 

I början av juni 1964 hade socialdemokraterna partikongress, och ur ett protokoll från denna 

kongress (den 11 juni) kan man läsa följande: 

 
Lika litet som vi godtar bristen på arbete kan vi godta bostadsbristen. Ser vi tillbaka har vi 
åstadkommit en miljon nya bostäder på 18 år. Nästa miljon nya bostäder – relativt sett större och 
mycket bättre – måste vi åstadkomma på 10 år, ungefär halva tiden. Vi måste bereda utrymme i 
ekonomin för mera bostadsbyggande, och vi skall satsa mer på bostadsutrymme för familjerna. 
Har man barn bör man ha minst tre rum och kök; det är ett mål som nu bör vägleda byggare och 

                                                 
7 Sandberg, Nils – Eric & Ståhl, Ingemar. Svensk bostadspolitik. Stockholm. 1976 s. 11-12 
8 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 40 
9 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 45 
10 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 48 
11 Hallandsposten 24 januari 1967 s. 7 
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planerare. Trygghet i bostaden måste finnas också då hyresregleringen avskaffas. Vi skall gå 
vidare i arbetet på att eliminera privata vinstintressen på bostadsmarknaden. 12

 

Tidigare, närmare bestämt den 1 december 1959, tillsattes Bostadsbyggnadsutredningen som 

1965 lämnade en rapport, ”Höjd bostadsstandard SOU 1965:32” och sambandet mellan denna 

och uttalandet från socialdemokraternas uttalande året innan är slående. Bland annat 

konstateras i utredningen att för att få bort bostadsbristen måste det byggas en miljon bostäder 

under den kommande tioårsperioden. Detta skulle dessutom ske genom rationellt storskaligt 

byggande. 

 

Rent konkret så innebar Miljonprogrammet mycket av det som utredningen tidigare föreslagit: 

 

• Kommunerna fick nu ett större ansvar för planeringen av bostäderna genom att själva 

ta fram löpande femårsplaner för kommunens bostadsplanering. För att ha möjlighet 

att förvekliga byggandet av alla dessa bostäder, skulle kommunerna också bereda 

mark för bostadsbyggandet, helst för längre tid än en femårsperiod. 13 

 

• En trångboddhetsnorm som innebar att en bostad inte skulle rymma fler än två 

personer per rum, kök och vardagsrum ej inräknat, infördes 1967 genom ett 

bostadspolitiskt beslutet. 14  

 

Svensk socialdemokrati ansåg att merparten av den svenska befolkningen skulle bo i 

lägenheter, till skillnad mot exempelvis Holland, Norge och det forna Västtyskland, där man 

prioriterade byggandet av småhus. Socialdemokraterna hade också som mål att höja 

bostadsstandarden för en normalfamilj från i genomsnitt två rum till tre rum, men byggde 

alltså hellre lägenheter för att uppnå detta, istället för som sina europeiska grannar bygga 

småhus. 15  

 

Samma år som trångboddhetsnormen infördes, 1967, målades en bild upp av 

socialdemokraterna om hur man ansåg att de framtida bostäderna skulle se ut vilket kan 

beskådas i den socialdemokratiska partistyrelsens rapport 1967: 

 
                                                 
12 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 37 
13 Lindblom, Anders (red). Den nya bostadspolitiken. Umeå. 2001. s. 31 - 33 
14 Bengtsson, Bo. Bostaden – Marknadens välfärdsvara. Uppsala. 1995. s. 56 
15 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 48 - 49 
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Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken är liksom tidigare att främja tillkomsten av 

goda bostäder i tillräckligt antal till skäliga kostnader. Bostäderna skall så långt som möjligt 

fördela sig på olika hus och lägenhetstyper i överenskommelse med konsumenternas behov och 

önskemål. Bostäderna skall vara sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade samt 

erbjuda en god miljö. Detta mål för bostadspolitiken står fast. 16

 

Med vissa undantag så drog politiker och arkitekter vid planerandet av miljonbostäderna 

slutsatsen att husstorleken var förhållandevis oviktig, det viktiga var storleken på 

lägenheterna. Arkitekterna stod nu inför problemet att förena god byggnadsekonomi med 

stora utrymmen, vilket fick arkitekterna att bland annat driva på frågan om höghus. Till en 

början var kommunpolitikerna motsträviga mot höghusen, men efter att insett hur ekonomsikt 

fördelaktigt dessa var gick på arkitekternas linje. I mitten av sextiotalet, alltså i begynnelsen 

av Miljonprogrammet, hade byggnadsindustrin anpassat sig till detta och höghus byggdes i 

allt större utsträckning. 17

 

Även om vi idag förknippar just höghusen med Miljonprogrammet måste det sägas att denna 

hustyp kanske ändå inte var den vanligaste. Till skillnad från vad Karl – Olov Arnstberg 

påstår i ”Miljonprogrammet”, menar universitetslektor Mats Bladh att en annan hustyp var 

betydligt vanligare, nämligen de så kallade ”limphusen”, ofta trevåningshus med anor från 

1950-talet som var placerade i tätorternas periferi. Med undantag från åren kring 1960 så 

dominerade dessa faktiskt det svenska bostadsbyggandet, vilket han styrker med statistik från 

Statistiska Centralbyrån i sin publikation Bostadsförsörjningen 1945 – 1985. 18

 

2.2 Kritik mot Miljonprogrammet 

 

Kritik mot socialdemokraternas bostadspolitik förekom flitigt i riksdagen, och en bland 

många kritiker var folkpartisten Ingemar Mundebo, som menade att ekonomiska resonemang 

för höghus var felaktiga och att det bara var när markpriserna var höga som dessa lönade sig. 

Han förutsåg att bostäderna i dessa hus snart skulle bli oattraktiva och därmed svåruthyrda, 

och under vid slutet av 1970-talet och under 1980-talet besannades hans vision. 19  

 

                                                 
16 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 51 
17 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 80 
18 Bladh, Mats. Bostadsförsörjningen 1945 – 1985. Gävle 1991. s. 176 
19 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 80 - 81 
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I efterhand har också mycket av kritiken framförts mot antalet lägenheter som byggdes, då 

resultatet gav ett överskott på lägenheter. Men faktum är att mittenpartierna Folkpartiet och 

Centerpartiet 1965 föreslog en ökad bostadsproduktion. Istället för de av den 

socialdemokratiska regeringens föreslagna 88 000 nybyggda lägenheter under 1965, ville de 

bygga 90 000, och nästföljande år 94 000  lägenheter mot regeringens planerade 90 000.20  

 

Noterbart är att i Norge kartlade man invånarnas bostadsönskemål genom intervjuer, detta för 

att trivseln måste vara avgörande för bostadsplanering och bostadsbyggande menade den 

norska bostadsministern Helge Seip. 21 Precis som i Norge är valfriheten och den personliga 

friheten viktigt i bostadsplaneringen i USA enligt en Herr Karl Gustav Lindqvist, 

hemvändande arkitekt från just USA som kritiserade det svenska systemet, där myndigheter 

och stadsarkitekter sätter stopp för den individuella utformningen av bostäder. 22 Bostäderna i 

Sverige byggdes åt folket, men man frågade aldrig svenskarna hur de ville bo, detta trots att 

man i den socialdemokratiska partistyrelsens rapport från 1967 påpekar hur viktigt det är att 

tillgodose konsumenternas behov. 23  

 

Kritik kom också från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Direktör Albert 

Aronsson sade vid SABO:s sjunde kongress 1969 Göteborg att de nya bostadsområdena blir 

numera i ökad omfattning förbehållna mellan- och höginkomsttagare. Vidare sa han att den 

hyresutveckling som varit rådande på 60-talet håller på att leda till en social bosegregation 

mitt för näsan på oss, och att för de högavlönade finns en valfrihet i frågan om bostad, en 

valfrihet de lågavlönande inte kan välja. 24  

 

Ett mycket intressant uttalande då rapporten denna uppsats vilar på menar det motsatta, 

nämligen att bosegregation förekom, men att dessa nya bostäder blev ämnade för framförallt 

låginkomsttagare. 25

 

1972, alltså innan miljonprogrammet är avklarat, kom också kritik mot konkurrenssituationen 

i bostadsbyggandet genom SOU 1972:40, ”Konkurrens i bostadsbyggandet”. Ett av de 

grundläggande politiska målen, att man ska uppnå lägsta möjliga kostnad för bostäder, har 
                                                 
20 Hallandsposten 23 mars 1965 s. 3 
21 Hallandsposten 18 mars 1966 s. 18 
22 Hallandsposten 23 juni 1966 s. 1 & 15 
23 Arnstberg, Karl – Olov. Miljonprogrammet. Stockholm. 2000. s. 51 
24 Hallandsposten 22 april 1969 s. 1 
25 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 13-14 
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inte uppfyllts. Detta skulle nås genom att man eliminerade det privata vinstintressena på 

bostadsmarknaden, men utredningen visar istället på att det krävs effektiv konkurrens för att 

uppfylla detta mål. En stor del av bostadsområdena producerade i andan av 

Miljonprogrammet var alltså tidigt inte bara outhyrda, de var också dyra med avseende på 

hyran. 26  

 

2.3 Resultatet 

 

I proposition 1974:150 kan man läsa att de bostadspolitiska målen från 1965 som innebar att 

man bland annat skulle bygga 1 miljon bostäder under en tioårsperiod (1965 – 1974), nu hade 

uppnåtts med råge, då det faktiskt nyproducerats cirka 1,3 miljoner nya lägenheter. Man 

konstaterar vidare att den stora nyproduktionen i samband med en sanering av det äldre 

bostadsbeståndet lett till en kraftig ökning av den genomsnittliga utrymmes- och 

utrustningsstandarden. 27

 

Visst hade man lyckats bygga en miljon bostäder, men var Miljonprogrammet därför en 

framgång? Antalet outhyrda lägenheter i flerfamiljshus byggda 1967 och framåt uppgick ju år 

1975 till hela 23 500 stycken. 28

 

Orsaken till detta kan förklaras med de höga hyrorna för de nya bostäderna, en annan 

förklaring kan vara att man inte producerat de bostäder som efterfrågades av marknaden. När 

sedan hyresregleringen avskaffades samtidigt som inflationen ökade, skapades en växande 

skillnad i prisnivå mellan äldre och nyare hus. De äldre husen låg oftast centralt, och det 

attraktiva läget gav dessa ett högre marknadsvärde än de nybyggda husen i städernas periferi. 

Konsekvenserna av detta kan man idag se liknande exempel på idag. I förortsområdenas 

lägenheter bor ofta ekonomiskt svaga grupper, medan den sociala sammansättningen i de 

centralt belägna äldre lägenheterna är en annan. 29

 

 

 

                                                 
26 SOU 1972:40. s. 14 
27 Proposition 1974:150 s. 338 
28 Sandberg, Nils – Eric & Ståhl, Ingemar. Svensk bostadspolitik.. Stockholm. 1976 s. 62 
29 Sandberg, Nils – Eric & Ståhl, Ingemar. Svensk bostadspolitik. Stockholm. 1976 s. 36 - 37 
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3 Bostadssituationen i Halmstad innan Andersberg 
 

3.1 Baserad på artiklar och insändare från Hallandsposten 1964 – 1965 

 

Precis som i större delen av Sverige rådde det även i Halmstad under 1960-talet brist på 

bostäder. Detta var ett problem som dels hotade den lokala industrin som inte kunde ta den 

emot arbetskraft som så väl behövdes för att kunna expandera, då det knappt fanns några 

bostäder där välbehövd arbetskraft kunde bo. Befolkningen i Halmstad hade visserligen ökat 

från 23 866 år 1930, till 40 670 år 1964, men ökningen kom i och med bostadsbristen att 

mattas av. 30   

 

En annan orsak till bostadsbristen i Halmstad var att man inte byggde den sorts lägenheter 

som kunde lindra den akuta bostadsbristen, istället var det fritidshus som producerades. I 

ledaren från den 17 januari 1964 kan man läsa att Halmstad låg illa till i bostadshänseende 

mycket beroende på läget vid Västkusten, där den ökande fritidsbebyggelsen lade beslag på 

kapital, och arbetskraft i betydande utsträckning. 31

 

Även den tilldelade finansiering som staten tilldelat Halland och Halmstad för nybyggnation 

av bostäder var ett problem för Halmstad. Den 5 mars 1965 hölls en bostadskonferens i 

Halmstad, där man konstaterade att bostadskön ökar mer än vad man kan bygga. 

Fastighetschef Anders Wahlstrand i Halmstad fastställde att statistiken från 

bostadsförmedlingen de senaste fem åren är nedslående, och att man varje år hoppats att 

myndigheterna skulle se detta och därför förstå att kvoten av finansiella medel till nya 

bostäder måste höjas. Under samma möte framkom att detaljplanen för Andersberg nu är så 

långt gången att man kan säga vilka hus som först skall sättas igång att bygga. 32

 

Drygt en månad efter mötet, närmare bestämt den 1 april 1965 skriver Hallands läns samtliga 

riksdagsledamöter en gemensam skrivelse till inrikesminister Rune Johansson, i vilken de 

framför sin oro för länets framtid beträffande den statliga finansiering för byggande av nya 

bostäder som Halland tilldelats. 33 Detta skulle visa sig vara ett lyckat kast, för två veckor 

senare, den 14 april kan man i HP läsa att finansieringen nu korrigerats. Från att tidigare ha 
                                                 
30 Hallandsposten 9 oktober 1965 s. 22 
31 Hallandsposten 17  januari 1964 s. 3  
32 Hallandsposten 6 mars 1965 s.20 
33 Hallandsposten 2 april 1965 s.15 
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kunnat bygga 1000 lägenheter, räckte nu pengarna till 1200 stycken lägenheter. Även om det 

är en ökning på 20 procent är tidningens ledarskribent inte nöjd, då denna poängterar att den 

genomsnittliga årsproduktionen av lägenheter i Halland de senaste åren legat på 1500 

lägenheter. 34 Till slut blev i alla fall resultatet 1300 lägenheter, men även detta ansågs vara på 

tok för lite ansåg i alla fall en av kommunalmännen i Halmstad enligt HP den 18 augusti 

1965. 35  

 

Bostadsbristen i Halmstad fick allt större plats i Hallandsposten under 1964 - 1965, och 

framförallt i ledaren som allt som ofta ifrågasatte vad som egentligen gjordes för att lindra 

den. Men även bland Hallandspostens läsare började missnöjdheten med bostadsfrågan att 

speglas bland insändarna.  

 

Kritiken i Hallandsposten mot bostadssituationen i Halmstad hade under en längre tid varit 

konsekvent, så drätselkammarens36 ordförande Erik Bengtsson, tillsammans med dess 

kanslichef Åke Sjöberg, kände sig manade att i tidningen presentera sin förklaring till den inte 

alltför tillfredsställande situationen. På sidan 3 den 7 april 1964 skriver de att det antal 

bostäder som kan produceras i Halmstad inte bestäms utav de kommunala politikerna, istället 

måste dessa slåss med andra kommuner om den lilla bit av kakan som staten avsätter för 

nybyggnation av lägenheter. Då staden anser sig behöva både nytt torggarage, ny simhall och 

nytt konstmuseum blir naturligt delen av den kakan inte större. Vidare menar dem att staden 

inte kan kritiseras för att bostadskvoten inte utnyttjats till 100 procent, vilket har gjorts. 

Problemet ligger istället på hur lokalpolitikerna skall övertyga statliga myndigheter att öka 

kvoten för Halmstad, när det inte ens finns mark att uppföra dem på. De avslutar sedan sin 

insändare med att hålla med om att bostadssituationen i Halmstad inte är tillfredsställande, 

men poängterar att stadens myndigheter gör allt för att förändra situationen. Ledaren svarar 

därefter kort med att deras argument inte håller. 37

 

Tilläggas här bör att även i Halmstad pågick vid den här tiden ett saneringsarbete av 

bostadsbeståndet för att få bort gamla, små och slitna lägenheter, detta för att få plats med 

nybyggda moderna lägenheter, helt enligt socialdemokratins bostadspolitiska mål.  

 
                                                 
34 Hallandsposten 14 april 1965 s. 5 
35 Hallandsposten 18 augusti 1965 s. 1 
36 Drätselkammaren kan jämföras med dagens kommunstyrelse 
37 Hallandsposten 7 april 1964 s. 3 
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I en artikel ur HP från onsdagen den 20 maj 1964 finns en artikel som kan relateras till 

drätselkammarens utlåtande drygt en månad tidigare. I artikeln står att läsa bland annat att 

bostads- och arbetsmarknadsstyrelsen fördelat statliga medel för att åstadkomma en årlig 

produktion av 85 000  nya lägenheter. Hur stor del Halmstad får är svårt att avgöra skriver 

man. 38  

 

Ledaren den 27 november 1964 frågar sig vart alla nya lägenheter tar vägen, när en 

massproduktion av lägenheter inte verkar kunna lösa bostadsbristen. I Halmstad producerades 

mellan 1961 – 63 1606 lägenheter, men samtidigt revs 460 stycken. Detta tillsammans med att 

människor vill flytta för att få höjd bostadsstandard kan vara ett av problemen till 

bostadsbristen menar ledaren. Ledaren frågar avslutningsvis om man verkligen måste riva 

bostäder i sådan takt som nu görs. 39

 

30 oktober 1964 rapporterar HP från stadsfullmäktigemötet som hölls dagen innan. Heta 

debatter hade ägt rum om bostadsbristen, men även om tomträtten och hyresregleringen. På 

grund av markbristen menade en Hr Gösta Gustavsson att flerfamiljshusen huvudsakligen 

måste byggas inom stadsgränsen. Han påpekade också att småhusbyggandet sker i 

grannkommunerna varför han eftersökte lite PR för tomträtten i Halmstad. Många flyttar ju 

till grannkommunerna därför att de får köpa sina tomter där fortsatte han. Utflyttningen från 

Halmstad till grannkommuner verkade också vara ett generellt hett problem. Hr Löfgren 

påminde dock om att hur mycket denna PR skulle kosta för skattebetalarna.  Vidare begärde 

stadens hyresråd ett yttrande om ett eventuellt avskaffande av hyresregleringen. Detta 

avstyrktes dock av stadsfullmäktige med hänvisning till yttrande av hyresnämnden och 

bostadsförmedlingen. Det konstaterades också att bostadsbristen nu uppgick till cirka 3000 

lägenheter och väntetiden var hela sex år för en ny bostad. 40

 

Ledaren den 19 november tar upp att Halmstad Stad har planer på att inkorporera stadens 

östra grannkommun Simlångsdalen för att råda bot på den markbrist man har inom 

kommunen. Ledaren ser detta som en tillfällig nödlösning, men anser att det förmodligen 

också är det enda man kan göra för att bereda mer mark för bostäder. Dessa 

                                                 
38 Hallandsposten 20 maj 1964 s. 3 
39 Hallandsposten 27 november 1964 s.3 
40 Hallandsposten 30 oktober 1964 s. 9 
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inkorporeringsplaner tas även upp på sidan ett och sju i samma tidning. 41 Den 4 mars 1965 

kan man i en artikel i HP läsa att stadsfullmäktige i Simlångsdalen hellre ser att hela 

Simlångsdalen inkorporeras än att kommunen styckas upp bit för bit. 42 Idag är Simlångsdalen 

en del av Halmstad, precis som Söndrum. 

 

3.2 Slutkommentar angående bostadssituationen i Halmstad 

 

Av dessa artiklar och insändare kan en tydlig bostadsbrist urskiljas i Halmstad under 

framförallt inledningen av 1960 – talet. Att stadens industri blomstrade och behövde 

arbetskraft, var inte bara en faktor som påverkade den ekonomiska utvecklingen negativt, utan 

också en orsak till bostadsbristen på grund av alla arbetare industrin som lockades till 

Halmstad behövde en bostad. Även avsaknaden på mark att producera bostäder på var en 

bidragande orsak till bostadsbristen, liksom de små kvoter för bostadsbyggande som staten 

tilldelade Halmstad. Nämnas bör också att mycket av de ekonomiska medlen och en stor del 

av arbetskraften lades på byggandet av fritidsboendet längs Västkusten, ytterligare en faktor 

som bidrog till att nyproduktion i Halmstad inte var större än vad den var. Rivningen av äldre 

bostäder för att ge plats åt nya moderna kanske inte var en enskilt stor faktor, men påverkade 

ju givetvis statistiken under tiden då byggnationen revs och då ny färdigställts. 

 

Den 27 augusti 1964 rapporterade HP om fortsatt låg arbetslöshet och stor efterfrågan på 

arbetskraft i Halland. 43 Detta i sig låter ju positivt, men tar man in ovanstående bidragande 

orsaker till bostadsbristen ser man ju det på ett annat sätt. Att den arbetskraft som så väl 

behövdes inte hade någonstans att flytta in i var också ett stort problem för den växande 

industrin.  

 

Den stora bostadsbristen med allt vad den innebar tillsammans med Socialdemokraternas 

uttalande i samband med Miljonprogrammet mer eller mindre tvingade kommuner i samma 

situation som Halmstad att agera. När nu regeringen lovat höjda byggkvoter och finansiell 

hjälp för att åstadkomma började produktionen av bostäder att på allvar ta fart, så även i 

Halmstad. 

 

                                                 
41 Hallandsposten 2 november 1964 s. 1 ff.  
42 Hallandsposten 2 januari 1965 s. 14 
43 Hallandsposten 27 augusti 1964 s.3 
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4 Andersberg tar form 
 

4.1 En ljusare bild av bostadssituationen växer fram 

 

Den 26 november 1964 rapporterade HP på deras förstasida om att stadsarkitekt Holger 

Rössborn ansåg att det gick att bygga 1670 bostadslägenheter på området Andersberg, som 

ligger mellan Linehed och Halmstads östra gräns mot Simlångsdalen. Förutom bostäder skulle 

det finnas skolor, samlingslokaler, butiker och andra serviceanordningar på området. Husen 

skulle mestadels bestå utav tre- och fyravåningshus, frånsett ett höghusområde närmast 

butikscentrat. Detta förslag är till sin omfattning det största som lagts fram vid 

stadsplaneringskontoret i Halmstad. 44 Noteras bör att Andersberg från början var planerat 

som ett villaområde, men efter en snabbare befolkningsökning än väntat fick det planeras om. 
45

 

I HP den 3 november 1965, kan man läsa att Andersbergsprojektet skall stå klart 1971, detta 

drygt ett år efter att detaljplanen för Andersberg presenterats. 1872 lägenheter skall då stå 

klara (drygt 200 fler än vad som var planerat från början), varav 250 kommer att vara på 

andra sidan den dåvarande gränsen mot Simlångsdalens kommun. Inflyttning till de påbörjade 

kvarteren Hjälten och Hjälmen beräknas ske under april – maj 1966.  Man kan också läsa att 

det årligen är planerat att byggas cirka 400 lägenheter, och att kostnaden för hela projektet är 

beräknat till 100 miljoner kronor. På samma sida kan man läsa om det stora garage som är 

under uppbyggnad på Andersberg och som skall svara för kvarterets hela behov av 

parkeringsplatser, några andra parkeringsplatser är alltså inte planerade. 46  

 

I en artikel den 21 juli 1966 i HP kan man läsa mer om projektet Andersberg. Arkitekten Arne 

Kumlin svarar för ritningsarbetet och presenterar i tidningen hur Andersberg kommer att se ut 

om fem år. Först och främst skall området bestå av flera kvarter med namn börjande på Hj, 

Hjässan, Hjärnan och så vidare. De högsta bostadshusen kommer att vara nio våningar höga, 

men dessa kommer bara att utgöra en ringa del av bebyggelsen som istället kommer att 

domineras utav mera traditionella våningshöjder. Andersberg ska också vara barnvänligt och 

trafikskyddat. Motortrafiken säger Arne, skall gå i en gatuslinga runt området med tillfarter 

                                                 
44 Hallandsposten 26 november 1964 s. 1, 8   
45 Hallandsposten 19 mars 1969. s. 1 
46 Hallandsposten 3 november 1965 s. 11 
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från denna upp till garage och uppställningsplatser i anslutning till bostadshusen. Området 

skall också genomkorsas av en mängd gångvägar. Tidningen skriver sedan om en ingalunda 

oviktig detalj, nämligen butiker och serviceinrättningar. Detta brukar vara den verkliga 

prövostenen för inflyttade på nya bostadsområden menar författaren av artikeln, och fortsätter 

med att förklara att man brukar få vänta i åratal på att området blir så befolkat att det ger ett 

underlag för ovan nämnda ting. För att korta ner denna prövotid på Andersberg kommer 

därför att uppföras en paviljong för butiker, post och bankkontor, som längre fram kommer att 

ersättas med större och permanenta lokaler för samma ändamål. Någon risk för att detta skulle 

dra ut på tiden finns inte enligt artikeln, då denna paviljong snart kommer att behövas på ett 

annat nytt bostadsområde, Vallås. Affärscentrumet på Andersberg skall också inrymma en 

större livsmedelsaffär som Konsum skall driva. Centrumet skall även omfatta frisörsalonger, 

blomsteraffärer, radio- och tv-handlare och kemisk tvättstuga. Tanken är också att centrumet 

skall rymma både läkare och tandläkare. Ett behov av samlingslokaler för ideella föreningar 

och sällskap har också noterats, likaså får inte heller det kyrkliga livet glömmas bort fortsätter 

Arne. Artikeln avslutas sedan med att förklara att detaljplanen för Andersberg också upptar 

platser för ungdomsgård, barnstuga, samt platser för en låg- och mellanstadieskola.47

 

4.2 Tidiga problem 

 

Projektet låter lovande, men tidigt uppstår problem med bygget. I en artikel i HP den 13 maj 

1965 kan man läsa hur Andersbergsprojektet försenats på grund av kreditrestriktioner, då den 

kvot av finansiella medel för nybyggnation av bostäder som Halland tilldelats, visats inte vara 

tillräckligt stor. Man hade räknat med att klara av att bygga 400 lägenheter per år och alltså 

uppnå slutmålet på 1600 lägenheter inom 4 år, men avsaknaden av finansiella medel lägger 

alltså hinder för detta. 48  

 

Trots kreditproblem fortsätter dock bygget, och den 16 november 1966 kan man i HP läsa om 

hur byggherren Halmstad Fastighets AB färdigställer drygt 300 lägenheter under året 1966 på 

Andersberg. Lägenheterna på bostadsområdet varierar mellan 1 rum och kokvrå till 4 rum o 

kök. Den totala lägenhetsytan är beräknad till 140 000 kvadratmeter, och den genomsnittliga 

ytan blir på fyrorna 90 kvm, på 3:orna 70 kvm, och på tvåorna 60 kvm. Författaren av artikeln 

berättar också hur barnvänligt området är ur trafiksäkerhetspunkt, då det runt Andersberg 

                                                 
47 Hallandsposten 21 juli 1966 s. 1 & 18 
48 Hallandsposten 13 maj 1965 s. 12 
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byggs en trafikring och i direkt anslutning till den åtta parkeringsdäck. Inne bland husen är 

alltså bilarna bannlysta för att skydda barnen. Barnen kommer också att få en kort skolväg då 

det skall byggas både låg- och mellanstadieskola samt en lekskola mitt inne i den nya 

stadsdelen. Som HP berättat om i tidigare artiklar kommer en provisorisk butik på den 

blivande lekskoletomten. Butiken skall ersättas med ett permanent butikscentrum strax intill, 

med byggstart våren 1968.  I artikeln kan man också läsa om hur HFAB valt att lägga 

tvättstugorna i anslutning till parkeringshusen istället för som annars då man byggt de i 

husens källare. 49

 

Artiklarna i HP beskriver Andersberg som ett väl genomtänkt bostadsområde i 

Miljonprogrammets anda. Närhet till social service och barnvänlighet borde ju ha lockat 

många av de bostadssökande i Halmstad. Men innan Andersbergsprojektet ens producerat en 

fjärdedel av det tilltänkta beståndet av lägenheter uppstår ytterligare problem. I HP den 13 

december kan man på förstasidan läsa om hur 16 nybyggda och toppmoderna 

fyrarumslägenheter står tomma på Andersberg, på grund av att ingen har råd att hyra dessa. 

Sammanlagt står ett 60-tal liknande lägenheter tomma i Halmstad på grund av samma 

anledning, trots att bostadskön i Halmstad passerat 5000 sökandes med råge. Halmstad 

Fastighets AB:s ingenjör Erik Remgard riktar i artikeln skarp kritik mot bostadsstyrelsen, som 

anser att man skall bygga större lägenheter än tidigare. Remgard menar att de inte haft läget 

på bostadsmarknaden klart för sig och knappast räknat med den konjunkturnedgång vi nu 

befinner oss i. Situationen på Andersberg blixtbelyser också frågeställningen om vi skall 

bygga för dagens köande till bostad eller morgondagens skriver författaren av artikeln. 50  

 

I samma tidning fanns också en annons om de 16 outhyrda lägenheterna, vilket var ett smart 

drag av den kommunala bostadsförmedlingen, för i HP dagen efter kan man läsa att alla de 16 

lägenheterna nu var uthyrda. Dagens teori är morgondagens verklighet avslutar 

ledarskribenten sig med i samma tidning, och menar att mindre lägenheter är idag mest 

efterfrågade, men att krav på större lägenheter är på väg. Men ledaren framhåller också att 

man inte enbart kan bygga för framtiden utan måste också tillgodose de sökande idag och 

dessas krav.  Samtidigt kan man egentligen inte dra för stora slutsatser av att det på 

Andersberg stod outhyrda lägenheter ett tag, när området är långt ifrån färdigbyggt. När det är 

färdigställt uppstår en helt annan balans och denna är lättare att utvärdera ansåg 
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ledarskribenten.51 Några år senare, närmare bestämt den 19 mars 1969, medger en arkitekt vid 

namn Meijer för HP om hur planlösningen för lägenheterna fått ändra form under arbetets 

gång. Från en början strävade vi efter så många fyrarumslägenheter som möjligt, men med 

hänsyn till den ekonomiska nedgången kom order om att bygga fler mindre lägenheter. 52

 

4.3 Färdigställande 

 

Outhyrda lägenheter eller inte, bygget av Andersberg fortskrider och i början av 1968 har 600 

lägenheter färdigställts på Andersberg. De preliminära hyrorna som satts på lägenheterna hör 

till de billigaste i landet rapporterar HP, och Karl W Jönsson, ordförande i Halmstad 

Fastighetsbolag, konstaterar i samma artikel att hans bolag framstår som ett av de främsta 

företagen i landet då det gäller att bygga bostäder till rimliga kostnader. 53

 

Ett halvår senare, den 1 juni 1968 kan man läsa hur bebyggelsen på Andersberg nu går mot 

sin fullbordan. Inflyttning har skett till runt 1000 lägenheter och ytterligare ett par hundra 

tillkommer under resten av året. 54

 

4.4 Sammanfattning  

 

Området Andersberg som presenterades för HP:s läsare 1964 stämde väl överrens med 

socialdemokraternas Miljonprogram. Det fanns liksom i övriga områden i detta programs 

anda ett stort utbud av service till invånarna i form av exempelvis skolar och affärer. 

 

Men likt många andra Miljonprogramsområden fick även Andersberg tidigt problem. I 

Hallandsposten kunde man läsa om det mesta från problem med barnsäkerheten, till outhyrda 

och felaktigt planerade lägenheter. Man hade även svårigheter på grund av ekonomiska 

restriktioner att färdigställa det planerade antalet lägenheter per år.  

 

Trots detta höll man ändå sin tidsplan och vid slutet av 1960-talet hade ett tusental lägenheter 

befolkats.  

 
                                                 
51 Hallandsposten 14 december 1966 s. 1 - 2 
52 Hallandsposten 19 mars 1969 s. 16 
53 Hallandsposten 11 december 1967 s. 3 
54 Hallandsposten 1 juni 1968 s. 3 
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5. Området får en profil i Hallandsposten 
 

5.1 Dödsfall och barnsäkerhet 

 

Färdigställandet av Andersberg fortsatte som sagt, men snart framkom det nya problem. Den 

barnsäkerhet som var tänkt att locka barnfamiljer till Andersberg kan idag med facit i hand 

ifrågasättas. 1969 inträffade nämligen en tragedi då en treårig flicka som lekt vid ett 

parkeringsdäck, blivit påkörd av en bil och dödad. Några andra riktiga vinterlekplatser fanns 

inte på området. 55 I HP den 29 januari 1969 följs dödsfallet upp i en debattartikel med 

namnet, Andersberg – barnförbjudet.  Författaren, Sven Olof Carlsson tar i debattartikeln upp 

hur onödigt detta dödsfall var. Dödsfallet med flickan som krossades under en lastbil hade 

kunnat undvikas om en lekplats varit bygd för flickan och hennes lekkamrater. Den lekplats 

hon hade att välja på var ett parkeringsdäck, en bekvämlighet byggd för de vuxna boende på 

Andersberg, menade Sven Olof, som i slutet av debattartikeln ifrågasätter och kritiserar de 

beslutsfattande krafterna över Andersberg. Man har lovat att bygga en barnsäker miljö, men i 

dagsläget kan man inte se mycket av denna skriver författaren. 56 Dödsfallet följs upp även 

den 30 januari 1969 då signaturen ”Mamma till två barn Höghuset Andersberg” i en 

förtvivlad insändare frågar vart den barnsäkra miljön är som man lovats. Insändaren skriver 

slutligen att det är livsfarligt för barn att bo på Andersberg med alla gator och parkeringshus 

runt husen. 57 Denna insändare får medhåll av signaturen ”Orolig förälder” i HP den 1 

februari. I samma tidning försvarar dock signaturen ”Familjefar” Andersberg, och menar att 

det visst finns lekplatser för barnen där. På samma sida försvarar Sven Olof Carlson den kritik 

han stött på efter sin debattartikel. Försvarare av Andersberg har sagt att man inte kan bygga 

allting med en gång. På detta svarar han då: självklart kan man inte det, men varför skall då 

barnen vara de som får lida för detta. Vilken nytta har de barn som idag måste växa upp på 

Andersberg av en lekplats som färdigställs kanske om tio år? 58  

 

Ett möjligt svar på varför inte det fanns någon pulkabacke för barnen som det planerats för, 

ger arkitekten av husen på Andersberg, Hr Meijer, i HP den 19 mars. I tidningen berättar han 

hur det på det grönområde som finns, tidigt fanns en plan för en vinterlekplats med en hög 
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kulle som skulle krönas med en utsiktsplats. Dessa planer fick dock sidoläggas då detta kunde 

ha skadat Sydkrafts anläggning intill. 59

 

Problemen med barnens säkerhet fortsatte att diskuteras i HP. I tidningen den 3 februari 1971 

frågar föräldrar om staket runt växterna på Andersberg är viktigare än staket som skydd för 

barnen mot den närliggande motorvägen. Oron kommer från föräldrar boende på Andersberg, 

och som aktualiserades sedan en femåring varit nära att förolyckas sedan denna sprungit rakt 

ut på vägen. Trots upprepade försök från områdets trivselförening till drätselkammaren om att 

få uppföra staket runt Andersberg händer inget. Svaret man får är att parkförvaltningens 

plantskola skall förflyttas till området runt västra Andersberg och sedan fungera som ett sorts 

staket svarar man. 60

 

Problemen med Andersberg togs inte bara upp i de lokala medierna. Efter en artikel i 

Expressen där barn boende på Andersberg uttalat sig om att det inte fanns några kälkbackar 

eller isbanor, beslöt sig en av HP:s egna reportrar för att kolla upp detta. Reportern fann då en 

stor och en mindre isbana på området, och mellan dessa banor fanns ett flertal kälkbackar som 

utnyttjades flitigt. Dessa har också funnits sedan 1968 menar stadsträdgårdsmästare John 

Ahnberg senare i artikeln. Fritidsaktiviteterna för ungdomarna vintertid hade alltså besörjts 

vintern 1970, i alla fall enligt HP. 61

 

5.2 Boendekvalitet? 

 

Men det var inte bara mot barnsäkerheten som det tidigt framkom klagomål om. Kritik mot 

höghusen på Andersberg kan man läsa om i HP den 5 februari 1969. Det var boende på 

Andersbergsringen 123 som var förtvivlade över att deras fina utsikt över slättmarken söder 

om Halmstad kommer att bytas ut mot grannens lägenhet. Om man betalar hyrestillägg för att 

bo högt upp, borde man inte få en hyressänkning om utsikten tas bort då menade man. På 

denna kritik svarar stadsarkitekt Holger Rössborn att höghusen som byggs fastställdes i 

stadsplanen 1965, och detta kunde hyresgästerna ha tagit reda på innan de flyttade in. 

Angående hyressänkning är det omöjligt i dagsläget att ta ställning till detta sa ingenjör Leif 

Malm på Halmstads Fastighets AB. Möjligtvis kan man ta upp frågan vid kommande 
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hyresförhandlingar när husen är färdigbyggda då man också vet hur utsikten påverkats. 

Dessutom är inte hyrestillägget för de högre våningarna baserat på att de får en vackrare 

utsikt, utan för att det är lugnare miljö ju högre upp man bor tillade Karl W Jönsson. 62  

 

Sot i kaffet? Ja så inleds en artikel i HP den 21 november 1968. Vid en sammankomst på 

Linehedskolan dagen innan ställde Fastighetsbolagets ordförande Karl W Jönsson och Gösta 

Gustafsson från drätselkammaren upp på att besvara frågor kring Halmstads vid den 

tidpunkten mest omdiskuterade bostadsområde, Andersberg. Vid mötet framkom att en hel del 

trivs på området, men många ville gärna komma med kritik och anmärkningar. Bland annat 

klagades det på att det ännu inte fanns några barndagshem som de utlovats, de fulla och fula 

parkeringsplatserna, de livsfarliga räckena kring rabatterna, på panncentralen som bolmade 

värre än ett krematorium och avsaknaden av den service man lovat hyresgästerna i form av 

exempelvis läkare och mataffär.  

 

På kritiken svarade Jönsson och Gustafsson att panncentralen snart skulle ersättas med en ny 

förbränningsstation om några år. Angående ett barndagshem svarade man att detta fanns med 

i ritningarna och att det förmodligen skulle byggas ihop med lekskolan på området. Varför det 

inte fanns det serviceutbudet man lovat berodde på att man inte lyckats få några hyresgäster 

till lokalerna för sådana ändamål. Folk verkar livrädda för att slå sig ner här ute fortsatte Karl 

W Jönsson. Räckena runt rabatterna skulle snart tas bort lovade man och ersättas med nya. På 

frågan om de fula och överfulla parkeringshusen svarade Jönsson: ”det är sant att husen 

varken är vackra eller trivsamma, men på grund av direktiv från myndigheter har vi inte 

kunnat göra dem annorlunda.” 63

 

5.3 Busliv 

 

Den 4 februari 1969 firade Andersbergsklubben ett år. Klubben som bildades av Allan och 

Sonja Nilsson hade då cirka 300 medlemmar i åldrarna 6 till 19 år. Idén till klubben kom efter 

att rädslan för buslivet bland ungdomarna på Andersberg fått många föräldrar att reagera. 

Efter att flera av dessa föräldrar vänt sig till Sonja hösten 1967 då de inte längre vågade 

släppa ut sina barn med rädsla för att de helt enkelt skulle bli överfallna eller rånade, insåg 

hon att någon slags verksamhet behövdes för ungdomarna. Hon tog själv kontakt med 
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ungdomarna och sammankallade dem till ett möte, och runt 60 ungdomar slöt upp. För 

tillfället höll man till i en sexrumslägenhet som ställts till förfogande av Fastighetsbolaget 

HFAB. Lokalen var öppen varje eftermiddag och kväll för pusselgrupper, kort- och 

schackspelare, eller för dem som bara ville träffas en stund för att lyssna på skivor eller se på 

tv. Sonja Nilsson lovordade ungdomarna som kom till henne till skillnad från de många vuxna 

som ständigt hade synpunkter på ungdomsproblemen i Andersberg. 64  

 

Problemet med buslivet från ungdomar kom trots Andersbergsklubbens verksamhet att 

fortsätta. Den 8 september 1969 kunde man läsa i HP om hur hyresgästerna på Andersberg 

började gå vakt på området för att motverka den höga kriminaliteten. Inbrott i källare och 

ständigt liv av öl- och thinnerberusade ungdomar är vår vardag berättade en boende för HP. 65

 

Den 25 oktober 1969 tar HP återigen upp problemen på Andersberg. Situationen på A-Center 

(som invigts den 31 mars samma år) vid Andersberg hade då blivit sådan att många 

andersbergsbor inte vågade gå dit på kvällar skrev man. Vid Grönevångstorget samt vid A-

Center samlades ungdomarna efter skolans slut och drick mellanöl, antastade förbipasserande 

och slog sönder rutor. Unga pojkar rånar ännu yngre pojkar, lever bus och slår sönder berättar 

en anonym affärsman som ville vara anonym för sin egen säkerhet. 66  

 

Den 24 november 1969, dryga månaden efter ovanstående artikel, hade andersbergare samlats 

i en trivsellokal på området för att diskutera problemen på Andersberg. Man kom fram till att 

det mesta som stod i tidningen om buslivet var överdrivet av tidningen som rapporterat om 

det, alltså HP. Men att det skulle vara en överdrift tror knappast HP, då man rapporterar två 

dagar efter mötet hur lokalen utsatts för inbrott samma kväll som mötet hållits. Samma kväll 

hade även Lekcenters Andersbergsfilial fått besök, liksom Andersbergskyrkan. 67  

 

Den 24 november 1971, rapporterade HP att Andersbergs trivselförening dagen innan hållit en 

debatt i trivsellokalen med rubriken, Varför är Andersberg så bråkigt? Deltagarna var 

besvikna över att Fastighetsbolaget tackat nej till debatten men repade snabbt mod och skällde 

ut Fastighetsbolaget i alla fall. En som tackat ja till att deltaga vid debatten var polisassistent 

Gunnar Andersson som menade att han inte var övertygad om att det var så bråkigt på 
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Andersberg. Han menade att alla nya bostadsområden har sina barnsjukdomar, och avslutade 

sedan med att fråga om detta kunde vara en tröst för hyresgästerna. Publiken hade då sagt nej 

skrev man i HP. Då fortsatte Andersson med att säga att det att ansvaret för att fostra sina barn 

ligger hos föräldrarna, inte hos polisen. Att det är upp till hyresgästerna själva att se till att 

området får ett bra rykte kan man också härleda ur HP den 11 september 1969. Hejda 

förstörelsen, annars höjda hyror! Ja så löd rubriken på förstasidan i HP. Det var dåvarande 

chef för Halmstad Fastighets AB, Erik Remgard, som tvingats skriva ett brev till samtliga 

hyresgäster med en uppmaning om att sluta upp med vandaliseringen i trapphusen. I många av 

de nybyggda husen såg trappuppgångarna ut som de varit bebodda i tiotals år enligt Erik. 68

 

Ragnar Jönsson, Hyresgästföreningens ordförande som också tackat ja till debatten, 

kritiserade hela Andersberg och menade att det var ett hastverk som inte borde rymma hälften 

så många bostäder. Efter dessa anföranden fick publiken komma till tals, och det var ingen 

direkt positiv respons de kom med. Bland annat tog man upp de ständigt krånglande 

tvättmaskinerna som inte heller åtgärdades trots upprepade anmälningar. Kritik kom också 

mot det eviga problemet med mopedkörning inne bland husen skriver HP. Som svar på detta 

sa Gunnar Andersson att man övervägde att kombinera en civil och en uniformerad patrull 

mot mopedisterna. Han fortsatte sedan i hyresgästernas spår och kritiserade fastighetsbolaget 

för att man efter två år efter polisens påtryckning ännu inte satt upp staket på taken för att 

förhindra småbarn som leker där uppe att råka ut för olyckor. 69

 

Tiden går och kritiken mot Andersberg fortsätter. Besvikna hyresgäster klagar under ”HP-

läsaren har ordet” om den bristande ordningen i parkeringshusen. De menar att om man infört 

parkeringsförbud på hela Andersbergringen, borde ansvariga se till att de uppställningsplatser 

för bilar som finns, borde skötas bättre. Idag samlas bilarna med ungdomar som cyklar och 

spelar boll och hockey jämte bilarna. 70

 

Då varken HFAB eller myndigheter verkar göra något åt problemet med parkeringshusen tar 

nu Hyresgästföreningen på Andersberg själv initiativet till en upprensning skriver HP den 15 

november 1972. I ett första steg skickar man ut ett informationsblad till de boende på 

Andersberg där de som ställt bilarna där uppmanas att ta bort dem. Göran Karlsson från 
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Hyresgästföreningen menar att de flesta på Andersberg trivs här, men för att få fler att trivas 

och för att få bort det dåliga ryktet krävs att fler aktiverar sig för att göra området attraktivare, 

och får medhåll av direktör Remgard från fastighetsbolaget. Den senare menar också att det 

inte finns några belägg för att Andersberg skulle vara värre än något annat av bolagets 

områden. 71

 

5.4 Ej Andersberg 

 

I HP:s bostadsannonser märktes tidigt hur impopulärt Andersberg var redan innan det var helt 

färdigställt. Även om det någon gång förekom att den som sökte lägenhet i Halmstad 

medräknade Andersberg i sin annonsering, var det mer vanligt att man kunde läsa hur 

bostadssökande i HP lade till ”Ej Andersberg” i annonsen. Den 10 januari var det exempelvis 

två annonser efter bostäder, och båda hade detta tillägget. 72 Liknande annonsering kan man 

bland annat finna i HP den 22 januari 1969 på sidan 19, och på sidan 17 i HP den 3 mars 1969 

och på sidan 21 i HP onsdagen den 19 mars 1969. Ungefär ett år senare tar man i HP upp 

problemet med detta dilemma att folk inte vill bo i de östra delarna av staden. Man kan läsa 

hur Ivar Karlsson, bostadsförmedlingens föreståndare, i en skrivelse till drätselkammaren 

förklarat att det sedan länge varit svårt att få bostadssökande att acceptera visade bostäder i 

bostadsområdena på öster. Vidare kan man läsa att även de som sedan länge stått i bostadskö 

väljer att tacka nej till dessa nybyggda bostäder. För att motverka denna utveckling skall 

kraven för bostadssökande i Halmstad ökas menar Karlsson. Bland annat bör den som tackat 

nej till en bostad placeras sist i kön istället för som nu då de behåller sin plats i kösystemet. 73  

 

I ”HP-läsaren har ordet” den 16 december 1971 ger Hribersek Maroje sin syn på varför det i 

flera bostadsannonser står ”Ej Andersberg”. Svaret är den ökande brottsligheten skriver 

insändaren. Från att ha stortrivts vid inflyttningen vantrivs man numera. De senaste tre åren 

har man gång på gång blivit bestulen på kläder, biltillbehör, cyklar, verktyg, mat med mera. 

Kulmen var ändå när någon brutit sig in i familjens Amazon och efter att ha åkt en bit förstört 

den. Men det är inte bara brottsligheten som oroar insändaren, utan också ungdomsproblemen 

med oväsen och mopedister som kör långt in på nätterna kring bostadshusen. 74
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5.5 Positiva röster 

 

Men det förekom också positiva röster om Andersberg, även om dessa inte kom till tals 

särskilt ofta i HP. En av de nöjda hyresgästerna på Andersberg skriver den 19 februari 1969 

av sig i HP. Denne förstår sig inte på hur folk som i flera år stått i bostadskö kan klaga när 

man fått flytta in i en modern och vacker lägenhet, med alla bekvämligheter man kan tänka 

sig runt om. Att det sedan finns en viss grund i kritiken mot området kan författaren hålla med 

om, men konstaterar att Rom inte byggdes på en dag, och inte heller Andersberg. Att 

Andersberg skulle bli Halmstads nya slum kan väl varken Halmstads Fastighets Ab, 

myndigheter eller höghusen hjälpa, utan det är väl istället vi som bor här som gör det till det 

avslutar insändaren. 75 Denna insändare får medhåll den 25 februari då signaturen ”157:an”, 

en boende på Andersberg, som menar att alla som kallar Andersberg för slum förmodligen 

inte vet vad de talar om. 76

 

5.6 Bengta Hansson sammanfattar 

 

Den 2 november 1972 skrev en Bengta Hansson en debattartikel i HP om hur det är att bo på 

Andersberg. Efter att ha bott på ett femtontal platser under sitt liv hamnade hon på 

Andersberg när det började byggas. Till en början var det vackert med åkrarna och ängarna 

runt området. När så byggarbetsplatserna på området blev fler kom problemen. Den fina 

utsikten försvann, och till byggarbetarnas arbetsplatser kom ungdomar för att avreagera sina 

aggressioner. När kylan kom samlades ungdomarna istället i trappuppgångarna där 

förstörelsen sedan fortsatte. När byggarbetsplatserna och kylan försvann blev det något bättre. 

Tyvärr byggde man nu sandlådor och lekplatser vid trappuppgångarna, vilket resulterade i att 

sand drogs in och det liknade mer Kiviks marknad än en trappuppgång. Men trots alla 

problem hade Andersberg varit ett bättre område om HFAB bara tagit sitt ansvar och skött om 

fastigheterna. Lägenheterna håller hög standard och få klagar på hyrorna. Det dåliga ryktet 

området fått beror mest på små angelägenheter samt det att ett nybyggt område med 

nyinflyttade invånare från utomstäders betraktas redan från början med misstro av den 

etablerade befolkningen. Att lägenheter står tomma beror ju dessutom på den överproduktion 

av bostäder av den typ som återfinnes på Andersberg. 77
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5.7 Samtida lyrik om Andersberg 

 

Nedanstående lyrik må hända inte tillför något vetenskapligt till denna uppsats, men dessa 

tidiga och för uppsatsen samtida beskrivningar av bostadsområdet Andersberg tillför ändå 

annat, något som ger oss 2007 och framåt, en verklighet av den svunna tid denna uppsats 

syftar till att kartlägga. 

 

Det ligger något av filmisk evighet över Andersberg. Där diset ligger mjukt över 

de vita husen, över det intensivt gröna gräset och fyller bilden i grå toner. Jag 

beklagar bara att denna civiliserade miljö har glömt människan. Som om miljön 

vore negativ förmänskliga varelser. Här är tomt och främmande. Höghusen står 

tysta upp mot en gråkornig himmel. Men i varje fönster finns ett liv. Jag känner 

mig överväldigad av vetskapen om det. Att varje fönster innebär en värld. Varje 

människas värld. Världar som är onåbara för mig men som fyller mig med 

förundran. Och glädje. Kanske är det just myllret. Massan av olika människoliv 

som gör att jag tycker om rymden här. Tycker om den sterila miljön. Är det så att 

en vänlig och fruktbar miljö mjukar upp människan?  Men kan inte den sterila 

miljön få just människan att starkare framträda som huvudperson? Det kanske inte 

är jag (som inte bor på Andersberg) som ska avgöra. Jag upplever ändå människan 

stark i miljön här. Det är till exempel underbart att i trappuppgångarna se alla 

stövlar, i ofantligt blandade storlekar, stå utanför dörrarna och vittna om liv. Eller 

att i trappan liksom ett slag mot ansiktet motta doften av någon middagsrätt som 

just tillagas i någons kök. På regnvåta gator finns bara speglingens ångest. I ljuset 

som följer regnet lyser vår längtan. Långt borta i fjärran glider horisonten fram, vit 

med oljetornen som ett tecknat fönster. Dekorativ och vemodig. Och måsarna 

tävlar om att få den bästa platsen, högst upp, med de vackraste vidderna under 

sina fötter. Liksom människan. Horisonten ger inget svar. Jag hör bara dess 

tystnad. Så tar jag hissen upp, över människorna, sväljer utsikten som en iskall 

dryck. Låter vinden rusa genom mitt hår, som ur en patetisk film, böjer mig fram 

för att se tydligare. Jag ser ingenting. Inte först, men snart går det upp för mig att 

det ytterligt, hjälplöst minimala lilla där nere på gatan är en människa. All 
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rymden, de stora mängderna av luft, massan som är omöjlig att nå! Innebär inte 

det en isolering? Andersberg, jag faller in i din sömn. Söker din frihet. 78

 

I en artikel av Stig Hamfors den 16 februari 1971 kan man läsa dennes tankar kring 

Andersberg: 

 

Vi fick Andersbergsområdet, som dock huvudsakligen var en naturlig följd av 

stadens expansion, ett bosättningsområde med moderna lägenheter som ersättning 

för gamla hyreshus som sanerats bort. I vilken utsträckning allmänheten fick 

sticka sin näsa i de papper och ritningar som resulterade i de sedan så förkättrade 

och diskuterade kvarteren är det bäst att tala tyst om. En dag stod husklunsarna 

där, och ingen stadens son eller dotter var lokalpatriotiskt förljugen nog att påstå 

att staden därigenom blivit vackrare och trivsammare. Andersbergsborna må 

ursäkta, men jag kan inte underlåta att förtälja vad en arkitekt som både känner 

och känner för sin stad sade mig på tal om denna cementala olyckshändelse: Hade 

någon planerat och åstadkommit något liknande i Ryssland hade han ställts mot 

väggen och skjutits. 79

 

5.8 Sammanfattning 

 

Vi vet från föregående kapitel att Andersberg tidigt drogs med diverse problem. I och 

med att området växte började också en profil av området i Hallandsposten att skönjas. I 

tidningen förvärrades bilden av Andersberg som ett osäkert område för lekande barn när 

man kunde läsa om hur ett barn omkommit i samband med lek vid parkeringshusen. 

Parkeringshusen i sig klagades det också på och det menades att dessa inte bara var fula, 

de var och alltid fulla.  

 

Många som tidigt haft en fin utsikt klagade när andra höghus upprättades, medan andra 

klagade på panncentralen som enligt de skrivande släppte ut alldeles för mycket rök. I 

Hallandsposten fick man också bilden av att Andersberg drogs med ungdomsproblem, 

fylleri och inbrott. Besvärade invånare krävde fler poliser till området.  

 

                                                 
78 Lena Bengtsson Hallandsposten 27 augusti 1970. s 22 
79 Hallandsposten 16 februari 1971 s. 2 
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Denna negativa bild gjorde sig snart påmind i bostadsannonserna, där det inte sällan 

söktes efter lägenheter men med tillägget ”Ej Andersberg”.   

 

Det skall dock sägas att trots all den negativa uppmärksamhet området fick i tidningen 

fanns det en annan sida som menade att Andersberg inte alls var något dåligt område. 

Dessa verkade emellertid vara lätträknade.  

 

6. Hur förhöll sig Andersberg till rapporten: Om sociala problem i nya 

bostadsområden? 

 
6.1 Nya bostadsområden - Andersberg 

 

Som nämnts tidigare (avsnitt 1.2), genomförde Centralförbundet för socialt arbete en 

undersökning av Miljonprogrammets bostadsområden. Man konstaterade sedan i en rapport år 

1976 att begreppet nya bostadsområden framförallt innehöll: 

 

En ung familjedimension samt en stor mängd flerfamiljshus. I centrum fanns ofta ett 

arbetsområde med övervägande administration och service. Själva området var ofta placerat i 

stadens periferi, långt från stadens centrumkärna. Hushållen i de nya bostadsområdena nådde 

snart senare stadier i familjecykeln, då barnen i den dominerande gruppen i området, 

barnfamiljerna, åldras. Omflyttningen var också hög, och invandrare är i många fall ett 

betydande inslag i bostadsområdena. Redan 1976 konstaterades också att dessa nya områden 

var dåligt utrustade och hade en låg social rang, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att 

bostäder i de nya områdena förblivit outnyttjade under längre eller kortare tid. 80  

 

Halmstads kommun, där man naturligtvis lagt märke till kritiken mot det nya bostadsområdet, 

hade samtidigt genom en serie utredningar kartlagt och fastställt situationen på Andersberg. 

1976 tillsattes exempelvis Andersbergskommittén för att utreda frågor rörande boendemiljön 

på Andersberg. I en skrivelse till Bostadsstyrelsen i Stockholm rörande ansökan om bidrag 

och lån till förbättring av boendemiljön, framkommer det att Halmstad också hade en 

boendemiljödelegation som bland annat utredde problem och eventuella lösningar för 

                                                 
80 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 13-14 
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Andersberg. Kommunen beställde samtidigt områdesbeskrivningar av Andersberg från 

statistiska centralbyrån.  

 

Ur Halmstad kommuns material, det vill säga de utredningar och områdesbeskrivningar som 

togs fram, kan man utforska hur Andersberg förhöll sig till slutsatserna i rapporten: 

 

• En ung familjedimension  

 

Ur en områdesbeskrivning av Andersberg kan man finna siffror rörande Andersbergs 

befolkningsdata. Diagrammet nedan visar på antalet personer i respektive befolkningsgrupp 

(antal), på andelen av den totala befolkningen på Andersberg (%) och på hur siffrorna för 

Andersberg förhåller sig till övriga Halmstad som har index 100. 81  

 

Tabell 1.  Befolkningsstatistik Andersberg och för Halmstad kommun 1976 

 

Ålder Antal % Index

0-6 år 702 15 161 

7-15 år 742 16 129 

16-64 år 2984 65 105 

65-w år 166 4 23 
         

  

Källa: Data från Demopak 1976. Anmärkning: Tabellen visar åldersfördelningen på 

Andersberg 1976 i antal och procent, samt hur dessa förhåller sig till kommungenomsnittet.  

 

Tabell 2.  Befolkningsstatistik Andersberg och för Halmstad kommun 1976 

 

Medelålder Index

27 år 71 
 

Källa: Data från Demopak 1976. Anmärkning: Tabellen visar medelåldern på Andersberg 

1976 och hur den förhåller sig till kommungenomsnittet.  

 

                                                 
81 Index 100 = kommungenomsnittet 
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Av statistiken kan man således utläsa att andelen barn 0 – 6 år är hög och andelen äldre är 

mycket låg jämförelsevis med övriga Halmstad. Även medelåldern är som synes klart under 

genomsnittet vilket bekräftar att Andersberg tidigt hade en ung familjedimension.  

 

• En stor mängd flerfamiljshus 

 

Andersberg motsvarar även upp till påståendet att dessa nya områden framförallt bestod utav 

en stor mängd flerfamiljshus. Andersberg består än idag av enbart flerfamiljshus, och precis 

som övriga områden med anknytning till Miljonprogrammet, dominerar tre- och 

fyravåningshusen. De flesta av dessa bostadsområden har också höghus som ett inslag i 

boendemiljön, så även Andersberg. Ur en områdesbeskrivning från 1976 finner man att 

Andersberg bestod utav totalt 1883 lägenheter. Av dessa var 528 stycken fördelade på 

områdets 8 och 9-våningshus (ett 8-våningshus och tre 9-våningshus), medan resterande 1355 

lägenheter var fördelade på 3- och 4-våninghusen.82 Det fanns alltså inga villakvarter på 

Andersberg, utan området bestod endast utav flerfamiljshus.  

 

• I centrum finns ofta ett arbetsområde med övervägande administration och service 

 

Andersberg svarar även på definitionen av service och administration i bostadsområdets 

kärna. Redan tidigt planerades det nämligen i Miljonprogrammets anda in ett serviceområde 

på Andersberg. Planeringskontoret i Halmstad skrev 1976 en kort beskrivning av Andersberg, 

och där fanns en redogörelse utav servicen på Andersberg. Det fanns då 2 deltidsförskolor, 2 

heltidsförskolor, 1 fritidshem, en socialbyrå med särskild ungdomsmottagning, 

Andersbergsskolan, Röda Korset och Kyrkans barntimmar samt kollektiv busstrafik. All 

denna service var förlagd kring Andersbergs centrum. 83

 

I en praktikuppgift på socialbyrån i Halmstad av Jan-Olof Johansson, Susanne Lindgren och 

Margareta Persson, kan man läsa följande beskrivning utav Andersberg: 

 

Ett butikscentrum har lagts så centralt i bostadsområdet som möjligt. 
Huvudgångsstråken är inriktade mot detta centrum. Gångavståndet från 

                                                 
82 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:18, Övriga protokoll 1978 - 1982, Områdesbeskrivning 
820 550 samt 820 560, Halmstad Kommun Stadskontoret 
83 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Utredning angående 
bostadsmiljön på Andersberg, Planeringskontoret 1976-12-07 
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bostäderna till centrum blir högst 600 m, men bostadsstyrelsen rekommenderar 
max 300 m. Butikscentrumet innehåller varuhall, bank, post, leksaksaffär, frisör, 
konditori, kyrksal, samlingssal och studielokaler. 84

 

Andersbergs centrum, även kallat A-ringen, bestod som synes av en övervägande del 

administration och service för de boende.    

 

• Själva området är ofta placerat i stadens periferi, långt från stadens centrumkärna. 

 

Andersberg ligger en bra bit från centrums kärna, närmare bestämt cirka 3 kilometer i 

sydöstlig riktning från Halmstad centrum och uppfyller därmed även denna parameter. 

 

• Hushållen i de nya bostadsområdena når snart senare stadier i familjecykeln, då 

barnen i den dominerande gruppen i området, barnfamiljerna, åldras.  

 

Att hushållen i de nya bostadsområdena snart når senare stadier i familjecykeln, då barnen i 

den dominerande gruppen i området, barnfamiljerna, åldras, ter sig också rätt naturligt. Detta 

är dock svårt att påvisa, men då bostadsbristen i Halmstad var fortsatt hög även efter 

Andersbergs tillkomst, fanns det egentligen inga val för dessa barnfamiljer annat än att bo 

kvar eller att flytta från kommunen. 85 Lite hjälp kan man dock få av statistik, därför jämförs 

nedan befolkningsstatistiken från 1976 med statistiken över Andersbergs befolkning från sista 

december 1980.  

 

Tabell 3. Befolkningsstatistik 1976 samt 1980 för Andersberg 

 

Ålder 1976 1980-12-31
0-6 år 15 13 
7-15 år 16 15 
16-64 år 65 68 
65-w år 4 4 

                       

                                                 
84 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Praktikuppgift 
Bostadsområdet Andersberg, Jan-Olof Johansson, Susanne Lindgren och Margareta Persson 1974 
85 Några år senare byggdes ytterligare ett stort bostadsområde i Halmstad, Vallås, något som förbättrade 
bostadssituationen i staden.  
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Källa: Data från Demopak 1976 samt Halmstad Kommuns områdesbeskrivning, befolkning 

och befolkningsförändringar 1980. Anmärkning: Siffrorna anger åldersfördelningen i procent 

på Andersberg. 

 

Här ser man alltså att den yngre delen av befolkningen (0 – 16 år) har minskat något, medan 

åldersgruppen 16-64 år har ökat något. Detta skulle kunna bevisa att hushållen nått senare 

stadier i familjecykeln, men då siffrorna inte visar på annat än just siffror, är detta svårt att 

fastslå. 

 

• Omflyttningen är också hög, och invandrare är i många fall ett betydande inslag i 

bostadsområdena.  

 

I en utredning av Halmstads kommun angående förbättring av boendemiljön på Andersberg 

finns följande data rörande omflyttningen på Andersberg. 

 

Tabell 4.  Flyttningsfrekvens på Andersberg 1971 – 1977 

 

År Antal Procent
1971 555 29,5 
1972 674 35,8 
1973 908 48,2 
1974 861 45,7 
1975 602 32 
1976 643 34,1 
1977 689 36,6 

                            

Källa: Halmstads kommun angående förbättring av boendemiljön på Andersberg, 21 februari 

1978. Anmärkning: Tabellen visar på flyttningsfrekvensen i antal och procent på Anderberg 

1971 – 1977. 

 

Av siffrorna ovan att döma var omflyttningen hög på Andersberg. Detta bekräftas också i en 

motion angående boendemiljön på Andersberg från 1976 86  

 

                                                 
86 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Motion, 
Boendemiljödelegationen 1976-03-25 
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Redan tidigt var invandrare ett betydande inslag på Andersberg. Andelen invandrare ökade 

också från 19,2 procent år 1970, till 33 procent år 1975.87 1976 bodde det 1519 utländska 

medborgare på Andersberg 1976. 88  

 

• Redan 1976 konstaterades också att dessa nya områden var dåligt utrustade och hade 

en låg social rang, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att bostäder i de nya 

områdena förblivit outnyttjade under längre eller kortare tid. 89  

 

Att mäta huruvida lägenheterna på Andersberg var dåligt utrustade eller ej visade sig vara 

ogenomförbart idag 30 år senare. Boendemiljödelegationen i Halmstad, skrev dock en motion 

1976 till kommunfullmäktige i Halmstad, och i denna kan man bland att läsa om hur den stora 

omflyttningen på Andersberg medfört en stor förslitning av lägenheterna. Även den yttre 

miljön är sliten, något som framför allt märks i trappuppgångar, ingångar, lekplatser och 

källarutrymmen. Delegationen konstaterar också att man rent tekniskt kan bygga en stadsdel 

på kort tid, men att det krävs stora resurser och lång tid att bygga upp sociala strukturer som 

fungerar. Det är också lätt att bryta upp från Andersberg och flytta från området, samtidigt 

som det inte finns någon gemenskap eller andra värdefulla boendekvaliteter som binder kvar 

hyresgästerna. Detta medför i sin tur skriver man, att främlingskapet är stort mellan 

människorna i området, samtidigt som förutsättningarna att få kontakterna att öka inte är 

särskilt stora då det knappt finns några gemensamhetslokaler på området. Andelen 

socialbidragstagare är också högre på Andersberg än snittet för Halmstad. 90  

 

Andersbergskommittén skriver 1977 ett utkast angående boendemiljön på Andersberg, baserat 

på uppgifter man samlat in och tolkat sedan oktober 1976. Man menar att 

bostadssegregationen på Andersberg och de sociala problem som där föreligger har givit 

området en negativ värdering och låg status i allmänhetens medvetande. Angående problemen 

på Andersberg skriver man vidare: 

 

                                                 
87 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Utredning, 
Planeringskontoret 1976-12-07 
88 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Områdesbeskrivning 
Demopak 1976 
89 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 13-14 
90HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Motion, 
Boendemiljödelegationen 1976-03-25,  
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Det är inte ovanligt att problem efter en tid uppstår i nya bostadsområden. 
Tidigare har dock problemen visat sig vara av övergående natur. Så har dock inte 
blivit fallet med Andersberg. Orsakerna härtill kan måhända förklaras med att 
bostadsbristen vid inflyttningen var på väg att försvinna och att resursstarka 
bostadssökande hade möjlighet att välja annan bosättning än Andersberg. 91

 

Med dessa utdrag ur HP, Andersbergskommitténs utkast och från Boendemiljödelegationens 

motion, finns tydliga kopplingar till att Andersberg tidigt hade en låg social rang, och som 

delvis bör ha medfört att lägenheterna på området blev svåruthyrda.  

 
6.2 Sociala problem - Andersberg 
 
De sociala problem som fastställdes i rapporten Om sociala problem i nya bostadsområden, 

var följande: 

 

Bostadsområdena hade ett lågt valdeltagande, förekomst av vuxenkriminalitet, 

ungdomsbrottslighet och alkoholism. Även socialhjälp förekom här i högre grad än i äldre 

stadsdelar, och den var speciellt riktad mot den unga familjedimensionen som alltså 

dominerade den tidiga befolkningen. 92 Då Halmstads kommun inte dokumenterat sin statistik 

i likhet med Centralförbundet för socialt arbetes rapport, har en viss omdefiniering gjorts. Jag 

har därför delat upp dessa sociala problem följande; lågt valdeltagande, hög kriminalitet och 

missbruksproblem och slutligen socialhjälp på Andersberg. Det som skiljer sig från den 

ursprungliga definitionen är framförallt uppdelningen av åldersgrupper. 

 

• Lågt valdeltagande 

 

Även om valdeltagandet i Andersbergs valdistrikt (Martin Luther 12 och 13) låg på relativt 

höga 80 procent i riksdagsvalet 1976 93, var detta en siffra som var betydligt lägre än 

riksgenomsnittet som visade på ett deltagande på 94 procent. 94

 

Kritik kan riktas mot de siffror jag fått fram för valdeltagande. I uppsatsen är det endast ett 

riksdagsval som analyserats, och anledningen är att det varit problem att få fram siffror från 

                                                 
91 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Utredning, 
Andersbergskommittén 1977-03-23 
92 Centralförbundet för socialt arbete. Om sociala problem i nya bostadsområden Stockholm 1976. s. 14 
93 HKA, Valnämnden Halmstad Kommun, serie D volym 1:24,Röstlängder 1976-77  
94 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____32099.asp Hämtad den 11 oktober 2006 
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tidigare val på grund av oklarheter kring Andersbergs uppdelning på valdistrikt. Alla röster 

var inte heller sammanräknade i det material som låg till grund till de siffror jag funnit, varför 

en viss källkritik mot dessa kan vara befogad. Intressant är också att man anser att ett lågt 

valdeltagande är ett utmärkande socialt problem. 

 

• Hög kriminalitet och missbruksproblem 

 

Kriminaliteten på Andersberg, var på ett tidigt stadium omfattande menar Jan Andersson, som 

var närpolis på Andersberg under några år med början 1976, som också själv bott på området i 

början på 1970-talet. 95 Detta uttalande styrks bland annat av nedanstående siffror:  

 

Tabell 5.  Anmälda brott på Andersberg och i Halmstad 1972 och 1973 

 

Område  1972 1973 

Halmstad  3582 2783 

                 Andersberg                  1.097              851 

 

Källa: Bostadsområdet Andersberg. Tabellen visar på antalet anmälda brott under 1972 och 

1973 på Andersberg respektive hela Halmstad kommun. 

 

Siffrorna ovan visar tydligt på oproportionerligt höga siffror för Andersberg om man ser till 

den relativa befolkningsandelen på Andersberg gentemot hela Halmstad, då endast cirka 8 

procent av Halmstads befolkning bodde på Andersberg. 96

 

Med dessa siffror kan man också ifrågasätta polisassistent Gunnar Anderssons uttalande 1971, 

då han vid ett möter anordnat av Andersbergs trivselförening, menade att han inte var 

övertygad om att det var så bråkigt på Andersberg och att alla nya bostadsområden har sina 

barnsjukdomar. 97

 

                                                 
95 Telefonintervju med Jan Andersson den 26 april 2006 
96 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Praktikuppgift 
Bostadsområdet Andersberg, Jan-Olof Johansson, Susanne Lindgren och Margareta Persson 1974 
97 Hallandsposten 24 november 1971 s. 7  
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Noteras bör här att siffrorna inte ger oss information om vilken typ av brott som begåtts. 

Andersberg verkade ha ett rykte om sig som ett problemområde, vilket kanske gjorde polisens 

närvaro högre här än i övriga delar av Halmstad.  

  

Även siffror om nykterhetsvården visar på höga siffror på Andersberg gentemot Halmstad 

som helhet. Siffrorna här visar på antalet anmälningar om nykterhetsvård under 1974, samt 

hur stor andel dessa utgör av den totala befolkningen på Andersberg respektive Halmstad: 

 

Tabell 6. Anmälningar om nykterhetsvård på Andersberg samt för Halmstad 

kommun 

 

Område  Antal Andel

Halmstad  466 0,6 % 

                                      Andersberg                          84                  1,9 %  

 

Källa: Planeringskontoret i Halmstad 1976-12-07. Anmärkning: Siffrorna här visar på antalet 

anmälningar om nykterhetsvård under 1974, samt hur stor andel dessa utgör av den totala 

befolkningen på Andersberg respektive Halmstad. 

 

Mer än tre gånger så stor siffra för andelen anmälningar av befolkningen för Andersberg mot 

Halmstad talar ett tydligt språk.  

 

Att det förekom kriminalitet och missbruksproblem i hög utsträckning på det tidiga 

Andersberg antyder också den skrivelse som inkom till kommunstyrelsen den 22 mars 1980. 

Skrivelsen som är undertecknad av Stefan Börjesson för Hyresgästföreningens 

kontaktkommitté och HFAB, beskriver ett stort behov av en kvarterspolis på Andersberg. 

Man kan läsa om ett omfattande missbrukarproblem på området som i sin tur leder till våld, 

nedsmutsning, urinering i entréer och annat olämpligt beteende. I skrivelsen framkommer det 

även att man misstänker att lagning av sprit och troligen narkotika förekommer på 

Andersberg, vilket i sin tur lockar dit missbruk från annat håll. Detta är dock bara ett axplock 

av de problem som förekommer på Andersberg fortsätter skrivelsen sedan. 98

 

                                                 
98 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:18, Övriga protokoll 1978 – 1982, Skrivelse. 
Hyresgästföreningens kontaktkommitté 1980-03-23 
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Liknade skrivelser inkom faktiskt några år tidigare till kommunstyrelsen, varav en var 

undertecknad av Andersberg/Lineheds socialdemokratiska förening dåtida ordförande, 

Lennart Johansson. I skrivelsen framkommer det att man anhåller om att Halmstads kommun 

vidtar åtgärder för att motverka den otrygghet och otrivsel många upplever på Andersberg. 

Människor med avvikande beteenden uppges störa och ofreda folk i hög utsträckning på 

Andersberg. 99  

 

En annan var undertecknad av Harald Hermansson från styrelsen för Konsumentföreningen 

Halmstad. Även i denna skrivelse ansöker man om hjälp med att klara av situationen på 

Andersberg: 

 
Dessa problem har på sista tiden blivit så stora att vi viss tid i veckan måste anlita vaktbolag för att 
skydda våra kunders besök i butiken. Den bevakning vi själva nödgas vidta är dock otillräcklig. 
Våra kunder och personal utsätts dagligen för obehag och även hotelser. 100

 
 

• Socialhjälp på Andersberg 

 

I en utredningsrapport från Boendemiljödelegationen i Halmstad till kommunfullmäktige i 

Halmstad finner man data över socialhjälpen på Andersberg.  

 

Tabell 7.  Socialhjälp på Anderberg 1978 

 

Antal Andel Index 

Socialvårdstagare på Andersberg 332 7% 480  

 

Källa: Boendemiljödelegationen i Halmstad - Utredningsrapport A14:15. Anmärkning: 

Tabellen visar på antalet och andelen socialvårdstagare på Andersberg 1978, samt hur stor del 

dessa utgjorde mot Halmstads kommunindex. (100 = Halmstad kommun) 

 

Antalet socialvårdstagare 1978 var 332 stycken, vilket motsvarade 7 procent av befolkningen 

på Andersberg, en siffra som innebar att Andersberg hade nära fem gånger så hög andel 

                                                 
99 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978,Skrivelse, 
Andersberg/Lineheds Soc.dem Förening 1976-03- 01  .  
100 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Skrivelse 
Konsumentföreningen Halmstad 1975-10-27   
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socialvårdtagare jämfört med genomsnittet för hela Halmstads kommun. Denna 

Boendemiljödelegation konstaterade också att andelen socialbidragstagare var högre på 

Andersberg än snittet för Halmstad. 101

 

Andersbergskommittén yttrar sig också i denna fråga i sitt utkast om boendemiljön på 

Andersberg. De skriver bland annat hur ofullständiga och resurssvaga familjer hänvisades till 

området och blev bofasta där. Det konstateras vidare att ett betydande antal personer eller i 

flera fall familjer med sociala problem har blivit koncentrerade till Andersberg, och att 

områden med stor andel av sådana hushåll medför att sociala och andra problem förekommer 

här i högre grad än i andra områden. 102

 

Även i rapporten ”Bostadsområdet Andersberg” har man siffror för socialhjälpen på området.  

 

Tabell 8. Socialhjälpssummor, Andersberg och Halmstad 1973 

 

Period  Andersberg Halmstad

16/2 -15/3  65.400 kr 223.100 kr 
16/6 – 15/7  55.200 kr 110.000 kr 
16/9 – 5/10  62.300 kr 280.600 kr 

 
 
Källa: Bostadsområdet Andersberg. Anmärkning: Man redovisar socialhjälpsutbetalningarna 

till Andersbergsbor under vissa slumpmässigt valda perioder under 1973 i förhållande till den 

totala hjälpsumman för hela dåvarande kommunen. 

 

Angående siffrorna konstaterar man att de är relativt höga, då endast cirka 8 procent av 

Halmstads befolkning bor på Andersberg. 103

 
 
 
 
 
                                                 
101HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Motion, 
Boendemiljödelegationen 1976-03-25,  
102 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 – 1978, Utredning, 
Andersbergskommittén 1977-03-23 
103 HKA, Kommunstyrelsen Halmstad, serie A volym 14:15, Övriga protokoll 1976 - 1978, Praktikuppgift 
Bostadsområdet Andersberg, Jan-Olof Johansson, Susanne Lindgren och Margareta Persson 1974 
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7 Slutdiskussion 
 
7.1 Källkritik  
 
Innan jag går in på resultatet av denna uppsats, vill jag återigen poängtera vikten av en 

källkritisk hållning till det insamlade materialet, då detta material till en stor del har utgjorts 

av insändare i Hallandsposten, samt av utredningar, områdesbeskrivningar och kommittéer 

inom Halmstads kommun. Insändarnas syfte eller dess författares relation till Andersberg är i 

många fall okänd, och lika lite information har det gått att få fram om exempelvis de 

utredningar som gjorts av Andersberg. Vilka stod bakom dessa utredningar, och vilka ingick i 

kommittéerna som yttrat sig om Andersberg är alltså frågor som fortfarande är obesvarade. 

Att någon har eller hade ett helt objektivt förhållande till Andersberg har jag svårt att tro, och 

detta bör vägas in vid en slutdiskussion. 

 

Från källkritik till något mer konkret, nämligen uppsatsens frågeställning: 
 

• Kan man utifrån det insamlade materialet, konstatera att Andersberg tidigt var ett 

bostadsområde med sociala problem förenligt med de definitioner som presenterades i 

”Om sociala problem i nya bostadsområden”? 

 

7.2 Bilden av Andersberg i Hallandsposten 

 

Sett till materialet hämtat ur Hallandsposten var Andersberg ett bostadsområde som tidigt fick 

en jämförelsevis negativ profil i tidningen. De insändare och artiklar som redovisats i 

uppsatsen är inte valda för att förstärka denna bild, utan valda för att spegla den bild av 

Andersberg som verkligen gavs.  

 

De som försvarade området var inte oväntat representanter från det kommunala 

bostadsföretaget HFAB, medan de mer kritiska rösterna kom framförallt från de boende på 

området. Ofta handlade insändarna i Hallandsposten om hur de boende på området kände sig 

mer eller mindre otrygga och att det förekom en hel del busliv. Barnsäkerheten som skulle 

locka barnfamiljerna till det nya bostadsområdet ifrågasattes även det flitigt, speciellt när en 

liten flicka omkommit vid ett parkeringsgarage de använt som lekplats. Andersbergs 

popularitet bland de bostadssökande var inte heller på topp trots den rådande bostadsbristen. 

Bland dem som annonserade efter boende, förekom tillägget ”Ej Andersberg” inte sällan i 
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deras texter, samtidigt rapporterade Hallandsposten om svårigheter att hyra ut de 

nyproducerade lägenheterna på Andersberg. Kritik riktades också i tidningen mot 

Miljonprogrammets arkitekter som man menade ritade fel sorts bostäder. Förslag fanns på att 

lägenheterna som byggdes skulle vara mindre och färre, eller att man helt enkelt skulle göra 

som i många andra länder, bygga småhus.  

 

Hursomhelst så skulle man utifrån de artiklar och insändare från Hallandposten som 

presenterades i denna uppsats, mycket väl kunna dra paralleller med det som rapporten ”Om 

sociala problem i nya bostadsområden” beskriver som sociala problem. Men att enbart 

konstatera detta utifrån en enda dagstidnings innehåll, vore kanske inte helt rättvist mot 

Andersberg. Därför följdes denna bild av området upp med utredningar från Halmstad 

kommun, hämtade ur Halmstads kommunarkiv.  

 

7.3 Kommunens bild av Andersberg 

 

I rapporten ”Om sociala problem i nya bostadsområden” definierades kännetecknen och 

riskfaktorer för områden med sociala problem. Bland annat konstaterade man att områdena 

innehöll en ung familjedimension, samt en stor mängd flerfamiljshus. I centrum finns ofta ett 

arbetsområde med övervägande administration och service. Detta uppfyllde Andersberg klart, 

området hade en klart yngre familjedimension än snittet för Halmstad kommun. Andersberg 

bestod också, och består än idag, av enbart flerfamiljshus. Tidigt fanns det också ett centrum 

på området, ett centrum ofta förknippat med oroligheter. Själva området var ofta placerat i 

stadens periferi, långt från stadens centrumkärna sade rapporten vidare. Även detta stämmer 

väl in på Andersberg som är beläget cirka 3 kilometer ifrån Halmstads stadskärna.  

 

Forskningen visade också på att omflyttningen på dessa områden var hög, och invandrare i 

många fall var ett betydande inslag i bostadsområdena. Även detta stämde väl in på 

Andersberg. 1975 var andelen invandrare på Andersberg cirka 33 procent, och i utredningar 

gjorda av kommunen konstaterades en hög omflyttning på området.  

 

Svårare att konstatera var om området var dåligt utrustat och hade en låg social rang, vilket 

kan ha varit en bidragande orsak till att bostäder i de nya områdena förblivit outnyttjade under 

längre eller kortare tid och att hushållen i de nya bostadsområdena snart nådde senare stadier i 

familjecykeln, eftersom barnen i den dominerande gruppen i området, barnfamiljerna, 
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åldrades. Anderberg hade en låg social rang, i alla fall om man tolkar bilden av området 

utifrån Hallandposten. Det finns dock inga studier som konstaterar detta och som jag kan 

hänvisa till. Att det skulle vara ett dåligt utrustat område kan man också finna belägg för i 

Hallandsposten, men då syftas det framförallt på boendemiljön och inte direkt på lägenheterna 

i sig. Att hushållen snart nådde senare stadier i familjecykeln har det inte heller funnits några 

studier som visat, däremot kan man utifrån den statistik kring åldersfördelningen på 

Andersberg som presenterats i uppsatsen, finna en viss utveckling mot en process likt denna.  

 

De sociala problemen som definierades i rapporten kring dessa bostadsområden, var 

framförallt: ett lågt valdeltagande, förekomst av vuxenkriminalitet, ungdomsbrottslighet och 

alkoholism. Även socialhjälp förekom här i högre grad än i äldre stadsdelar. 

 

Vad beträffar valdeltagandet visade de siffror jag kom över att valdeltagandet på Andersberg 

låg under riksgenomsnittet, dessa siffror och detta resultat kan dock ha påverkats av en rad 

faktorer som togs upp i avsnittet ”Material och källkritik”.  

 

Brottsligheten på Andersberg var högre än för kommunindex vilket gör att området på denna 

punkt faller inom ramarna i rapporten. Viss kritik mot den statistik som ligger till grund för 

detta påstående, tas upp i uppsatsen. Brottsligheten i Halmstad under 1970-talet verkade ändå 

vara koncentrerad till de sydöstra delarna av staden.  

 

Även alkoholism var enligt de insändare, artiklar och utredningar som presenterats i uppsatsen 

vanligt förekommande på Andersberg. Problemen verkade av insändare och artiklar mest 

påtagliga runt områdets affärscentrum, men det säger naturligtvis inget om den dolda 

alkoholismen i hemmen.  

 

Statistiken om socialhjälp gav bättre svar på i vilken utsträckning detta förekom på 

Andersberg. 1978 var andelen socialbidragstagare på Andersberg cirka sju procent, en siffra 

nära fem gånger så hög än för kommunindex, statistik som alltså talar ett tydligt språk. 

 

7.4 Slutsatser 

 

Den bild av Andersberg som växte fram i Hallandsposten var egentligen långt ifrån ljus. 

Insändarna talade om allt ifrån inbrott, skadegörelse och ungdomsfylla till problem med 
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barnsäkerheten och boendekvalitet. Annonserna pekade i samma riktning, då flertalet som 

sökte bostad i Halmstad under början på 1970-talet angav ”Ej Andersberg” i sina annonser, 

detta trots svårigheten att finna bostäder.  Bilden av Andersberg i Hallandsposten, 

tillsammans med det material kommunens utredningar kommit fram till, visade entydigt på ett 

bostadsområde, klart förenligt med rapportens definitioner av riskfaktorer för sociala problem.  

 

Uppsatsen kan alltså visa på att Andersberg uppfyllde många av de kriterier och parametrar 

som fastställts i rapporten ”Om sociala problem i nya bostadsområden”. Det  

finns egentligen inget i materialet om Andersberg som motsäger bilden av ett bostadsområde 

med sociala problem, varför man kan påstå att det tidiga Andersberg faller väl in i den 

beskrivning av nya bostadsområden som Centralförbundet för Sociala problem fastställde 

1976. 

 

7.5 Fortsatt forskning 

 

Hade det funnits mer tid och utrymme för denna uppsats, kunde andra intressanta vinklingar 

ha gjorts. Intressant hade exempelvis varit att jämföra det tidiga Andersberg med dagens och 

att se på eventuella skillnader och likheter, dels i befolkningen men också på hur Andersberg 

speglas i Hallandsposten. Tankar fanns även på att jämföra Andersbergs utveckling med en 

eller flera liknande bostadsområden, med följdfrågor som: hur såg de ut då, vilka åtgärder 

sattes in och hur ser de ut idag? 
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